Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 20 oktober 2014 om 9.00 uur
“Gemeentehuis Haarlem”
Vastgesteld 24 november
Voorzitter: Michel de Graaf
Aanwezig
Rob Hubert en Frank Hilterman
Hans Hirs
Frides Laméris
Bernt Schneiders (tot agendapunt 3)
Michel de Graaf
Khalil Khuwam
Caroline Enthoven (vanaf agendapunt 2.6)
Yvonne van Bourgondiën
Lonneke van der Weyden
Hakima Sallemine
Kitty van Tooren (vanaf agendapunt 5)
Dick Jansen
Edwin Sabelis (vanaf agendapunt 3 )
Yvonne Wullink (tot agendapunt 4)
Hans Senten (tot agendapunt 4)
Silvana van Doorne (tot agendapunt 3)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Hugo Visscher
Arnoud Kuiper
Gerard Zwier

Wijkraad Meerwijk
Wijkraad Boerhaavewijk
Wijkraad Molenwijk
stadsdeelbestuurder Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, gebiedsbeheerder
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
Pré Wonen
Ymere
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Dock
Politie
St. Jacob, projectsecretaris
St. Jacob, projectmanager Bouw & Vastgoed
Gemeente Haarlem
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
Wijkraad Europawijk
GOB Schalkwijk, gebiedsmanager
Winkelcentrum Schalkwijk

1.

Opening: de voorzitter opent de vergadering.

1.2

Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de vergadering wijzigt de volgorde van
de agendapunten: zie verslag

1.3

Mededelingen
Afmeldingen van Hugo Vischer en Arnoud Kuiper

2.
2.1

Top 25 Bernt Schneiders en Silvana van Doorne
De groep bestaat uit 25 jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar van voornamelijk Marokkaanse
afkomst. Zij worden intensief aangepakt door middel van repressie en preventie.
De repressie bestaat uit het continu in de gaten houden, oppakken en veroordelen. Met het
Hof van Amsterdam zijn afspraken gemaakt om binnen een paar maanden uitspraak te doen.
Vervolgens wordt aan de preventie gewerkt: de jongens worden begeleid in het opbouwen van
een bestaan en werk. Hiervoor wordt samengewerkt met Bedrijf en Samenleving, die onder
andere coaches levert. Daarnaast is er nog samenwerking met Context, Dock en
Streetcornerwork.

2.2
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

De projectgroep waaraan de politie, het OM, de reclassering, jeugddetentie, William Schrikker
Groep en het Jeugdhuis Kennemerland deelnemen, komt wekelijks bijeen. Alle 25 jongeren
worden dan besproken.
Voor elke jongere is er een plan van aanpak. Het gezin, huisvesting, inkomen en schulden is in
kaart gebracht. Het hele gezin wordt bij de aanpak betrokken door een jeugd- en gezinscoach
die ouders begeleidt en probeert te voorkomen dat broers en zussen worden beïnvloed om ook
het criminele circuit in te gaan.
Het project loopt nu een jaar. Zes à zeven jongeren zijn uitgestroomd, dat wil zeggen dat zij
geen contact met politie of justitie hebben gehad. Zij worden nog wel in de gaten gehouden
om ervoor te zorgen dat zij niet afglijden. Bernt Schneiders was teleurgesteld over dit resultaat
na een jaar, maar volgens professionals is de aanpak van deze jongeren een kwestie van lange
adem. Het moeilijke aan deze groep is, dat de jongeren licht verstandelijk beperkt zijn, wat het
extra moeilijk maakt om een eigen bestaan op te bouwen en het gedrag te veranderen.
Positief is dat de jongeren nu inzien, dat ze kansen krijgen om een ander pad in te slaan en al
meer jongeren melden zich aan voor het mentorenproject.
Ook zijn er positieve geluiden van winkeliers en bewoners. De winkeliers ervaren in het
winkelcentrum geen overlast meer van de groep en uit cijfers blijkt dat de overlast is gedaald.
Het komende jaar wil de projectgroep bekijken wat zelforganisaties in Schalkwijk, zoals de
buurtouders, voor deze jongeren kunnen betekenen. Een onderzoeksbureau is benaderd voor
een onderzoek naar rolmodellen en sleutelfiguren.

N.a.v. vragen en opmerkingen
2.8
De wijkraden spreken hun waardering uit voor dit project.
2.9
De Moskee kan ook een rol spelen. De imam van de moskee in Meerwijk heeft over
nabuurschap gesproken en via deze weg zou aan een mentaliteitsverandering gewerkt kunnen
worden. Bernt Schneiders is het hiermee eens, maar wijst er ook op dat het de kunst is om hun
goede intentie in daden om te zetten.
2.10 Schalkwijk vergrijst. Oudere mensen hebben eerder een gevoel van onveiligheid. Dus als er
een onderzoek naar het veiligheidsgevoel komt, zou daar rekening mee moeten worden
gehouden.
2.11 Tot nu toe heeft Bernt Schneiders geen signalen over geradicaliseerde jongeren in Schalkwijk
ontvangen, ook niet vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Dick Jansen vult aan dat ook de
medewerkers van Dock geen signalen hebben opgevangen. In andere steden waar Dock
aanwezig is merken ze dat radicalisering wel toeneemt. In de gemeenteraad is dit onderwerp
ook besproken. De raadsvragen stuurt Silvana van Doorne naar de secretaris van het Vier
wijkradenoverleg. 31 oktober organiseert de Islamitische Raad een bijeenkomst over
radicalisering.
2.12 De positie van meisjes van Marokkaanse afkomst verandert. Zo zijn zij steeds beter opgeleid,
wat straks gevolgen moet hebben voor de Marokkaanse gemeenschap. De wijkraden merken al
een kentering: moeders nemen bij bijeenkomsten vaker het woord.
2.13 Op de vraag of er niet op abstractieniveau gewerkt wordt antwoord Bernt Schneiders, dat hij
niet die indruk heeft. De gesprekken met de ouders zijn duidelijk en het is niet zo dat de
projectgroep alleen maar praat en vervolgens niets doet.
2.14 N.a.v. het voorbeeld van hangende jongeren tijdens hun werk in het middengebied van
Molenwijk zal Bernt Schneiders uitzoeken welke organisatie hier achter zit. Hij vindt het
belangrijk dat het negatieve beeld van de jongeren doorbroken wordt. Deze jongens in het
middengebied moeten begeleid worden.
2.15 Opmerkt wordt dat het begrijpelijk is dat de jongeren uit de groep willen, als ze drie maal per
dag aangehouden worden. Willen zij een eerlijk bestaan opbouwen of hebben zij behoefte aan
rust? Bernt Schneiders antwoordt, dat met rust gelaten willen worden juist een eerste stap is op
weg naar een normaal bestaan.
2.16 Op de vraag of de groep kleiner wordt antwoordt Bernt Schneiders, dat de oorspronkelijke
groep kleiner is geworden, maar er ook nieuwe aanwas is. Er wordt nu ook geïnvesteerd in een
groep jongeren die in Europawijk actief is.
2.17 N.a.v. geluiden uit Schalkwijk, dat de jongeren zich door de gemeente in de steek voelen
gelaten zegt Bernt Schneiders dit beeld niet te herkennen. Wel merkt hij bij bijeenkomsten een
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2.18

slachtofferrol op: “Jullie doen niets voor ons”. Hij wil de jongeren belonen, zodra ze hun
gedrag veranderen.
In de Boerhaavewijk lukt het niet om een buurtouderproject op te zetten. Bernt Schneiders
hoopt dat de twee Marokkaanse stichtingen in Boerhaavewijk en Meerwijk elkaar hierin
kunnen helpen.

3.

Pauze

5.
5.1

St. Jacob Yvonne Wullink en Hans Senten
St. Jacob biedt intramurale zorg. Er is in de zorg al het een en ander veranderd en de komende
tijd komen er meer veranderingen. Zo moeten de woonzorgvoorzieningen aan andere eisen
voldoen zoals eenpersoonskamers en kan alleen zware zorg nog terecht in de
woonzorgvoorzieningen. Daarbij neemt het aantal ouderen boven de 80 jaar toe.
Klein België is een tijdelijke huisvesting voor dementerende ouderen. De bestaande locaties
moeten aangepast worden van vier naar eenpersoonskamers. Eind 2014 had Klein België weg
gemoeten, maar dit lukt niet omdat de Meerhoeve en het Thomas Mooreproject vertraging
hebben opgelopen en de locatie Boerhaave niet meer gebruikt kan worden. Met de wijkraad
van Europawijk zijn gesprekken gevoerd om Klein België nog drie à vier jaar open te houden.
Eén toren van Meerhoeve wordt nu gebouwd. Het is nog niet zeker of de tweede toren er ook
komt. Het herinrichten van het park zal daarom uitgesteld worden. St. Jacob is de eigenaar van
het gebouw.
Op de Schipholweg is de bouw van de revalidatiekliniek (zorghotel) in volle gang. Ook dit
gebouw is van St. Jacob.
Het plan van Thomas Moore was om 35 personen te huisvesten voor dementerenden die niet
zonder begeleiding naar buiten mogen. Nu blijkt echter dat 35 personen te weinig is om goede
zorg te kunnen leveren en St. Jacob is met Elan Wonen in gesprek om dit project uit te breiden
naar 67 personen. Het doel is om het in 2017 af te hebben.
Het was de bedoeling om op de plek van het Damiatecollege (Poort van Boerhaave) een
woonzorgcentrum voor somatiek te bouwen. Na heroverweging van de portefeuille heeft de
Raad van Toezicht hier een streep door gezet en mag St. Jacob de grond niet aankopen.
Waarschijnlijk komt er nu een plek voor somatiek op de plek waar nu de Boerhaavekliniek
staat.
Op de vraag wat er gebeurt met de visie van de Poort van Boerhaave zegt Michel de Graaf
deze vraag bij Arnoud Kuiper neer te leggen. Wel zijn er nog plannen om op de plek van het
Damiatecollege een zorg/huisartsenpost te bouwen.
Omdat de visie op de zorg, de manier van verzorgen en de financiën van de zorg steeds
veranderen wil St. Jacob vooral flexibele gebouwen bouwen.

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

4.
4.1
4.2
4.3

Verslag 1 september 2014
Tekstueel:
Agendapunt 2.11: “NCRV” wijzigen in “Moslimomroep”
Agendapunt 4.4: De laatste regel wijzigen in: Frank Hilterman vindt het wenselijk dat er een
code of conduct komt.
Agendapunt 3.6: “nooit” wijzigen in “slecht”
Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.

4.4
4.5

4.6
4.7

N.a.v:
Agendapunt 2.2: Frank Hilterman wacht nog steeds op een gesprek met Spaarnelanden. Komt
op de actielijst.
Agendapunt 3.1: Peacock Events wil met de vier wijkraden in gesprek over het Schalkwijk aan
Zeefestival. Michel de Graaf zal hen vragen een bijeenkomst met de voorzitters en de
deelnemende organisaties van het festival te organiseren.
Agendapunt 4.4: Frank Hilterman stelt voor om eerst de discussie over de voortgang van de
wijkraden af te wachten en daarna een code of conduct te maken.
Hans Hirs merkt n.a.v. de communicatie tussen de gemeente en wijkraden op, dat de gemeente
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hoort te weten welke buurten onder welke wijkraad valt. Zo is de wijkraad van de Europawijk
wel, maar de wijkraad van de Boerhaavewijk niet geïnformeerd over het betaald parkeren in
de buurt De Entree. De Entree valt onder Boerhaavewijk.

4.8

4.9
4.10
4.11
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
7.
7.1
7.2

7.3

8.
8.1
8.2
8.3

9.
9.1

9.2

Actielijst
Overleg met Molenwijk over de verenigde polders: Het is de wijkraad van Molenwijk niet
duidelijk of hun bezwaren en suggesties over het nieuwe pomphuis meegenomen worden in de
vergunningaanvraag. Volgens Khalil Khuwam is de vergunning afgewezen. Voor de zekerheid
zal Frides Laméris een memo schrijven, die Michel de Graaf dan aan de projectleider van
Rijnland doorgeeft. De actie mag van de lijst.
De bijeenkomst met de Islamitische Raad is 31 oktober. Actie kan van de lijst.
Het gebouw van Futurzz wordt gesloopt. Mag van de actielijst.
Doorgeven welke speeltoestellen niet vernieuwd hoeven te worden is gebeurd.
Politie Edwin Sabelis
Edwin Sabelis verzoekt om punten voor de politie per e-mail voor het Vier wijkradenoverleg
naar hem te sturen, zodat hij deze kan voorbereiden.
De politie heeft n.a.v. de melding over het leegstaande schoolgebouw van Al Ikhlaas actie
ondernomen.
N.a.v. de melding over de Ghandistraat is er direct politie ingezet.
De wijkagenten hebben de overlast van jongeren in Schalkwijk goed in beeld. Er is al veel
opgelost en het is duidelijk wanneer er pieken van overlast zijn.
Jeugd Europawijk: de politie heeft een scan van de groep gemaakt. Met diverse organisaties
zoals Dock en Streetcornerwork wordt nu besproken wat de beste aanpak is. De ouders
worden betrokken, jongeren worden individueel aangepakt en er wordt gewerkt aan een
buurtouderproject. Een deel van deze groep heeft familieverbanden met de groep van de
Top 25. De groep is wel jonger (13 à 15 jaar). Dick Jansen merkt op dat Dock niet de financiën
heeft om kinderen al vroegtijdig te begeleiden en zo aanwas van de groep te voorkomen.
Twee personen zijn voor brandstichting van Futurzz veroordeeld.
Overlast jongeren schoolpleinen
Michel de Graaf vertelt dat wethouder Snoek (van onderwijs) een integrale aanpak wil, om een
waterbedeffect te voorkomen.
Als voorbeeld van een aanpak noemt Michel de Graaf de school op het Belgiëlaan:
schoolkinderen moesten over een pad lopen waar oudere jongeren op de hekjes zitten. Dit
geeft een intimiterend gevoel. Door de schoolingang te verplaatsen is dit probleem opgelost.
Michel de Graaf vraagt om voorbeelden van schoolpleinen waar het niet goed gaat. Hans Hirs
antwoordt dat n.a.v. de overlast op schoolpleinen in Boerhaavewijk, de wijkraad op advies van
de wijkagent de scholen heeft aangeschreven. De andere wijkraden hebben geen weet van
overlast op de schoolpleinen.
Handhaving
Melding hangplek bij de bakker in de Boerhaavepassage. Er is nog geen overlast, maar de
jongeren geven wel een gevoel van onveiligheid.
De jaarvergadering van de wijkraad Meerwijk staat in 2015 in het teken van handhaving en
veiligheid.
Kitty van Tooren heeft 31 oktober een gesprek met de buurtouders van Meerwijk.
Frank Hilterman zal hier ook bij zijn.
Dock Dick Jansen
Het oude schoolgebouw van Al Ikhlaas op de F. van Adrichemlaan wordt opgeknapt. Het
gebouw wordt gebruikt voor jongerenactiviteiten en de overige ruimtes worden aan derden
verhuurd. N.a.v. een krantenbericht dachten omwonenden dat de Top 25 erin zou trekken. Dit
is niet het geval. Dock organiseert binnenkort een inloop voor de omwonenden.
Er is een bijeenkomst geweest met alle functionarissen van Schalkwijk op het gebied van
jeugd en gezin. Alle functionarissen weten nu van elkaar wat ze doen en hoe ze elkaar kunnen
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vinden. Dock gaat dit soort bijeenkomsten voor alle domeinen organiseren.
10.
10.1
10.2
10.3

Communicatie Caroline Enthoven
De communicatiekalender stuurt Caroline Enthoven na.
Vandaag is de deadline voor Mijn Schalkwijk.
Dick Wijnoogst meldt dat de VAC vraagt, wanneer ze de wijkraden kunnen bijpraten over hun
activiteiten. Caroline van Enthoven neemt contact met hen op.

11.
Rondje wijkraden/Rondvraag
Meerwijk
11.1 Rob Hubert merkt op dat de panelen van de gymzaal op de Erasmuslaan nog niet gerepareerd
zijn en de deadline van de afgesproken reparatiedatum bijna aanstaande is. Michel de Graaf
neemt contact op met de afdeling Vastgoed.
Boerhaavewijk
11.2 Hans Hirs meldt dat de sloop van het voormalige Damiatecollege voorspoedig verloopt.
11.3 Dick Wijnoogst vraagt of de wethouder komt bij het planten van de bollen in de groenstrook.
Khalil Khuwam antwoordt dat dit niet feestelijk zal gebeuren, omdat het een opdracht vanuit
de gemeente is en niet door vrijwilligers wordt gedaan.
11.4 Dick Wijnoogst meldt dat begonnen is aan de definitieve wegversmalling van de
Niels Finsenstraat.
Europawijk
11.5 Yvonne van Bourgondiën meldt dat Pré Wonen begin oktober een omwonendenavond heeft
georganiseerd om de plannen van de Italiëlaan te presenteren. De plannen zijn goed
ontvangen.
Molenwijk
11.6 Frides Laméris meldt dat de wijkraad van Molenwijk haar visie gaat geven op de herinrichting
van de Europaweg. De andere wijkraden bespreken het plan 27 oktober in de werkgroep
Verkeer en Vevoer van Schalkwijk.
11.7 Frides Laméris meldt dat in het pand waar de wijkraad gevestigd is, ook een charitatieve
instelling komt voor rijbewijskeuringen. Het zijn professionele keuringsartsen die de
opbrengsten van de keuringen doneren aan een goed doel zoals de Parkinsonstichting.
11.8 De wijkraad Molenwijk stelt haar vergaderruimte beschikbaar.

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 12.40 uur
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