Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 23 november 2015 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 11 januari 2016
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hans Hirs
Hanna Hamersma en Hugo Visscher
Frank Hilterman
Jelte Klokman
Bernt Schneiders (agendapunt 3)
Michel de Graaf
Robèr Vriend
Caroline Enthoven
Hakima Sallemine (tot agendapunt 4)
Kitty van Tooren
Yvonne van Bourgondiën
Lonneke van der Weyden
Laurine van Dam
Fleur Janssen (vanaf agendapunt 6)
Dick Jansen (tot agendapunt 7)
Wendy Prince (vanaf agendapunt 7)
Udo Kluijver (tot agendapunt 6)
Chantal Baas (agendapunt 6)
Petra Kok (agendapunt 6)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Wim Kuilenburg
Casper de France
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
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Ymere
Spaarnelanden
Spaarnelanden
Dock
Dock
Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout
Evenementencoördinator, gemeente Haarlem
Schalkwijk aan Zee
Secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
Politie
Elan Wonen
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 mevrouw Van Groeningen (agendapunt Natuur Informatie Centrum)

2.

Verslag 12 oktober 2015
Tekstueel:
- Agendapunt 3d aanvullen met: De VvE’s worden zelf benaderd.
- Agendapunt 11d wijzigen in: De sportvelden Belgiëlaan zijn afgesloten. De gemeente is
bezig het gebied opnieuw te bestemmen.
- Agendapunt 11j: Brandenburg wijzigen in Sandenburg
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Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v:
a. Agendapunt 2b brief aan VvE winkelcentrum: de vier wijkraden hebben gezamenlijk een
brief naar het winkelcentrum gestuurd en daarin hun zorgen geuit over de leegstand in het
winkelcentrum. Ook hebben ze een brief naar de exploitant van de bioscoop gestuurd met het
verzoek om een filmzaal ook geschikt te maken voor theaterproducties.
b. Agendapunt 3d geothermie: Jelte Klokman merkt op dat de gemeente doortastender mag zijn
met dit project. In het centrum van Molenwijk zijn drie VvE’s, waarmee de gemeente al 1000
woningeigenaren kan bereiken.
c. Agendapunt 10 Handhaving: Robèr Vriend wijst de aanwezigen erop dat alle meldingen
gemeld moeten worden bij Kimmeldingen. Ook als handhaving persoonlijk wordt
aangesproken, toch de melding melden.
d. Agendapunt 11e: Hanna Hamersma meldt dat er geen parkeerplaats aangelegd zal worden bij
de grondcontainers hoek Belgiëlaan/Engelandlaan. De kledingcontainer zal ook niet
verplaatst worde.
e. Agendapunt 11o: Yvonne van Bourgondiën meldt met betrekking tot de woningbouw op de
Italïelaan, dat twee blokken in de verkoop en twee blokken in de sociale verhuur komen.
3.

Nieuws uit het college
a. Vluchtelingenopvang Boerhaavekliniek: De Boerhaavekliniek is het enige gebouw in Haarlem
dat direct beschikbaar is. Het gaat om opvang voor een jaar. De bewonersinformatieavond
bereidt de gemeente samen met de wijkraad van Boerhaavewijk voor. Het beeld van die avond
wordt in de gemeenteraad besproken. Als de gemeenteraad positief besluit moeten daarna
St. Jacob en het COA een beslissing nemen.
b. Huisvesting statushouders: de zusterflat bij het ziekenhuis zullen gesloopt worden om plaats te
maken voor nieuwbouw. Voordat de zusterflat gesloopt zijn is de opvang van de
Boerhaavekliniek al afgelopen. Bij het toewijzen van statushouders zal ook rekening
gehouden worden met de woningzoekers op de wachtlijst.
c. De wijkraden vinden de opvang en huisvesting van vluchtelingen een grote druk op
Schalkwijk geven. Enkele reacties:
- Spreiding in aantallen en in verhouding bewoners: Van de 50 gevluchte gezinnen die
in Haarlem een woning hebben toegewezen gekregen, zijn er 47 in Schalkwijk terecht
gekomen en een bushalte verderop, de expo van Vijfhuizen is ook opvang.
- Schalkwijk is kwetsbaar. Schalkwijk moet geen wijk worden zoals de banlieues van
Parijs. De wijkraden en het GOB zijn hard bezig om Schalkwijk op te bouwen, met
resultaat, maar een ‘minnetje’ kan Schalkwijk nog niet aan.
- Waar gaan deze mensen zich vermaken? Het winkelcentrum is nu al een hangplek
voor diverse bevolkingsgroepen en ook het winkelcentrum is kwetsbaar.
- De Nederlanders hebben moeten vechten voor een open, democratische en vrije
samenleving. We moeten er aan werken dat de waarden die de afgelopen 50 jaar
bevochten zijn, worden behouden. Voorbeelden: vrouwenemancipatie, hand in hand
lopen van homoseksuelen, Joden die een keppeltje dragen.
- Gemist wordt de rol van de politieke partijen. Zij zijn bezig met de normen en
waarden van onze samenleving, maar laten het probleem liggen.
- Gemeente moet ondersteuning bieden om de vluchtelingen te betrekken bij de
samenleving.
d. Bernt Schneiders reageert dat de ervaringen met de vluchtelingen in de Koepel zo zijn, dat de
vluchtelingen goed aanspreekbaar zijn. Nota bene wordt de hulp aan de vluchtelingen in de
Koepel vooral door mensen uit Schalkwijk gegeven. Hij is niet bang dat Schalkwijk de kant
opgaat van de banlieues van Parijs: Schalkwijk heeft een sociaal weefsel en veel instanties zijn
bij de wijk betrokken. In Parijs zie je bijvoorbeeld in deze voorsteden geen buurthuizen en
welzijnsinstanties meer.
e. Hugo Visscher merkt op dat hij St. Jacob al enige tijd op dit overleg niet gezien heeft.
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Actielijst
a. De volgende punten zijn gebeurd of in gang gezet en kunnen van de lijst:
- Melding afval Erasmuslaan;
- Reclame-uitingen slotenmakers in flats waar is ingebroken;
- Contact Haarlem College i.v.m. oversteken Schipholweg;
- Rondje wijkraden MJGP
- Aanrijroute Noodhulpdiensten Sandenburg
4.

Communicatie
De gemeente is bezig met de ontwikkeling van de visie van de Poort van Boerhaave. December
2015 of januari 2016 is er een informatiebijeenkomst.

5.

Pauze

6.

Spreiding festivals Haarlem Udo Kluijver (Vrienden van de Haarlemmerhout), Chantal Baas
(Evenementencoördinator gemeente Haarlem), Petra Kok (Schalkwijk aan Zee)
a. Redenen voor dit agendapunt: 1. zorgen om het voortbestaan van Schalkwijk aan Zee;
2. Bernt Schneiders heeft gezegd meer festivals naar Schalkwijk te willen halen voor de
binding met de rest van de stad en 3. het rapport van de Vrienden van de Haarlemmerhout
over de spreiding van festivals.
b. Chantal Baas vertelt dat er veel festivals in de binnenstad van Haarlem zijn en de gemeente de
festivals wil spreiden. Haarlem moet ook bezuinigen op de evenementen dus het is onzeker
hoeveel festivals er blijven. Haar afdeling is bezig locaties te inventariseren en overleg te
voeren met alle evenementen/festivals voor een andere plek.
c. Petra Kok bevestigt dat het moeilijk is voor de festivals om aan geld te komen. Over het idee
om het Schalkwijk aan Zee en Houtfestival te combineren is ze van mening dat beide festivals
een eigen identiteit hebben en beide festivals geldproblemen. Als he jet Houtfestival erbij
betrekt heb je een dubbel geldprobleem. Ticketverkoop is niet direct een optie, want dat trekt
ander publiek.
d. Afgesproken wordt dat Petra Kok contact opneemt met het Houtfestival. Chantal Baas komt
voor half december hierop terug.
e. In 2016 is Schalkwijk aan Zee op 4 september.

7.

Spaarnelanden Fleur Janssen en Laurine van Dam
a. Spaarnelanden wil 200 ambassadeurs in de stad: vrijwilligers met een afstand op de
arbeidsmarkt. De ambassadeurs worden geworven via advertenties, worden opgeleid en
krijgen een gebied toegewezen waar ze regelmatig een ronde doen. Zij krijgen hier een
vrijwilligersvergoeding voor. Over twee weken start de publiciteitscampagne en het doel is om
op 1 april de eerste ambassadeurs in Schalkwijk in te zetten.
Frank Hilterman adviseert contact op te nemen met De Kas, buurtbedrijf en Dock om aan
vrijwilligers te komen.
Ook vraagt Frank Hilterman of dit project aansluit bij het Buurtbedrijf? Fleur Janssen
antwoordt dat de ambassadeurs schouwen en niet het afval verwijderen of reparaties
uitvoeren.
Dick Wijnoogst adviseert om een melding van een ambassadeur snel te verwerken om de
ambassadeurs gemotiveerd te houden.
b. Boomstronken: Spaarnelanden is nu bezig om de boomstronken van de gekapte bomen in
2014 te verwijderen. De boomstronken van de zomerstorm 2015 zijn volgend jaar aan de
beurt. Mocht een boomstronk gevaar opleveren dan contact opnemen met het meldpunt.

8.

Dock Wendy Prince
a. Dock is gestart met klankbordgroepen voor hun wijkcentra. De groepen bestaan uit ongeveer
acht personen. Aan hun wordt gevraagd hoe zij vinden dat Dock hun werk doet, hoe de
programmering is etc. De klankbordgroep van De Ringvaart is bijeen geweest en zij waren
positief. Woensdag is het wijkcentrum van Europawijk aan de beurt. Voor de Buurtbox en De
Kas is nog geen klankbordgroep opgezet.
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b. Wijkcentrum Laan van Berlijn: in de ochtenden zijn er speelgroepen. Vanaf volgende week
zal er een a twee dagen per week jongerenactiviteiten zijn.
c. De Kleine Ringvaart loopt goed. De evaluatie van de Maakplaats was positief. Jeugd,
ouderen en GGZ-cliënten komen naar de maakplaats. De fitnessruimte zal binnenkort eerst
door de GGZ en later ook de Don Bosco school in gebruik worden genomen.
d. Frank Hilterman vraagt of Dock betrokken is bij de oudejaarsactiviteiten van De Brug.
Wendy Prince antwoordt dat alle partijen om de tafel gaan om een programma voor de
middag en avond op verschillende locaties te maken. Kitty van Tooren adviseert om hierbij
ook de Buurtouders uit te nodigen.
e. Hans Hirs merkt op dat de tekenclub op de dinsdagmiddag in De Ringvaart, die al jaren actief
is, moet stoppen omdat er voor 2016 te weinig aanmeldingen zijn. Wendy Prince gaat dit na.
9.

Handhaving
Geen bijzonderheden.

10. Politie
Vier december is de opening van het bureau in Schalkwijk. De voorzitters van de wijkraden
zullen dan vragen wie van hen deelneemt aan het Vier wijkradenoverleg.
11. Natuur Informatie Centrum
Agendapunt vervalt wegens afwezigheid van mevrouw Van Groeningen
12. Rondje wijkraden/Rondvraag
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk.
a. Frank Hilterman en Hugo Visscher gaan morgen nar de notaris om te tekenen voor de
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk.
b. 16 december om 19.30 uur is er een muziekoptreden in Vinci Food. Ook deze avond heeft als
doel Schalkwijk cultureel zichtbaar te maken.
c. Ideeën in het kader van de nieuwe stichting doorgeven aan Frank Hilterman.
Europawijk:
d. Er is begonnen aan de nieuwe herinrichting van de Frankrijklaan.
e. Het opknappen van de woningen van Pré Wonen aan de Helsinkistraat is afgerond.
f. De laatste fase van IVOREZ is aangevangen.
g. Winkeliers, bewoners en de wijkraad hebben samen bezwaar gemaakt tegen een
horecavergunning voor een bedrijf dat zich wil vestigen op de Italiëlaan. Reden van bezwaar
zijn de afwijking van het bestemmingsplan en het bedrijf gelijk is aan de horeca reeds
aanwezig op de Italiëlaan.
Boerhaavewijk
h. De wijkraad is hoofdzakelijk met de vluchtelingenopvang bezig.
i. Lidl is nu voor een jaar naar het Fluorgebouw, zodat het pand verbouwd kan worden.
j. N.a.v. het matrixbord op de Schipholweg legt Michel de Graaf uit, dat het bord de eerste week
alleen registreert maar nog niets aan de automobilisten laat zien. Dat gebeurt in de tweede
week.
Meerwijk
k. 28 augustus groot feest in Meerwijk in het kader van 50 jaar Meerwijk.
l. In juli komt het Ricciotti ensemble naar Meerwijk.
m. Robèr Vriend meldt dat aan de beide zijden van het Spijkerboorpad een verkeerspaaltje komt.
Molenwijk
n. De wijkraad heeft een mail van de voorzitter van de Belangenvereniging Overspaarne
gekregen met het verzoek om belijning op de Zwemmerslaan. Er wordt nu vreemd gereden.
Jelte Klokman zal de voorzitter vragen of zij een kimmelding hebben gedaan.
o. Robèr Vriend meldt dat de aannemer en Spaarnelanden een oplossing hebben gevonden voor
het strandje en zwemwater aan de Molenplas. In de zomer van 2016 kan er weer gezwommen
worden.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.35 uur
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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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