Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 12 oktober 2015 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 23 november 2015
Voorzitter: Michel de Graaf
Aanwezig
Hans Hirs (vanaf agendapunt 3)
Hanna Hamersma en Hugo Visscher
Frank Hilterman
Jelte Klokman
Bernt Schneiders (tot agendapunt 3)
Michel de Graaf
Robèr Vriend
Caroline Enthoven
Bianca van der Oord-Ooteman
Hakima Sallemine
Yvonne van Bourgondiën
Lonneke van der Weyden
Wendy Prince (vanaf agendapunt 3)
Emmy Josephus Jitta (tot agendapunt 5)
Aleid Meesters, Netty Otten en Lisette Lajlufi
(agendapunt 7)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Kitty van Tooren
Wim Kuilenburg
Casper de France
Laurine van Dam
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
GOB Schalkwijk, gebiedsassistente
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
Pré Wonen
Ymere
Dock
Gemeente Haarlem
Sociaal Wijkteam
Secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Politie
Elan Wonen
Spaarnelanden
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 Kitty van Tooren en Yvonne Wullink.
- Het fietsrondje met gemeenteraadsleden was een succes. De raadsleden hebben positief op de
dag gereageerd en andere stadsdelen gaan dit ook oppakken. Er komt een boekje over deze
dag. Het programma was wel vol. De GOB denkt erover om meerdere keren met
gemeenteraadsleden te gaan fietsen met name naar die plekken waar in de raad over
gesproken wordt.

2.

Nieuws uit het college
a. Het bestemmingsplan Schalkstad is in de gemeenteraad besproken en positief over besloten.
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Een particuliere exploitant zal de bioscoop ontwikkelen en beheren.
b. Frank Hilterman speekt zijn zorgen over de leegstand in het winkelcentrum uit. “Straks is er
een nieuw winkelcentrum, zonder winkels”. De vier voorzitters zullen hun zorgen aan de VvE
kenbaar maken.
c. Dick Wijnoogst vraagt naar de geruchten over vluchtelingenopvang in het voormalige
verpleeghuis van De Boerhaave. Bernt Schneiders antwoordt dat St. Jacob de Boerhaave zelf
voor een jaar bij het COA heeft aangeboden. Met de zes gemeenten in Kennemerland is
afgesproken dat zij zelf de regie met betrekking tot de opvang willen houden. Haarlem heeft
De Koepel al beschikbaar gesteld, dus nu is eerst een andere gemeente in Kennemerland aan
de beurt. Mocht de opvang serieus zijn, dan zijn het de bewoners van Boerhaavewijk die als
eerste worden ingelicht.
d. N.a.v. de nieuwe functie van waarnemen burgemeester voor Bloemendaal zegt
Bernt Schneiders dat afgesproken is dat zijn functie van stadsdeelbestuurder voor Schalkwijk
er niet onder mag lijden.
3.

MJGP
Emmy Josephus Jitta, gemeente Haarlem
a. Het gebiedsprogramma 2016 is een onderdeel van het vijfjarige meerjarenplan en wordt
meegenomen in de begroting van de gemeente Haarlem.
b. Het programma laat nu vooral de fysieke onderdelen zien (beheer, onderhoud, bouwen).
Straks worden ook de andere domeinen erbij betrokken en zal op internet te zien zijn wat er
op de diverse plekken gebeurt en wie daarbij betrokken zijn. De criteria zijn:
- Draagt bij aan de gebiedsopgaven
- Geografische plaatsbepaling.
Sociale aspecten, bewonersinitiatieven en dergelijke kunnen dus ook in het
gebiedsprogramma komen.
c. Frank Hilterman mist de aanpak van de straten in het zuidwesten van Meerwijk. De wijkraad
is verteld dat daar de riolering en bestrating aangepakt zou worden. Robèr Vriend antwoordt
het project naar voren is gehaald en hij bezig is met de risicoanalyse.
d. Jelte Klokman vraagt of het de moeite is voor VvE’s en corporaties om te wachten met
nieuwe cv-ketels op de Geothermie. Emmy Josephus Jitta antwoordt, dat wordt gestuurd op
corporaties, ziekenhuizen, en nieuwbouwprojecten. De VvE’s worden zelf benaderd.
e. Emmy Josephus Jitta gaat de wijkraden langs om hen te informeren en informatie voor het
programma op te halen. Wendy Prince zal zich hierbij aansluiten in het kader van de
domeinen waar Dock zich mee bezig houdt.

4.

Communicatie
a. Caroline Enthoven waarschuwt voor een nepbrief op gemeente briefpapier om vluchtelingen
in huis op te nemen.
b. Deze week is er de campagneweek van De Kas.
c. Aanvulling op de gebiedscommunicatiekalender: 7 november Natuurwerkdag Heempark en
Meerwijkplas.
d. Mijn Schalkwijk: 26 oktober is de deadline voor kopij. 14 december zal het blad verschijnen.
Er wordt over nagedacht om Mijn Schalkwijk ook volgend jaar uit te brengen. Hugo Visscher,
wil graag een evaluatie met de wijkraden over Mijn Schalkwijk voordat gepraat wordt over
hoe verder te gaan.

5.

Pauze

6.

Sociaal Wijkteam Aleid Meesters, Netty Otten en Lisette Lajlufi
a. Het sociaal wijkteam bestaat uit medewerkers die ook bij andere organisaties werken zoals
MEE, Context, afdeling WMO, Thuiszorg, Dock en Haarlem Effect. 18 uur per week werken
zij in het sociaal wijkteam en daarnaast voor hun eigen organisatie, zodat ze goed
geïnformeerd blijven en elkaar kunnen informeren. Van Dock zitten Gea Mussels en
Toeria Samuela in het team.
b. Het sociaal wijkteam krijg signalen van corporaties, huisartsen, gemeente, familie, buren etc.
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dat er met een buurtbewoner iets aan de hand is. Zij gaan op de melding af en proberen met de
betreffende in contact te komen. Vervolgens brengen ze de problematiek en het netwerk in
kaart en bekijken wat de betreffende zelf kan en of er doorverwezen moet worden.
c. Dick Wijnoogst merkt op dat Stichting Samen Haarlem ook achter de voordeur komt van
buurtbewoners waar iets mee aan de hand is en zij ook gebruik maken van professionele
krachten. Aleid Meesters antwoordt dat het sociaal wijkteam hiervan op de hoogte is en zo
nodig elkaar weten te vinden.
d. Frank Hilterman vraagt zich af of er niet teveel van dit soort organisaties in Schalkwijk actief
zijn. Aleid Meesters antwoordt dat zij daarom juist samenwerken in een sociaal wijkteam.
Meerdere specialismen zijn in het team aanwezig en het team werkt vooral preventief door er
in een vroeg stadium bij te zijn, het hele plaatje van de betreffende in ogenschouw te nemen
en de zelfredzaamheid te vergroten. Resultaten zijn al geboekt.
10. Handhaving Hakima Sallemine
a. Sinds juli verwijdert handhaving weer fietsen. Er is een opslag bij Cruquius bijgekomen.
Fietswrakken kunnen doorgegeven worden aan het meldpunt. Vervolgens wordt de fiets
gestickerd en dan naar vier weken weggehaald.
b. Surveillance in burger op hondenbeleid. Frank Hilterman meldt dat rond het Vlinderpad niet
goed is aangegeven waar de honden los mogen lopen, waardoor conflicten soms hoog
oplopen. Hakima Sallemine neemt dit op.
c. Hans Hirs meldt de klachten over de honden- en paardenpoep op de voetpaden in de
Poelpolder. Hakima Sallemina adviseert dit te melden.
d. Uit de gebiedsscan Oost/Schalkwijk van politie en gemeente blijkt dat er meer dan 400
inbraken in een jaar zijn geweest. Het is veel, maar minder dan het jaar daarvoor. N.a.v. het
veiligheidsgevoel stelt Frank Hilterman voor om parameters te gebruiken: vaak voelen
ouderen zich minder veilig dan jongeren.
e. Afval R. Steinerstraat, Erasmuslaan en Jane Addamstraat: iedere zaterdag worden de
containers extra geleegd. Frank Hilterman merkt effect, maar ziet toch nog vaak afval staan.
Hakima Sallemine zal contact opnemen met Joke Vink (Pré Wonen), en de werkgroep schoon
van de wijkraad Meerwijk om te kijken of dit probleem aangepakt kan worden.
f. Hans Hirs merkt op dat Spaarnelanden ongeveer twee jaar geleden ondergrondse containers
heeft weggehaald en nu weer bovengrondse containers heeft terugzet. De bewoners zijn blij,
want er staat nu minder afval naast de containers, maar zij vinden ook dat er slordig met hun
belastinggeld wordt omgegaan.
g. De volgende parkeerklachten worden genoemd:
- Daltonschool Molenwijk: ouders versperren de uitrit waardoor niemand meer in- of uit
kan rijden.
- Don Boscoschool Boerhaavewijk: dubbel parkeren en versperren van het fietspad.
- A. Piekhofje Europawijk: door het verkeerd parkeren kunnen mensen het wooncomplex
niet via de nooduitgang verlaten.
- Madridplantsoen in Europawijk: een bewoner kan de parkeergarage niet in of uit.
Hakima Sallemine neemt deze klachten op.
h. Opslag achterkant Italiëlaan: Michel de Graaf en Hugo Visscher geven toestemming aan
handhaving om erop af te gaan.
6.

Verslag 14 september 2015
Tekstueel:
- Agendapunt 5 Communicatie, laatste regel ‘Bernt Schneiders’ wijzigen in ‘de
gebiedsmanager’.
- Agendapunt 11a tweede regel: toevoegen het woord ‘groter’ voor het woord ‘opstelpunt’.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v:
a. Agendapunt 8b bladkorven: de bladkorven staan inmiddels in Europa- en Molenwijk. Laurine
van Dam heeft een lijst met de staplaatsen van de korven aan de wijkraden gemaild.
b. Agendapunt 10f Schalkwijk aan Zee: Yvonne van Bourgondiën merkt op dat het nog maar de
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vraag is of er volgend jaar geld van de corporaties beschikbaar komt.
N.a.v. deze opmerking komt de spreiding van festivals ter sprake en de effecten op Mijn
Schalkwijk, Schalkwijk aan Zee en dergelijke als de corporaties minder kunnen bijdragen.
Afgesproken wordt om op het overleg van 23 november met ruim de tijd te agenderen wat
voor Schalkwijk de prioriteiten zijn, wat gehandhaafd moet worden en hoe de wijkraden slim
kunnen opereren. De volgende mensen moeten hiervoor uitgenodigd worden: Lex Rietveld
(organisator Houtfestival), Erik Evertsen (schrijver van het stuk over verspreiding festivals),
Petra Cock (Schalkwijk aan Zee) en Blanca de Bruin (gemeente Haarlem afdeling cultuur).
c. Agendapunt 11 c Kerstmarkt Meerwijk: Frank Hilterman meldt dat er voldoende vrijwilligers
zijn gevonden om de kerstmarkt in 2016 wel te organiseren.
d. Agendapunt 11 g Halloween: Frank Hilterman meldt dat de vergunning voor de
Halloweentocht in Meerwijk is verleend.
Actielijst
a. De volgende punten zijn gebeurd of in gang gezet en kunnen van de lijst:
- Bord fietspad Poelpolder;
- Stukje over de bibliotheek van Schalkwijk voor Mijn Schalkwijk.
b. Prestatieplan Dock, kan nog niet in oktober met de wijkraden besproken worden, omdat de
gemeente het nog niet heeft vastgesteld.
8.

Spaarnelanden
Agendapunt vervalt wegens afwezigheid van Spaarnelanden.

9.

Dock Wendy Prince
a. Deze week vindt de campagneweek van De Kas plaatst.
b. Vorige week, was het de week van de opvoeding met een grote opkomst en daarvoor de week
van ontmoeting in het kader van vereenzaming. Aanwezigen merken op dat zij geen
publiciteit over deze themaweken hebben waargenomen.
c. De dagbesteding in De Ringvaart en het wijkcentrum van Europawijk zijn begonnen. Er is
nog plek.
d. Men kan nog namen doorgeven voor het wijkcentrum in Europawijk. De prijsvraag loopt tot
1 december.
e. Dick Wijnoogst merkt op dat omwonenden van De Ringvaart overlast van geluid, rook en
stank hebben gehad tijdens de barbecue voor vluchtelingen.

11. Politie
Agendapunt vervalt wegens afwezigheid van de politie.
11. Rondje wijkraden/Rondvraag
Europawijk:
a. Uit de verkeersmeting van Schoolenaer is niets bijzonders gebleken.
b. Bewoners Finlandstraat ervaren overlast van een grote groep jongeren. Een werkgroep is
hiervoor opgericht met bewoners, politie, streetcornerwork en de gemeente.
c. Hugo Visscher heeft een gesprek met de buurtouders van Meerwijk gehad. Zij komen
binnenkort met een concreet plan.
d. De sportvelden Belgiëlaan zijn afgesloten. De gemeente is bezig het gebied opnieuw te
bestemmen.
e. De kledingcontainer op de hoek van de Engelandlaan/Belgiëlaan zou vanwege de onveilige
verkeerssituatie verplaatst worden, maar tot op heden is er nog niets gebeurd. Robèr Vriend
antwoordt dat hij het aan Laurine van Dam en Edwin Beth heeft doorgegeven.
f. Het Engelandpark is dit jaar niet geschouwd. Op de vorige schouw heeft de heer Hendriks van
de gemeente Haarlem dode bomen geconstateerd. Robèr Vriend antwoord dat de gemeente nu
een VTA scan (Visual Tree Assessment) voor alle bomen in Haarlem aan het maken is.
Boerhaavewijk
g. De wijkraad wenst bakken met hondenpoepzakjes en afvalbakken voor de Poelpolder in de
hoop dat mensen zich dan willen houden aan de opruimplicht. Michel de Graaf denkt erover.
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h. Reeds gemeld is dat de beweegbare paal aan het einde van de F. van Adrichemlaan het vaker
niet, dan wel doet. De wijkraad wenst een nieuwe paal, de auto’s rijden nu gewoon door.
Meerwijk
i. Frank Hilterman zegt verrast te zijn door de kaart van de werkgroep Verkeer en Vervoer met
30 en 50 km wegen in Schalkwijk. Meerwijk blijkt geheel 50 km te zijn.
Molenwijk
j. Het is bij de ambulancedienst niet bekend hoe ze aan moeten rijden bij Sandenburg. Het gaat
geregeld fout. Robèr Vriend neemt dit op.
k. De termijn van vijf dagen na melding dat lantaarnpalen gemaakt moeten zijn, wordt niet
gehaald. Robèr Vriend is hier al mee bezig.
l. De gemeente is bezig om het zwemgedeelte van de Molenplas veilig te maken.
m. Jelte Klokman geeft zijn complimenten over het betrekken van de wijkraad bij het tracé van
de persleiding. De rondleiding met Rijnland was zeer nuttig. Frank Hilterman beaamt dit
compliment.
Pré Wonen
n. Vorige week is de handtekening gezet voor de bouw van de woningen op de Aziëweg door
HSB. 70% van de woningen zijn gereserveerd. Voor meer informatie: www.twisterhaarlem.nl
o. Woningbouw Italiëlaan: twee blokken worden bestemd voor verkoop en één blok voor vrije
sector huurwoningen. Er wordt nog bekeken of dit laatste, sociale huurwoningen kunnen
worden.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.55 uur

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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