Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 2 maart 2015 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 13 april 2014
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hugo Visscher, Hanna Hamersma
Frank Hilterman
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Bernt Schneiders (tot agendapunt 3)
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Kitty van Tooren
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Wendy Prince (vanaf agendapunt 3.4)
Hanneke Stam (agendapunt 6)
Edwin Sabelis (vanaf agendapunt 3.2)
Laurine van Dam en Edwin Beth
Lya van Arum
Ineke Friesen en Nathalie van der Hak (van
agendapunt 8 tot agendapunt 11)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Frides Laméris
Hakima Sallemine
Yvonne Wullink
Gerard Zwier
1.

Wijkraad Europawijk
Wijkraad Meerwijk
Wijkraad Boerhaavewijk
stadsdeelbestuurder Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Ymere
Dock
Dock
Politie
Spaarnelanden
Buuv
Kunst in de wijk
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
Wijkraad Molenwijk
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
St Jacob
Winkelcentrum Schalkwijk

Opening: De voorzitter opent de vergadering.
Vaststellen agenda:
Agendapunt 3 Winkelcentrum Schalkwijk vervalt en wordt vervangen door het agendapunt
Buuv. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
Mededelingen
Afmeldingen van Frides Laméris, Hakima Sallemine, Yvonne Wullink en Gerard Zwier

2.

Nieuws uit het college
a. Schalkstad: Er is een ontwikkelaar gevonden voor de parkeergarage waardoor nu stap voor
stap begonnen kan worden aan de vernieuwing. Morgenmiddag is er een
klankbordbijeenkomst. Het college bespreekt de aangepaste plannen deze week. Het tijdspad
van besluitvorming en bouw zal Michel de Graaf aan de deelnemers van het 4WRO
doorgeven.
b. Bernt Schneiders zal binnenkort met de buurtvaders meelopen.
c. Vrijdag 6 maart zal Bernt Scheiders aanwezig zijn bij de viering van het 1 jarig bestaan van
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Vinci 73.
d. Bernt Schneiders spreekt positief over de bijeenkomst van 21 januari met de voorzitters van de
vier wijkraden over de rol van de wijkraden. Op een constructieve wijze is samen nagedacht
en zijn ideeën uitgewisseld.
e. Bernt Schneiders vraagt de wijkraden wat zij vinden van het burgerinitiatief voor een
hangcontainer voor jongeren in de Poelpolder. Frank Hilterman denkt, dat als de wijkraad
Meerwijk om een mening gevraagd wordt, de wijkraad positief zal reageren. De jongeren
hebben hun initiatief aan de gemeente en bewoners gepresenteerd en Frank Hilterman heeft
vernomen dat het overgrote deel positief heeft gereageerd. De natuurwerkgroep
Poelpolderpark is bang voor het natuurgebied, maar Frank Hilterman denkt dat je nu ook een
kans hebt om deze jongeren bij het gebied te betrekken. Om overlast te voorkomen hebben de
jongeren een lijst met te maken afspraken gemaakt en nagedacht over rivaliserende clubs.
Kitty van Tooren vindt dat de half open container niet zo geplaatst moet worden, dat er geen
zicht op is, omdat de container langs het weggetje naar Vijfhuizen komt te staan, waar ’s
avonds meisjes fietsen. Ze stelt voor om goede afspraken met de jongeren te maken, te
monitoren en als het niet goed gaat de container weg te halen.
Afgesproken wordt dat Michel de Graaf met de vader van één van de jongeren en Niko Buiten
van de natuurwerkgroep gaan kijken naar de plek waar de container komt. De aanwezigen
gaan akkoord met een proef van drie maanden voor dit burgerinitiatief.
f. Frank Hilterman merkt op dat de muur van De Piramide in week 9 gerepareerd zou worden.
Dit was een harde afspraak, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd.
g. Op 30 januari, de bijeenkomst met alle wijkraden van Haarlem, is afgesproken om een groep
te vormen om verder te werken aan de rol van de wijkraden. Michel de Graaf vraagt wie van
de wijkraden in Schalkwijk wil deelnemen aan deze groep. Frank Hilterman meldt zich aan en
alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.
h. Frank Hilterman vertelt dat op 4 maart in de Pletterij gesproken wordt over het
initiatiefvoorstel van meerdere politieke partijen over de rol van de wijkraden. Iedereen is
welkom.
i. Op bijeenkomsten met organisaties waaronder 30 januari die met de wijkraden heeft
Bernt Schneiders signalen ontvangen, dat het ambtelijk apparaat vertragend kan werken,
waardoor burgerinitiatieven kunnen verzanden. Ook is er weinig ruimte om op een snelle
manier iets kleins van de grond te krijgen. Het gemeentebestuur heeft hierover nagedacht en is
voornemens om met belanghebbenden ter plekke te gaan bekijken en direct een beslissing te
nemen of het initiatief wel of niet ingewilligd wordt. Een voorbeeld hiervan kan de
hangcontainer (zie 2.5) zijn.
3.

4.

Buuv Lya van Arum
a. Buuv is een marktplaats van vraag en aanbod van vrijwillig diensten voor alle bewoners van
Haarlem. Om hulp te vragen hoef je niet ziek of oud te zijn, het gaat om kleine klusjes zoals
hond uitlaten, meerijden naar het ziekenhuis of computerhulp zonder een wederdienst te
verlangen. Spullen mogen niet aangeboden worden en Buuv is geen relatiesite.
b. Buuv bestaat nu vijf jaar en is langzaamaan naar alle wijken van Haarlem uitgegroeid.
Lya van Arum deelt een notitie uit, waarop de aantallen van vragen en aanbod van Schalkwijk
en de vier wijken apart vermeld staan als ook de top drie van het soort vraag en aanbod in
Schalkwijk.
c. Buuv wil meer bekendheid in Schalkwijk krijgen. De vergadering adviseert om gebruik te
maken van de informatieborden van de wijkraden en de wijkkranten.
d. N.a.v. de vraag of er zicht is op de mensen die diensten aanbieden, antwoordt Lya van Arum
dat het doel van Buuv is om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Er is geen screening, maar
mensen kunnen het wel doorgeven als iets niet goed gaat. Ze beaamt, dat het een punt van
aandacht is.
Verslag 12 januari 2015
Tekstueel: 3.3 ‘methodes’ wijzigen in ‘middelen’
Met inachtneming van bovenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld.
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N.a.v:
1.4: De wijkraden voeren een apart overleg met Arnoud Kuipers.
2.3: Frank Hilterman vraagt of de definitieve bedragen voor het wijkraadsgeld al bekend zijn.
Michel de Graaf antwoordt dat de inspraak zes weken duurt. Frank Hilterman verzoekt met
klem om te wachten met de terugvordering van het wijkraadsgeld van 2014. Michel de Graaf
neemt hierover contact op met het subsidiebureau en ook zal hij kijken of er een extra
voorschot mogelijk is. Wat het bewonersondersteuningsgeld betreft zegt Michel de Graaf dat
hier wel snel een besluit over kan komen, omdat de criteria de POW punten zijn.
Actielijst
a. De volgende punten zijn gebeurd en kunnen van de lijst:
- Afspraak met wijkraden over wat op de rol van Schalkwijk staat
- Klankbordgroep Schalkstad bijeen roepen
- Vooroverleg rol wijkraden
- Doorgeven aan M. Mathijsse om Schalkstad op Schalkwijk aan Zee te promoten
- Contact opnemen met Lidl
- Slagschaduw wooncomplex Floridabrug
- Evaluatie redactie Mijn Schalkwijk
- Handhaven keerlus A. Schweitzerlaan.
b. Wendy Prince zal volgende week na de evaluatie van de Zeg ’t Maar bijeenkomsten een
verslag naar de wijkraden sturen.
c. Bijeenkomst met Petra Kok over ideeën voor Schalkwijk aan Zee: volgens de aanwezige
wijkraden zijn de e-mailadressen van mensen die uitgenodigd willen worden voor deze
bijeenkomst aan Petra Kok doorgegeven, maar niemand heeft iets gehoord over een
datumprikker op een zaterdagochtend in januari 2015. Michel de Graaf neemt dit op.
5.

Politie Edwin Sabelis
a. De laatste twee weken is er een toename van woninginbraken in Boerhaavewijk. Uit de
praktijk blijkt dat burgerparticipatie helpt: n.a.v. telefoontjes over verdachte omstandigheden
heeft de politie aanhoudingen kunnen verrichten. Er is extra inzet, er wordt in de wijk geflyerd
en Kitty van Tooren heeft volgende week een overleg over de inbraakgolf met de drie
woningcorporaties.
b. Ook is de politie druk met de schietpartij en autobrand in de Boerhaavewijk.

6.

Dock Wendy Prince en Hanneke Stam
a. In de maanden mei en juni worden de vloeren in de Ringvaart vernieuwd.
b. In augustus is er weer een Stuif-Stuif in de Ringvaart.
c. Hanneke Stam vertelt over de maakplaats op de F. van Ardichemlaan.
- De maakplaats is ontstaan vanuit het jongerenwerk, om jongeren een plek te geven waar
ze creatief bezig kunnen zijn en in aanraking kunnen komen met techniek. De maakplaats
werkt samen met Ontdekplek Haarlem.
- Alle bewoners van jong tot oud kunnen de maakplaats gebruiken om spullen te maken of
te repareren. Er is gereedschap en er is ook iemand aanwezig die toezicht houdt en
begeleiding geeft.
- De programmering van het gebouw gebeurt samen met de bewoners en de jongeren.
- Er is ook een plan om eens per maand een markt te houden om gemaakte spullen en
dergelijke te verkopen. De opbrengst van de markt is voor materiaal voor de maakplaats.
- 25 maart wordt de maakplaats officieel geopend.
- Behalve de maakplaats zijn er nog meer ruimtes in het gebouw. Eén lokaal wordt gebruikt
voor flexplekken voor partners van Dock en er zijn nog twee lokalen vrij.
- De maakplaats heeft nog geen naam. Tot 4 maart kunnen ideeën in een boom in de
Ringvaart gehangen worden. Dit geldt ook voor ideeën voor de twee lege lokalen.
- Kitty van Tooren adviseert Hanneke Stam om contact op te nemen met Jongeren in
Beweging. Ook zij hebben een klusteam.

7.

Pauze
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8.

Handhaving Kitty van Tooren
a. N.a.v. meldingen gaan Michel de Graaf en Kitty van Tooren schouwen bij de Peelweg en
Watermolenpad in Molenwijk. Er wordt daar gedeald en de weg en het pad worden als
racebaan gebruikt. Dick Wijnoogst merkt op dat in het overleg van Verkeer en Vervoer
wijkraad Molenwijk gevraagd heeft om hogere drempels, zodat er niet meer geracet kan
worden en de overige overlast dan ook waarschijnlijk afneemt. Ook waarschuwt
Dick Wijnoogst voor een waterbedeffect: dat deze overlastgevende jongeren niet naar de
hangcontainer (zie agendapunt 2.e) trekken.
b. Twee weken geleden was er een Bestuurlijke Conferentie over de top 25, waar het OM, de
reclassering, zorg en welzijn aanwezig waren. Het was een positieve bijeenkomst waar alle
deelnemers de aanpak steunen. Onder andere is aan bod gekomen:
- Inzetten op broertjes en zusjes om instroom te voorkomen;
- Rolmodeljongeren waar jongeren zich aan kunnen optrekken en
- Positieve voorbeelden over top 25 jongeren die geresocialiseerd zijn.
De conferentie zal jaarlijks georganiseerd worden.
c. Frank Hilterman meldt dat de voorzitters van de wijkraden binnenkort uitgenodigd worden
voor een gesprek met de islamitische Raad.
d. Jongerenoverlast Europawijk bij de Belgiëlaan: er is een werkgroep opgericht waar ook de
wijkraad aan deel neemt.
e. Melding van overlast door dealen bij de Voorthuysenschool in de Boerhaavewijk. De kinderen
van deze school rapen de spuiten van het schoolplein op. Het kan al schelen als de bosschage
gesnoeid wordt, omdat de dealers dan meer in het zicht staan. Kitty van Tooren gaat deze
week kijken.
f. Ook in het kader van de veiligheid vraagt wijkraad Boerhaavewijk of de bosschage bij de
maakplaats gesnoeid kan worden. De helft is al gedaan, maar wat er met de andere helft gaat
gebeuren is onbekend. Michel de Graaf en Edwin Beth nemen dit op. Voor de opening van de
maakplaats moet het er in ieder geval netjes uitzien.

9.

Kennismaking met Robèr Vriend
a. Robèr Vriend is de opvolger van Khalil Khuwam, beheerder gebied GOB Schalkwijk.
b. Sinds 1 januari werkt de gemeente met regiepartners: de gemeente voert de regie, de
aannemers voeren de gemaakte afspraken uit. 90% van de uitvoering wordt door
Spaarnelanden gedaan. Edwin Beth van Spaarnelanden is de teamleider voor Schalkwijk.
c. Meldingen en klachten kunnen alleen via 14023, antwoord@haarlem.nl of via de website
doorgegeven worden. Zo komen de meldingen in het systeem, kan het uitgezet worden en ook
de opvolging in de gaten gehouden worden. Michel de Graaf stuurt een lijst van de meldingen
in Schalkwijk met de stukken voor het 4 WRO mee.
d. N.a.v. grof afval: het is de bedoeling dat eerst een afspraak gemaakt wordt en het afval pas op
de ophaaldag buiten gezet wordt.
e. Hugo Visscher merkt op dat hij het een stuk schoner in Europawijk vindt.

10

Kunst in openbare ruimten Ineke Friesen en Nathalie van der Hak
Op verzoek van de gemeente is de verkenning uitgevoerd door met veel (maatschappelijke)
organisaties en bewoners te praten. Morgen wordt de notitie naar de gemeente gestuurd. Ook
stuurt Ineke Friesen een exemplaar naar de wijkraden.
Ineke Friesen en Nathalie van der Hak is het volgende opgevallen: het bruist in Schalkwijk; er
is veel organisatiekracht; bewoners zijn tevreden over Schalkwijk; een paar plekken zijn
onveilig; talenten van Schaklkwijk zijn nog niet zichtbaar en Schalkwijk heeft een onterecht
imago.
De voorstellen:
- In 2015 gaat Brigitte Kaandorp de tweejaarlijkse Scroogevoorstelling maken. Zij gaat in
Schalkwijk op talentenjacht om met Schalkwijkers deze voorstelling te kunnen maken.
- Er is vraag naar muziek. Een idee is bijvoorbeeld een zingende flat of portiekmuziekjes.
Hiermee zou aangehaakt kunnen worden aan de opening van het cultureel seizoen.
- Kansen om iets te doen aan het L. da Vinciplein. Meerwijk bestaat in 2016 50 jaar.
Aanvullingen van de wijkraden op wat er al gebeurt in Schalkwijk:

a.

b.

c.

d.
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-

e.

11.

12.

Kinderkunstacademie op zaterdagmiddag in de Ringvaart.
De muziektent in het Engelandpark. Uiteindelijk is dit uitgegroeid tot Schalkwijk aan Zee
en overgenomen door een evenementenbureau. Veel vrijwilligers zijn hier teleurgesteld
over.
- Wijkraad Europawijk heeft talenten opgeroepen om zich te presenteren op het Koningsdag
talentenpodium.
De gemeente geeft een go or no go op het voorstel. Bij een go zijn er bewoners nodig om het
project te realiseren.
Communicatie Caroline Enthoven
a. De facebookpagina is 100 maal geliked.
b. De gebiedscommunicatiekalender stuurt Caroline Enthoven na.
Rijnland
Voor dit agendapunt zijn ook aanwezig:
Hoogheemraadschap Rijnland: Gerard van Bruggen, Rik Lam en Lucienne Vuister
Royal Haskoning: Esther van den Akker
Gemeente Haarlem: Bianca Verburg
Wijkraad Boerhaavewijk: Frits van der Ploeg (Poelpolder)
Natuurwerkgroep Meerwijkplas: Simon Hogervorst en Marijke van Korlaar
Doel van dit agendapunt: het geven van informatie.
a. In het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland zijn 28 waterzuiveringsinstallaties. Een
aantal worden gerenoveerd, maar niet overal is renovatie nog mogelijk en deze worden
gesloten. Voor de waterzuivering van Heemstede is dit het geval. De waterzuivering van
Schalkwijk zal de functie van Heemstede erbij nemen. Dick Wijnoogst vraagt of er een kans is
dat de waterzuivering van Schalkwijk dat niet aankan, waarop Gerard van Bruggen antwoordt
dat die kans er is, want de onderzoeken lopen nog. Mocht Schalkwijk niet voor dit doel
gebruikt kunnen worden dan zal de zuivering van Zwanenburg hiervoor gebruikt worden. Dit
verandert niets aan de route van de persleiding. In de toekomst zal Zwanenburg het werk van
alle installaties van dit Hoogheemraadschap overnemen. Schalkwijk is een tussenstation.
b. Geard Verbrugge legt met behulp van een presentatie uit hoe aan de routes is gekomen: eerst
zijn alle mogelijke routes in kaart gebracht. Vervolgens is met de gemeente bekeken waar
obstakels zitten of toekomstige projecten zijn gepland. Drie mogelijke routes bleven over. Op
grond van overlast in de wijk, technische problemen, particuliere grond en natuurwaarden valt
de voorkeur van Rijnland op de route onderlangs (Meerwijk- en Molenplas). Rijnland denkt
met aanpassingen zoveel mogelijk kwetsbare flora en fauna te behouden.
c. Dick Wijnoogst vraagt of de leiding in de Ringvaart gelegd kan worden? De gemeente
antwoordt dat deze route niet in overweging is genomen, wegens de kwetsbaarheid van de
leiding op onstabiele grond.
d. Frank Hilterman vraagt welke voorwaarden aan de aannemer meegegeven worden?
Gerard van Bruggen antwoordt: de voorwaarden met betrekking tot algemene flora- en
faunawetgeving. Daarnaast kan de gemeente nog voorwaarden stellen welke nog
geformuleerd moeten worden. Frank Hilterman reageert hierop, dat de wijkraden niet hun
mening kunnen geven als zij de voorwaarden niet weten en ook niet weten wat de
consequenties voor het natuurgebied zijn bij de route onderlangs, waarop Gerard van Bruggen
antwoordt dat de precieze ligging van de persleiding juist te maken heeft met de aanwezige
flora en fauna en per gedeelte bekeken wordt of er geboord of gegraven zal worden.
e. Tijdspad: met particuliere grondbezitters moet nog overlegd worden. Er komt nog een
aanvullend onderzoek, ook op ecologisch gebied. Diverse vergunningen moeten bij diverse
overheden aangevraagd worden.
f. Frank Hilterman herhaalt wat hij al eerder in het 4 WRO gezegd heeft: als wijkraad Meerwijk
zich niet in het plan kan vinden zullen zij tot aan de raad gaan procederen. Het
Meerwijkplasgebied is namelijk een belangrijke groenvoorziening voor Schalkwijk.
Robèr Vriend reageert, dat als er geen draagvlak van de stakeholders is, er een andere route
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gevonden moet worden.
g. Vervolg overleg: woensdag 18 maart om 10.00 uur in de Zijlpoort. Frits van der Ploeg,
Simon Hogervorst, Marijke van Korlaar, Hugo Vissher, Frank Hilterman, Hanna Hamersma en
een wijkraadslid van Molenwijk zullen daarbij aanwezig zijn.
13.
Rondje wijkraden/Rondvraag
Meerwijk
a. Frank Hilterman vraagt aan Wendy Prince en Yvonne van Bourgondiën naar de resultaten van
de huis-aan-huisbezoeken aan de bewoners van de Pré Wonenflats in Meerwijk. Wendy Prince
vertelt dat de huis-aan-huisbezoeken zijn afgerond. Met 65% van de bewoners is gesproken en
dit heeft positieve en dringende zaken opgeleverd. De dringende zaken zijn direct opgepakt.
Wendy Prince zorgt ervoor dat de wijkraad hier verslag van krijgt.
b. De Midzomermarkt van Meerwijk vindt dit jaar op 13 juni plaats, omdat 20 juni het Cruise
and Dancefestival op en aan de Molenplas is.
c. 15 augustus is er een groot buurtfeest in Meerwijk Noord
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.50 uur
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