Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 14 september 2015 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Concept
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hans Hirs
Hanna Hamersma en Hugo Visscher
Liesbeth Groenewegen
Jelte Klokman
Bernt Schneiders (agendapunt 2 en 3)
Michel de Graaf
Robèr Vriend
Caroline Enthoven
Kitty van Tooren
Yvonne van Bourgondiën
Dick Jansen
Laurine van Dam en Robert Oosting
Roxanne van Acker en Lysbeth van Riemsdijk (tot
agendapunt 5)
Petra Kok en Emilie Velu (agendapunt 10)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Frank Hilterman
Hakima Sallemine
Edwin Sabelis
Casper de France
Christa Vermeer/Lonneke van der Weyden
Yvonne Wullink
Gerard Zwier
1.

Wijkraad Boerhaavewijk
Wijkraad Europawijk
Wijkraad Meerwijk
Wijkraad Molenwijk
stadsdeelbestuurder Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Dock
Spaarnelanden
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Schalkwijk aan Zee
Secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
Wijkraad Meerwijk
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
Politie
Elan Wonen
Ymere
St Jacob
Winkelcentrum Schalkwijk

Opening: De voorzitter opent de vergadering.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de vergadering wijzigt de volgorde van de
agendapunten: zie verslag.
Mededelingen
Afmelding van Frank Hilterman.

3.

Actieleerprogramma Kitty van Tooren
Het actieleerprogramma gaat over de aanpak van jeugdoverlast in Haarlem. Het is een integrale
aanpak in drie domeinen: de wijk, de groep en het individu.
Alleen repressie (optreden politie en handhaving) leidt tot een waterbedeffect. Op de ene plek
gaat de overlast weg maar ontstaat het weer op een andere plek. Daarom wordt er naast repressie
ook preventief ingezet. Het programma richt zich vooral op de jongeren die nog te sturen zijn.
Voor de diehards geldt de repressieve aanpak (bestuurs- en strafrecht).
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Ook wordt er samengewerkt met instanties in de betreffende buurt waar overlast is. Voorbeelden:
- Haverkortplein: samenwerking met het winkelcentrum en inzet jongerenwerk die de jongeren
doorverwijzen naar activiteiten. Op donderdagavond zero tolerance beleid door politie en
handhaving;
- Spijkerboorpad: samenwerking met corporaties;
- Molenpark: samenwerking met bewoners en
- samenwerking met scholen, CJG coaches, buurtouders
De persoonsgerichte aanpak is erop gericht om iemand naar dagbesteding te begeleiden, en een
doel om op te focussen.
Met de gezinsaanpak wordt vooral gefocust op de kansrijke gezinnen om aanwas te voorkomen.
De wijkaanpak is gericht op het uiterlijk van de wijk: is er voldoende verlichting, zijn er
verloederde plekken. Dit heeft ook effect op het veiligheidsgevoel van bewoners.
De groepsgerichte aanpak is erop gericht om activiteiten voor jongeren te organiseren, in gesprek
te gaan met de groep en in gesprek met de ouders.
Om de status van ‘onschendbaarheid’ te doorbreken is ook het OM betrokken bij het
actieleerprogramma. Als schade aangericht wordt, moeten de jongeren dit in hun portemonnee
voelen, maar ook om te voorkomen dat na aanhouding de jongere na een paar uur weer op straat
loopt.
2.

Nieuws uit het college
N.a.v. de berichtgeving over vluchtelingenopvang in Schalkwijk antwoordt Bernt Schneiders dat
pas als de COA aan de gemeente vraagt om vluchtelingen op te nemen, de gemeente op zoek gaat
naar een locatie. De gemeente kan alleen overheidsgebouwen aanbieden, Fluor en het VNU zijn
gebouwen in particulier bezit.

4.

Bibliotheek Schalkwijk
Roxanne van Acker, directeur Zuid-Kennemerland en
Lysbeth van Riemsdijk, vestigingsmanager Schalkwijk
a. In Zuid-Kennemerland zijn elf bibliotheekvestigingen. Elke vestiging biedt andere
activiteiten aan gericht op het vestigingsgebied. In Schalkwijk worden o.a. de volgende
activiteiten aangeboden:
- Taalles voor diverse groepen. Schalkwijk heeft de grootste collectie boeken voor
volwassenen die nog niet goed kunnen lezen;
- Huiswerkbegeleiding.
- Eerste hulp bij het maken van werkstukken (bo en vo);
- Klasontvangst;
- Taalplein: men kan online taalcursussen volgen en er is een taalcoach aanwezig.
b. Lysbeth van Riemsdijk vraagt naar ideeën hoe de bibliotheek kan aansluiten bij Schalkwijk.
Als voorbeelden geeft ze:
- Iris Verwey van MeetingZ gaat een leesvaardigheidsclub in de bibliotheek beginnen.
- Taalcafé, maar dan niet in de bibliotheek maar een andere plek, bijvoorbeeld in Vincifood.
c. Afgesproken wordt dat Lysbeth van Riemsdijk een artikel voor Mijn Schalkwijk schrijft.

5.

Communicatie
N.a.v. de opmerking die Bernt Schneiders gemaakt had over het uitnodigen van de pers bij het
fietsrondje met de gemeenteraad, vraagt Caroline Enthoven of de wijkraden dit ook willen? De
wijkraden vinden het prima, mits de pers de positieve kanten laat zien. Caroline Enthoven zal
hierover nog overleg voeren met de gebiedsmanager.

6.

Pauze
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7.

Verslag 29 juni 2015
Tekstueel:
Agendapunt 3 c: de zin “want volgend jaar mogen de corporaties dit festival niet meer
financieren” wijzigen in “omdat het niet zeker is of de corporaties nog mee kunnen financieren in
het kader van de nieuwe woningwet.”
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v: geen opmerkingen
Actielijst
a. De volgende punten zijn gebeurd of in gang gezet en kunnen van de lijst:
- Punten voor fietsrondje met gemeenteraad en route maken.
- Plekken voor bladkorven doorgeven
b. De actie voor de corporaties om in beeld te brengen welke initiatieven i.v.m. de nieuwe
woningwet wegvallen is niet van toepassing op dit overleg. Kan van de lijst.

8.

Spaarnelanden Laurine van Dam en Robert Oosting
a. Vrijdag 19 september vindt Keep It Clean Day plaats. Als er buurten of straten in Schalkwijk
zijn die hieraan meedoen, kunnen zij bij Spaarnelanden om materiaal vragen.
b. Bladkorven: voor heel Haarlem zijn er 60 aanvragen waarvan 32 uit Schalkwijk.
Spaarnelanden heeft 36 bladkorven. Spaarnelanden heeft per stadsdeel een indeling gemaakt
waarbij gekeken is naar de hoeveelheid aan bomen en de mogelijkheid om de korven te legen.
Laurine van Dam stuurt vandaag de indeling naar de wijkraden en suggesties ter verbetering
zijn welkom.
Voor de bladkorven zijn participatiecontractjes gemaakt. De betreffende bewoner is
aanspreekpersoon en moet er voor zorgen dat er geen ander afval in de korven komt. De
wijkraden vinden het contractje nogal beladen en denken dat bewoners deze verantwoording
niet op zich willen nemen. Voorgesteld wordt om alleen met contactpersonen te werken.
Laurine van Dam neemt dit op en ze benadrukt dat dit een proef is.
c. De boomstronken worden niet op kort termijn weggehaald. Daar waar het gevaarlijke
situaties oplevert: doorgegeven aan Laurine van Dam.
d. Robèr Vriend geeft een positief signaal af dat de actielijst van Dagelijks Beheer kleiner is
geworden. De samenwerking met de wijkraden, bewoners en Spaarnelanden loopt goed.

9.

Dock Dick Janssen
a. Het wijkcentrum aan de Laan van Berlijn is in de zomer verbouwd. De entree is zo gemaakt,
dat het meer uitnodigt om binnen te komen. Het centrum voldoet nu om de taken voor de
jongeren en ouderen (dagbesteding) uit te voeren. Zaterdag 19 september is de opening door
de burgemeester. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam voor het
wijkcentrum, zodat alle bewoners van Haarlem zich hier welkom voelen. In de jury zal een
wijkraadslid van Europawijk zitten.
b. Het prestatieplan ligt bij de gemeente. Dit jaar is vooraf geen rondje langs de wijkraden,
corporaties en zorginstellingen gedaan, maar is het prestatieplan flexibeler ingericht. Nadat
het plan in de gemeente is besproken zal Dick Jansen met de wijkraden erover spreken. Dat
zal oktober worden.
c. Dock vindt het lastig om in de zomer open te blijven. Er is dan minder belangstelling van
ouderen en jeugd.
d. Dock zal meer inzetten op de groep van 8 -12 jaar.
e. Liesbeth Groenewegen uit haar zorgen over het vertrek van Dock uit Vinci 73. Dick Jansen
antwoordt dat Dock zich richt op de Buurtbox en de Kas.
f. Dick Wijnoogst vraagt naar het hek wat was toegezegd op de bewonersinformatieavond over
de Kleine Ringvaart, om jeugdoverlast te voorkomen. Michel de Graaf neemt dit punt op met
de afdeling Vastgoed en streeft ernaar dat het hek er 12 oktober staat.
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10. Schalkwijk aan Zee Petra Kok en Emilie Velu
a. Uit de enquête afgenomen op het festival blijkt
- Het gat van 16 tot 26 jaar van een paar jaar geleden is afgenomen;
- De mensen zijn tot en met dit jaar gemiddeld 2,31 maal op het festival geweest.
- In de volgorde flyers, krant sociale media heeft men van dit festival kennis genomen;
- Het festival krijgt het cijfer 7, 68. Wegens de diversiteit en variatie is men positief
over dit festival.
b. Terugkoppeling n.a.v. evaluatie 2014
- Sponsoren vinden blijft lastig;
- Compactere opzet is opgepakt: een podium op het land en een aan het water, heeft
goed gewerkt. Dick Wijnoogst vond de compactere opstelling en de opstelling van de
kinderactiviteiten in het midden geslaagd. Jelte Klokman vond de opstelling van de
podia goed, er zijn geen klachten uit Molenwijk binnengekomen, wat ook positief is
voor de welwillendheid van dit festival door de omwonenden.
- Talent van Schalkwijk: dit jaar vooral van ondernemers (MooiZooi, bibliotheek,
Triple Tread en Groene Mug).
- 19.00 uur eindigen is opgepakt en was ook voor de organisatie fijn, omdat er meer
tijd was om af te breken.
- Mix betaalde krachten en vrijwilligers: dit jaar zijn er geen klachten van vrijwilligers
bij de organisatie binnengekomen.
- Sportprogramma is opgepakt: er was een sportveld waar de hele dag activiteiten
plaats vonden.
c. Het oorspronkelijke doel: Schalkwijk positief op de kaart zetten, is bereikt. Het festival gonst
door Haarlem. Inmiddels wordt de organistatie zelf benaderd door mensen die op het festival
willen optreden. Het is een stijgende lijn.
d. 2015 had 5.500 bezoekers met een piek tussen 14.00 en 5.00 uur van 2.500 bezoekers. Gezien
het weer is het festival goed bezocht.
e. Een dag eerder opbouwen is goed bevallen. Dit was mogelijk, omdat de tentenverhuur
beveiliging regelde.
f. Voor volgend jaar is er nog budget, maar wat daarna gaat gebeuren is onbekend. Er wordt
naar andere mogelijkheden gezocht. Aan de Nieuwjaarsduik kunnen de corporaties niet meer
meebetalen. De prioriteit ligt bij het festival. Jelte Klokman merkt op dat de Molenplas nog
niet geschikt is om te duiken en vindt de Nieuwjaars duik een mooie reden om voor
31 december het zwemgedeelte van de Molenplas in orde te maken.
11. Rondje wijkraden/Rondvraag
Europawijk:
a. Hanna Hamersma meldt dat het fietspontje meer verlichting wenst, de camera van het pontje
stuk is, dat er een groter opstelpunt voor fietsers moet komen en het fietspad aan de overkant
verbreed moet worden.
b. Hugo Visscher heeft volgende week een gesprek met de Rafaëlstichting over de
Watermeterfabriek. Hij pleit voor dit goede initiatief en hoopt dat de gemeente niet alleen aan
geld verdienen denkt, maar ook aan wat Europawijk verdient.
Meerwijk
c. Een van de twee organisators van de kerstmarkt heeft besloten de kerstmarkt dit jaar in
Molenwijk te houden. De andere organisator kan het project voor Meerwijk niet alleen trekken
en er is nog niemand bereidt gevonden om hem te helpen.
d. 26 september Burendag in samenwerking met Samen met de Buurt, Stichting De Brug en de
wijkraad in het witte ronde gebouwtje (Bernadottelaan 140).
e. Een compliment aan Laurine van Dam voor het regelen van de participatie omtrent de
groenstrook.
f. De moeder die op vrijdagmiddag kinderactiviteiten organiseerde stopt ermee, omdat de ouders
niet € 1,- willen bijdragen aan materiaalkosten en limonade.
g. Er is wel een ouder die dit jaar de Halloweennacht voor de kinderen wil organiseren.
h. Nogmaals uit Liesbeth Groenewegen haar zorgen over de ruimtes in Vinci 73 die leeg komen
te staan. Ook het plein loopt leeg en het kunstwerk op het plein verloedert. Er is straks in het
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centrum van Meerwijk nog weinig reuring.
Pré Wonen
i. De corporatie is met investeerders in gesprek voor woningbouw op de Aziëweg.
j. Voor de woningbouw van de Italiëlaan is de keus van het ontwerp gemaakt. Het worden
woningen in de sociale verhuur, vrije sector huur en koop.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.50 uur

Volgende vergadering van dit overleg maandag 12 oktober 2015 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1

Gebiedsverbinder: Michel de Graaf Telefoon 023 511 3358 E-mail mbgraaf@haarlem.nl
Secretariaat Beleidsoverleg Vierwijkradenoverleg: H.G. Wijnoogst
Semmelweisstraat 2 2035 CT Haarlem tel 023 5335489 Email: d.wijnoogst@planet.nl
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