Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 16 januari 2017 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 27 februari 2017
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hans Hirs
Hugo Visscher
Frank Hilterman
Riet Ooms
Jos Wienen (tot agendapunt 9)
Michel de Graaf
Robèr Vriend (tot agendapunt 5)
Emmy Josephus Jitta (tot agendapunt 8)
Kitty van Tooren
Hakima Sallemine
Yvonne van Bourgondiën
Casper de France
Marieke van der Kaa
Gerard Zwiers (tot agendapunt 5)
Guus van Thiel (vanaf agendapunt 9j)
Wendy Prince (vanaf agendapunt 4)
Chantal Baas (tot agendapunt 4)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Hanna Hamersma
Caroline Enthoven
Marieke Scheefhals
Eef Korzilius

wijkraad Boerhaavewijk
wijkraad Europawijk
wijkraad Meerwijk
wijkraad Molenwijk
stadsdeelbestuurder
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
GOB Schalkwijk, gebiedsmedewerker
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
Pré Wonen
Elan Wonen
Spaarnelanden
Winkelcentrum Schalkwijk
politie
Dock
Gemeente Haarlem
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
wijkraad Europawijk
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
Ymere
St. Jacob

1. Opening:
a. De voorzitter opent de vergadering
b. Afmeldingen van Caroline Enthoven en Hanna Hamersma.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
geen
2. Nieuws uit het college Jos Wienen
a. Jos Wienen heeft een bezoek aan het winkelcentrum gebracht en zegt het een centrum te
vinden waar potentie in zit. Het V&D-gebouw is verkocht en daarmee zal de uitvoering van
de plannen in een stroomversnelling komen.
b. Wegens het Vijverpark wil de gemeente de bebouwde kom verleggen. Hierdoor komt er ook
een mogelijkheid om een inrit voor het Vijverpark te maken, door de Schipholweg smaller te
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maken. De snelheid zal dan 50 km worden, wat minder lawaai oplevert. De gemeente is
hierover nog met de Provincie in beraad.
c. In Boerhaavewijk Noord gaat Elan Wonen de flats vervangen door woningen in het goedkope
en dure segment met meer openbaar groen. Zowel de wijkraad als Jos Wienen denken dat dit
een versterking voor de wijk is. Het plan heeft al ter inzage gelegen en er zijn geen reacties
op gekomen. Robèr Vriend vult aan dat de Haarlemse bomenwacht wel kritiek had en
meegekeken heeft naar oplossingen en daarmee akkoord zijn gegaan.
d. Frank Hilterman haalt een artikel in het Haarlems Dagblad aan, waarin staat dat de
criminaliteitscijfers in Schalkwijk zijn gestegen. Hij kan dit niet rijmen met de gesprekken
die hij met de wijkagent heeft gevoerd en zijn eigen ervaringen als bewoner. Hij vraagt of
deze cijfers niet over baldadigheid gaan? Jos Wienen denkt dat het een kwestie van
interpretatie is en het Haarlems Dagblad een aantal negatieve aspecten heeft uitgelicht.
e. N.a.v. bovenstaand punt en het actiepunt om met de voorzitters en de stadsdeelbestuurder met
het Haarlems Dagblad in gesprek te gaan reageert Jos Wienen dat een journalist altijd
onafhankelijk moet kunnen blijven en hij daarom dit gesprek als stadsdeelbestuurder liever
niet doet. Wel stelt hij voor dat de wijkraden de pers uitnodigt om positieve gebeurtenissen te
belichten en de pers erop attent maken, niet steeds in de reflex te schieten van ‘Schalkwijk
een probleemwijk’.
f. Michel de Graaf meldt dat de commissie bestuur 12 januari de inspraaknotitie
leefbaarheidsbudget heeft vrijgegeven.
3. Festivals Chantal Baas
a. Het evenementenbeleid is bijna afgerond.
b. Het locatieprofiel voor kwetsbare locaties is opgemaakt en behelst o.a.:
- Hoeveel evenementen kunnen er maximaal gehouden worden?
- Wat voor soort evenementen?
- Is uitbreiding van het aantal dagen mogelijk?
- Maximaal aantal bezoekers.
- Geluid.
c. Het Molenplaspark heeft de festivals Schalkwijk aan Zee en Cruise & Dance.
d. De gemeente wil Schalkwijk aan Zee ondersteunen, omdat het een mooi evenement voor
Schalkwijk is.
e. De gemeente wil meer evenementen naar het Reinaldapark toe krijgen en is bezig om
hiervoor een verkeersplan in te stellen. De wijkraden van Schalkwijk willen dat er meer
evenementen naar Schalkwijk komen. Chantal Baas reageert dat de organisatoren van de
evenementen dat niet willen. Het Houtpark is nu vol geprogrammeerd en voor het
Molenplaspark moet eerst onderzocht worden wat wel en niet kan. Riet Ooms reageert hierop
dat de bewoners van Molenwijk niet alleen evenementen met harde muziek willen.
4. Schalkstad / Netwerkborrel / Koningsdag
Schalkstad: Gerard Zwiers
a. Een stuk van het winkelcentrum wordt afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.
b. Onder Dak: gaat goed. De vloer is besteld, Triple ThreaT is verhuisd naar het pand waar eerst
M&S Mode zat en er komen gesprekken met Dock om tribuneonderdelen door vrijwilligers te
laten maken.
Netwerkborrel
c. Duidelijk moet worden wie het betaalt, wat voor drankjes en hapjes en voor wie de
netwerkborrel is. Wendy Prince en Gerard Zwiers maken een opzet.
Koningsdag
d. De vrije markt was een traditie voor Europawijk, maar sinds de herinrichting van de Laan van
Angers en nu de bebouwing op de Italiëlaan is er geen plek meer voor. Het Engelandpark is
niet geschikt voor een vrijmarkt. Hugo Visscher vraagt of er een mogelijkheid is om de
vrijmarkt op het parkeerterrein van het winkelcentrum te houden en er dan een evenement
van de vier wijkraden van te maken. Een optie is ook nog om het eindfeest van de vrijmarkt
te combineren met ‘Op het Dak’.
e. Gerard Zwiers zegt dat het winkelcentrum akkoord is en hij wil zich bij de organiserende club
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aansluiten. Ook adviseert hij de vrijmarkt zo in te richten dat het ook tijdens en na de bouw
van woningen en winkels op dezelfde plek kan staan. Het toekomstig marktplein zou hier
geschikt voor zijn, het nadeel is echter dat die ver van de parkeergarage (Op het Dak)
verwijderd is.
f. Robèr Vriend adviseert contact met het Oranjecomité op te nemen.
g. De vergunning moet bij de gemeente aangevraagd worden.
5. Pauze
6. MJGP Emmy Josephus Jitta
a. Op de website opendata.haarlem.nl staat het MJGP online.
b. Voor het MJGP van de komende jaren zijn diverse partners aangehaakt zoals de afdeling
veiligheid en corporaties
c. N.a.v. de fysieke werken: als er zaken zijn waar de gemeente rekening mee moet houden, of
als er aanvullingen zijn kunnen de wijkraden dit aangeven. Dit is ook aan diverse organisaties
zoals Rover, Dock, de Fietsersbond en de bomenwacht gevraagd.
d. Meerwijk:
- Wijkdorp 3.0: er zal een schouw gehouden worden om te bekijken of ouderen de
ontmoetingsplekken en voorzieningen veilig kunnen bereiken. Die punten die daaruit
voortkomen moeten worden aangepakt en daar is geld voor nodig. Michel de Graaf
reageert dat dit reeds geregeld is.
- Herstel van de straten in Meerwijk zuid/west. Emmy Josephus Jitta antwoordt dat in deze
buurt iets gelijkwaardigs gaat plaats vinden als IVOREZ in Europawijk: een
investeringsplan met een kadernota.
e. Europawijk: bespreekt het MJGP eerst met de wijkraad en geeft de punten aan
Emmy Josephus Jitta door.
f. Boerhaavewijk:
- Professor Eijkmanlaan. Een klein stukje is kortgeleden geasfalteerd, maar de gehele weg
is aan vervanging toe. Emmy Josephus Jitta antwoord dat dit vanuit strategisch beheer
ingepland wordt. De riolering ligt nog goed. De wijkraad geeft aan de logica niet te
snappen om wel een klein stukje te asfalteren en vervolgens de benodigde wagens en
dergelijke later weer te laten komen om de rest te asfalteren.
- Hans Hirs vraagt hoe het met het bestemmingsplan van de wijk zit. Emmy Josephus Jitta
gaat dit na.
- Hans Hirs vraagt wat er gebeurt met de Boerhaavekliniek? Emmy Josephus Jitta
antwoordt dat hier een woon-zorg wijk komt met middel dure woningen. Ook zal
Damiate zich hier vestigen.
- Hans Hirs vraagt naar de voortgang van Lidl: Emmy Josephus Jitta antwoordt dat fase 2,
de externe verbouwing niet meer doorgaat.
- Hans Hirs vraagt uitleg over de groenstrook ‘mevrouw Meijer’. Emmy Josephus Jitta
antwoordt dat het om de groenstroken Belgiëlaan, Kennedylaan en F. van Adrichemlaan
gaat. Er wordt een visie voor deze hele strook ontwikkelt. Dick Wijnoogst vraagt of dit
betekent dat de vorige visie met een waterloop op de Floris van Adrichemlaan dan niet
meer doorgaat? Emmy Josephus Jitta antwoordt dat het de bedoeling is dat de watergang
en scholen als een geheel bekeken worden.
g. Molenwijk
- Morgen wordt het MJGP op de wijkraadsvergadering besproken.
- Voor de wijkraad is de wandelpromenade een speerpunt. Emmy Josephus Jitta reageert,
dat de wandelpromenade dit jaar wordt aangepakt.
- Riet Ooms vraagt waarom de lantaarnpalen nog niet zijn vervangen? Dit zou voor 31
december gebeurd zijn. Michel de Graaf antwoordt dat de lampen van het loopbrugje
Engelenburg / Prattenburg dit jaar vervangen worden.
- Riet ooms vraagt hoe het staat met de proefboringen geothermie? Emmy Josephus Jitta
antwoordt dat dit project stilligt, omdat de proceshouder met pensioen is. De gemeente is
voornemens het wel door te laten gaan. Zodra er ontwikkelingen zijn zal ze deze delen met de
wijkraad.
Voor eind januari moeten de reacties op het MJGP binnen zijn.
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7. Verslag 12 december 2016
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Tuinafval Poelpolder: Hakima Sallemine meldt dat dit niet door handhaving is geconstateerd.
Hans Hirs reageert dat het nog steeds gebeurd en het om vuilniszakken gaat. Kitty van Tooren
en Michel de Graaf gaan een gesprek met de beheerder van de volkstuinen voeren, eventueel
vervolgd door een brief van Spaarnelanden.
b. Michel de Graaf heeft per mail een terugkoppeling gegeven over de 0-meting van bomen in
Schalkwijk. Hij zal deze mail ook naar Casper de France sturen.
Frank Hilterman maakt bezwaar tegen het lotingsysteem van bewoners die mee mogen
beslissen over welke bomen gekapt moeten worden. Dit wordt verder besproken in het
voorzittersoverleg.
Gebeurd:
- Bij het parkeerterrein van het Molenplaspark is een bord met alcoholverbod geplaatst,
waardoor er nu gehandhaafd kan worden.
- Kitty van Tooren heeft de activiteiten die er met oud en nieuw waren doorgestuurd.
8. Communicatie Niet aanwezig
9. Dock Wendy Prince
a. Dock heeft Kontext overgenomen. Het grootste deel van de medewerkers blijven in hun
functie (maatschappelijk werk en sociale raadslieden). De administratie van Dock komt nu op
de Oostvest (het oude Kontextgebouw).
b. Het sociale beheer van de Boerhaavekliniek verloopt goed. Er wonen nu 130 mensen. Dock
verzorgt activiteiten voor hen.
c. Oud en nieuw is goed verlopen. Er was een fijne samenwerking met alle partners. Het Vier
Wijkradenoverleg complimenteert alle organisaties die deze avond hebben willen werken en
voor het goede verloop van de avond.
d. Mounaim Abdelkhalki heeft wegens een nieuwe baan Dock verlaten. Dock is nu op zoek naar
een nieuwe collega.
e. Dock is samen met onder andere Pré Wonen en wijkraad Meerwijk aan de slag gegaan met het
pilotproject Wijkdorp 3.0
f. Hugo Visscher vraagt hoe het met de activiteiten voor de jeugd in De Wereld staat.
Wendy Prince antwoordt dat dit niet goed gaat, de jongeren voelen zich niet thuis in De
Wereld. De jongerenwerker bekijkt nu met een groep jongeren of er een andere plek voor hen
in de wijk gevonden kan worden. Hugo Visscher geeft aan hier graag betrokken bij te worden.
g. Dick Wijnoogst meldt dat bij de Kleine Ringvaart de zonneschermen niet opgetrokken worden
en daardoor kapot gewaaid zijn.
h. Hans Hirs meldt dat bij de Kleine Ringvaart medewerkers van Dock over het gras rijden en op
de stoep parkeren waardoor rollators er niet langs kunnen. Wendy Prince zal hen aanspreken.
10. Handhaving Hakima Sallemine
Europawijk
a. N.a.v. de meldingen over afval en parkeeroverlast bij de ADL-supermarkt is handhaving in
het weekend aanwezig.
b. Hotsspot Engelandlaan/Frankrijklaan/Belgiëlaan met betrekking tot karton en papier.
Hakima Sallemine heeft dit aan Spaarnelanden doorgegeven en die gaat hier extra op inzetten.
Het vermoeden is dat ondernemers karton in de container stoppen, waardoor die snel vol
raakt. Handhaving zal ook de ondernemers hierop wijzen.
c. Opwaardering van de verlichting op het Belgiëplein bij de Vomar. Hugo Visscher tipt om
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dezelfde verlichting te gebruiken als die van de laatste fase Ivorez op de Engelandlaan.
d. Hugo Visscher meldt dat bij de brievenbus op de Engelandlaan op de stoep geparkeerd wordt.
Hakima Sallemine neemt dit op.
Molenwijk
e. Regelmatige handhaving op jongerenoverlast bij het Molenplaspark en de Jumbo heeft effect.
f. Handhaving op parkeeroverlast bij de Jumbo gebeurt nu.
g. Er is een klacht van een bewoner binnen gekomen die geluidsoverlast ervaart als de Jumbo
bevoorraad wordt.
h. Riet Ooms vraagt aandacht voor de afhaalpunten van grof afval voor de bewoners van
Sandenburg, Prattenburg en Engelenburg. Hakima Sallemine vraagt aan Spaarnelanden om
daar nieuwe borden te plaatsen.
Meerwijk
i. De buurtouders wensen een spelregelbord op het L. da Vinciplein, zodat ze een houvast
hebben om te handelen. Wendy Prince, Frank Hilterman, Kitty van Tooren en
Hakima Sallemine gaan met elkaar hierover in overleg.
j. Frank Hilterman merkt op dat er weer afval ligt op de Erasmuslaan. Sinds het Buurtbedrijf uit
de wijk is lijkt de wijk meer te vervuilen. Ook heeft hij het idee dat Buurtbedrijf minder vaak
langs komt. Dit wordt door meerdere aanwezigen beaamd.
k. Gladheidsbestrijding L. da Vinciplein: Spaarnelanden zet twee bakken met strooizout neer en
de wijkraad spreekt winkeliers aan om te strooien.
Boerhaavewijk
l. Dick Wijnoogst meldt dat er fietsen tegen de bomen in het parkje achter de Lidl staan. Deze
fietsen zijn waarschijnlijk van de bewoners. Hakima Sallemine neemt dit op.
11. Politie en veiligheid Kitty van Tooren en Guus van Thiel
a. Oud en nieuw is goed verlopen. Potentiele overlastgevers zijn van tevoren aangeschreven of
bezocht.
b. De meldingen over overlast van jongeren bij het Belgiëplen is afgenomen. In september waren
er 17 meldingen, in november 2 en in december geen. Hugo Visscher beaamt dit.
c. De woninginbraken zijn afgenomen. In 2014: 800, in 2016: 430. De integrale aanpak die in
2015 is begonnen, levert resultaat op.
d. De voorbereidingen voor ramadan (eind mei) zijn begonnen.
e. Er komt een veiligheidsschouw voor de Belgiëlaan en Beneluxplein.
f. Hakima Sallemine en Kitty van Tooren gaan in februari langs de wijkraden om hun actieplan
te presenteren.
12. Spaarnelanden
a. Frank Hilterman meldt dat de wijkraad zaterdag een gesprek met de leerlingenraad van de
basisschool De Meer heeft gehad. Zij willen met de Erasmusschool en de Al Ikhlaasschool op
een dag de wijk in om op te ruimen.
b. Marieke van der Kaa meldt dat er een klacht van een bewoner is binnengekomen over de
broodcontainer die op een ongeschikte plek staat. Frank Hilterman adviseert Marieke van der
Kaa deze bewoner contact op te laten nemen met de wijkraad.
c. Dick Wijnoogst vraagt naar het nut van het weghalen van drie m2 stoeptegels om gras in te
zaaien. Dit is gebeurd bij de bushalte op de Boerhaavelaan, maar het gras ligt hoger waardoor
het water hier niet weg kan. Liever had de wijkraad gezien dat het twee-richtingenfietspad
hier werd verbreed.
13. St. Jacob niet aanwezig
14. Rondje wijkraden/Rondvraag
Boerhaavewijk
a. N.a.v. de MOR-lijst merkt Dick Wijnoogst op dat van de 94 meldingen in de Boerhaavewijk er
45 over verlichting gaan. In het kader van veiligheid vindt de wijkraad goede verlichting
belangrijk. Michel de Graaf antwoordt dat er voor 2017 een nieuwe partner is gecontracteerd
waardoor het nu beter moet gaan.
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b. In de Kleine Ringvaart komt huiswerkbegeleiding gesubsidieerd door de overheid.
Dick Wijnoogst vindt dat er al veel van dit soort initiatieven in Schalkwijk zijn en vraagt of er
eisen gesteld worden? De wijkraden willen graag weten welke soorten subsidies er zijn.
Michel de Graaf antwoordt dat er een overzicht op BIS staat. Daarnaast is er elke donderdag
een overleg met de GOB’s waarin wordt gekeken welke initiatieven zijn binnengekomen en
welke subsidie daarvoor geschikt is.
Molenwijk
c. De wijkraad heeft er weer een nieuw lid bij. De wijkraad heeft nu acht leden die op diverse
gebieden actief zijn.
d. Woensdag gaat de werkgroep van het Molenplaspark een schouw lopen.
e. De Oasisgame gaat starten. Studenten gaan in februari de wijk in.
f. In Molenwijk zijn geen activiteiten voor kinderen en jongeren. Kitty van Tooren antwoordt dat
het samenwerkingsverband hier actie in wil nemen.
Europawijk
g. Pré Wonen gaat starten met de bouw op de Italiëlaan.
Meerwijk
h. De jaarvergadering op 28 maart gaat over de toekomst van Schalkwijk.
i. Hugo Visscher en Frank Hilterman zitten in de jury van de architectenwedstrijd voor het
ontwerp van het middengebied.
Wendy Prince meldt dat morgen de projectgroep voor Schalkwijk aan Zee bij elkaar komt.
Dick Jansen is namens Dock aanwezig.
k. Wendy Prince geeft complimenten over Mijn Haarlem. Opgemerkt wordt dat het blad in
Haarlem niet op de bekende plekken lag.
l. Micel de Graaf meldt dat het GOB twee camera’s heeft gekocht met het doel om mensen te
interviewen over wat zij van Schalkwijk vinden. De tweede camera geeft Michel de Graaf aan
een lid van het Vier Wijkradenoverleg met het doel dat die ook interviews gaat afnemen. Deze
camera wordt vervolgens doorgegeven.
j.

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur
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