Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 27 februari 2017 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 10 april 2017

Voorzitter: Michel de Graaf
Aanwezig
Hans Hirs
Hugo Visscher en Hanna Hamersma
Marian Matthijsse
Riet Ooms
Jos Wienen (van agendapunt 4c tot 5)
Michel de Graaf
Robèr Vriend
Kitty van Tooren
Hakima Sallemine
Yvonne van Bourgondiën
Marieke van der Kaa
Gerard Zwiers (tot agendapunt 2)
Guus van Thiel (vanaf agendapunt 7d)
Wendy Prince (vanaf agendapunt 6)
Jeannette Eversen (tot agendapunt 5)
Rob Entes (agendapunt 6)
Arjen de Boo (agendapunt 6)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Frank Hilterman
Casper de France
Caroline Enthoven
Marieke Scheefhals
Eef Korzilius

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

1. Opening:
a. De voorzitter opent de vergadering
b. Afmeldingen van Caroline Enthoven en Frank Hilterman
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de vergadering verandert de volgorde van
de agendapunten: zie verslag
Mededelingen:
Michelle Bouwman vervangt de functie van Caroline Enthoven tijdens haar afwezigheid.
4. Schalkstad / Koningsdag
a. Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS): Gerard Zwier is penningmeester van de
SCAS geworden. SCAS adopteert Schalkwijk aan Zee. ‘Onderdak’ heeft zich gecommitteerd
aan SCAS. Met andere woorden: SCAS is de hoofdpoot en hieronder komen Schalkwijk aan
Zee, ‘Onderdak’ en waarschijnlijk ook de vrijmarkt op Koningsdag. SCAS ss dan de stichting
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die voor activiteiten en evenementen in Schalkwijk subsidies kan aanvragen.
b. Koningsdag: het eerste overleg over de vrijmarkt is met het winkelcentrum, wijkraadsleden
politie en veiligheidsambtenaren geweest. De vrijmarkt komt op het parkeerterrein in het
verlengde van de V&D richting de waterloop. De vrijmarkt wordt gekoppeld aan ‘Onderdak’,
die hiervoor geld ter beschikking stelt.
c. ‘Onderdak’: zaterdag is de opening door wethouder Spijk om 15.00 uur.
d. Vrijdag en zaterdag is er een boekenmarkt in het winkelcentrum en zondag een kerkdienst.
2. Nieuws uit het college Jos Wienen
a. Het college is de afgelopen periode bezig geweest met het sportvervangingsinvestering in
Schalkwijk, het versterken van de groenstructuur en het duurzaamheidsprogramma.
b. Jos Wienen heeft diverse migrantenorganisaties en moskeeën in Schalkwijk bezocht. Deze
organisaties hebben een positief gevoel over de wijk.
c. De gemeenteraad en coalitiepartijen zijn verdeeld over de bestemming van de Koepel
(Universitycollege). Het wordt een spannende tijd voor het college. (Zie ook de
nieuwsberichten in de Haarlemse kranten).
d. Voor de inrichting van het Middengebied is een prijsvraag uitgeschreven, waarvoor
Frank Hilterman, en Hugo Visscher in de jury zaten. Vijf ontwerper van jonge architecten zijn
genomineerd. Hugo Visscher vertelt dat de jury unaniem voor het winnende ontwerp: De
Heuvels van Haarlem, gekozen heeft. Het Hugo Visscher vindt dat het ontwerp uitdaagt tot
creativiteit. In het ABC Architectuurmuseum zijn de ingezonden ontwerpen te zien.
3. Mijn Haarlem Jeannette Eversen
a. Het doel: een bredere verspreiding onder alle Haarlemmers, is gehaald. Het blad is
neergelegd op dezelfde plekken waar HRLM altijd wordt neergelegd zoals, de bibliotheek
van centrum Haarlem, diverse boekhandels en het V&V-kantoor. Het was een succes, want
alle bladen waren gauw meegenomen.
b. Dick Wijnoogst heeft gehoord dat veel mensen in Schalkwijk niet blij waren met de naam
Mijn Haarlem. Ook zet hij vraagtekens bij de verspreiding. Bij de wijkraad Boerhaavewijk
waren 200 exemplaren over. Jeannette Eversen reageert, dat zij dat graag had geweten, want
ze had de bladen zeker op de verspreidingspunten in het centrum kwijt gekund.
c. Het is gelukt om alleen positief nieuws over Schalkwijk in het blad te publiceren.
d. Met Molenwijk is er miscommunicatie geweest over het thema en het aantal pagina’s. De
wijkraad heeft vergaderingen gemist, waarschijnlijk stonden zij niet op de e-maillijst.
Jeanette Eversen benadrukt, dat Molenwijk op evenveel pagina’s als de andere wijkraden
recht heeft.
e. Jeannette Eversen vertelt dat ze het maken van Mijn Haarlem positief ervaren heeft.
f. N.a.v. de lancering op 14 december merkt Dick Wijnoogst op, dat daar te weinig publiciteit
aan is gegeven en adviseert de uitnodiging niet persoonlijk naar de voorzitters te sturen, maar
de algemene adressen van de wijkraden.
g. De volgende Mijn Haarlem: De wijkraden en de gemeente hebben hier geld voor
gereserveerd. Ook worden er advertenties geworven. Afgesproken wordt om Mijn Haarlem in
november uit te laten komen, wegens de drukte van kerstfolders in december.
h. Spaarnelanden wil misschien ook meedoen aan Mijn Haarlem. Marieke van der Kaa neemt
contact op met de communicatieadviseur.
i. Jeannette Eversen verzoekt de wijkraden om kopij over Schalkwijk naar de redactie van
HRLM te sturen. In HRLM staan namelijk weinig artikelen over Schalkwijk.
5. Pauze
6. Europaweg Rob Entes en Arjen de Boo
Toelichting van Rob Enten, omgevingsmanager van Ooms Construction
a. De voorbereidende fase is begonnen. Dit houdt in het ontwerp van de herstructurering,
aanvragen van vergunningen en het betrekken van de omgeving.
b. De herinrichting behelst in het kort: aparte busbaan, rotondes, eenbaansweg, fiets- en
voetpaden. Er worden bomen verwijderen, maar er komt nieuw groen terug. Ook worden de
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lantaarnpalen vervangen. De voetpaden komen tussen Molenwijk en Europawijk aan beide
zijde van de Europaweg en zijn half verhard.
c. De verwachting is dat eind juli de werkvoorbereidingen starten (fase 0), zoals duikers bij de
Schoterbrug en bebording.
d. September 1e fase tussen Schoterbrug en Groningenlaan: De noordzijde van de Europaweg
wordt aangepakt. Het verkeer wordt via de zuidkant geleid. Het kruispunt met de Laan van
Angers wordt voor de bus opengehouden. Het kruispunt met de Engelandlaan gaat wel dicht.
De keet en opslag komen op de Zwemmerslaan. Ron Entes zal afstemmen met de Tiny
Houses.
e. 2e fase De zuidkant: Het fietspad aan de vernieuwde noordkant wordt dan voor auto’s gebruikt
en er komt een tijdelijk fietspad. De Zwemmerslaan zal bereikbaar blijven.
f. 3e fase: het stuk van de Groningenlaan tot de Aziëweg.
g. 4e fase: het kruispunt met de Laan van Angers. Dit zal waarschijnlijk in de weekenden
gebeuren.
h. 5e fase: fietspad.
i. Het streven is om voor de zomervakantie van 2018 klaar te zijn.
j. Communicatie met de bewoners zal gebeuren met een bouwapp, nieuwsbrieven en
bouwborden. In het voorjaar komen er twee bewonersavonden. Voor die tijd neemt Rob Entes
contact op met Hugo Visscher, Riet Ooms en eventueel Frank Hilterman voor een
vooroverleg.
N.a.v. vragen
k. Arjen de Boo bevestigt dat aan beide kanten van de Europaweg een half verhard voetpad
komt.
l. Rob Entes zal er rekening mee houden dat bewoners via de Zwemmerslaan met de auto hun
woning kunnen bereiken.
7. Verslag 16 januari 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Witte hek Kleine Ringvaart en speelplein Don Bosco: Michel de Graaf heeft hierover contact
gehad met de afdeling Vastgoed. Hij wacht nu op antwoord. Actie wordt: in de gaten houden.
b. Gesprek voeren met de pers: Hugo Visscher stuurt een brief naar het Haarlems Dagblad.
c. 0-meting van bomen in Schalkwijk. Op verzoek van Wendy Diepen heeft de wijkraad van
Boerhavewijk door de wijk gelopen en alle overlastgevende bomen met reden en foto’s
doorgegeven. Nu hoort Dick Wijnoogst dat met deze gegevbens niets wordt gedaan, omdat
Spaarnelanden zegt niet s te doen met gezonde bomen. Marian Matthijsse bevestigt dit verhaal
n.a.v. de ervaringen van de wijkraad Meerwijk. Afgesproken wordt om Wendy Diepen uit te
nodigen voor het 4 WRO.
Riet Ooms merkt op, dat met aandacht bomen teruggeplaatst moeten worden, rekening
houdend met wind- en zonne-energie.
d. Riet Ooms meldt dat borden ter markering van de afvalpunten in Molenwijk zijn geplaatst.
Kan van de lijst.
8. Communicatie Niet aanwezig
9. Dock Wendy Prince
a. 2017 is voor Haarlem het jaar van de ontmoeting. Dock zoekt hiervoor ideeën. Donderdag is
er een minicollege over het jaar van ontmoeten, waarvoor Dock input levert. Zie ook de
website: Haarlemontmoet.nl
b. Volgende week is er een participatiemarkt in de bibliotheek van Schalkwijk.
c. De week daarna is er de welzijnsmarkt in het winkelcentrum. Dan wordt ook de huiskamer op
het middenplein van het winkelcentrum ingericht.
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d. ‘Op het Dak’ zal dit jaar 4 à 6 weken duren, om zo een goed programma aan te kunnen bieden.
e. Het Loket gaat samenwerken met de sociale wijkteams. Voor Europawijk en Molenwijk blijft
Het Loket op de oude plaats. Voor Boerhaavewijk en Meerwijk komt het Loket in De
Ringvaart. Afgeproken wordt dit punt te agenderen voor het 4WRO.
f. Michel de Graaf meldt dat n.a.v. het jaar van ontmoeten op 13 mei in Boerhaavewijk de
Lentefrisactie gezamenlijk plaats vindt met de wijktafels van de gemeente.
10. en 11. Handhaving / Politie Hakima Sallemine, Kitty van Tooren en Guus van Thiel
Europawijk
a. Hugo Visscher vertelt dat de overlast op de Finlandstraat terug is sinds de camera’s zijn
weggehaald. De camera’s waren een tijdelijke maatregel. Kitty van Tooren neemt dit punt op.
b. Kitty van Tooren vertelt dat er veel overlastmeldingen van de Wenenstraat waren
binnengekomen. Het interventieteam is er opgezet en nu is het weer rustig.
Molenwijk
c. Sanden- en Prattenburg: auto- en woninginbraken. Guus van Thiel reageert dat er slecht zicht
op de auto’s is en heeft het vermoeden dat het om ‘mobiele professionals’ gaat die door het
hele land gaan en nu in Moelenwijk actief zijn. Hij adviseert de bewoners hun honden via de
garage uit te laten, om dieven af te schrikken. Riet Ooms en Guus van Thiel nemen na de
vergadering contact met elkaar op.
Boerhaavewijk
d. Lidl: er zijn al 65 bekeuringen uitgedeeld en helaas is de verwachting dat er nog meer
bekeuringen worden uitgeschreven. De automobilisten blijven verkeerd parkeren.
e. Dick Wijnoogst meldt dat de kampeerders in de Poelpolder weg zijn, maar het afval er nog
ligt. Via google-earth heeft Hans Hirs de locatie aan handhaving en Spaarnelanden
doorgegeven. Marieke van der Kaa neemt het op.
12. Spaarnelanden Marieke van der Kaa
In vier wijken van Haarlem, waaronder Meerwijk start een project om tips binnen te halen om
afval te scheiden.
13. St. Jacob niet aanwezig
14. Rondje wijkraden/Rondvraag
Boerhaavewijk
a. 13 mei de Lentefrisactie met de wijktafels van de gemeente (zie ook agendapunt 9f).
Molenwijk
b. De Oasisgames zijn nu drie weken bezig. Studenten trekken de wijk in om te kijken wat er
speelt.
c. Binnenkort gaat de nieuwe website online.
d. Riet Ooms vraagt hoe de wijkraad voldoende informatie over de Wandelpromenade krijgt?
Robèr Vriend antwoordt dat de aannemer dit hoort te geven en zal dit oppakken.
Meerwijk
e. Gestart met het opzetten van het project Wijkdorp 3.0. Wijkbewoners worden nu door
wijkbewoners geïnterviewd over de behoeften en 11 maart wordt de opgehaalde informatie op
een bijeenkomst met bewoners worden geclusterd.
Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk
f. Hugo Visscher vertelt dat drie werkgroepsleden (hijzelf, Roel Schaart en Tonco Tijdeman) op
vijf basisscholen in Schalkwijk een presentatie aan groep 7 en 8 gaan geven over ‘Zien en
Gezien worden’. Ze hebben bij elke school apart over dit thema een filmpje gemaakt. Aan het
eind van de presentatie krijgen de kinderen van de vier wijkraden fietslichtjes. De scholen die
bezocht worden zijn: Piramide in Europawijk, De Globe in Boerhaavewijk, De Erasmus in
Meerwijk, de Molenwiek Dalton in Molenwijk en De Wadden in Molenwijk.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.40 uur
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