Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 12 december 2016 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 16 januari 2017
Voorzitter: Michel de Graaf
Aanwezig
Hans Hirs
Riet Ooms
Jos Wienen (tot agendapunt 7b)
Michel de Graaf
Robèr Vriend
Caroline Enthoven
Kitty van Tooren
Joke Vink
Marieke Scheefhals (tot agendapunt 7c)
Marieke van der Kaa
Gerard Zwier (tot agendapunt 7)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Mariette Stokman en Bert Rozendaal (tot
agendapunt 6)
Meike Hellevoort, Gonda Ruiterman,
Max van Aerschot, Evelien Zeelenberg en
Leontien van der Breggen (agendapunt 7)
Afwezig
Hanna Hamersma en Hugo Visscher
Frank Hilterman
Hakima Sallemine
Guus van Thiel
Casper de France
Wendy Prince
Eef Korzilius

wijkraad Boerhaavewijk
wijkraad Molenwijk
stadsdeelbestuurder
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Ymere
Spaarnelanden
Winkelcentrum Schalkwijk
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
Buurtbedrijf
Gemeente Haarlem

wijkraad Europawijk
wijkraad Meerwijk
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
politie
Elan Wonen
Dock
St. Jacob

1. Opening:
a. De voorzitter opent de vergadering
b. Afmeldingen van Guus van Thiel, Frank Hilterman, Hugo Visscher, Hanna Hamersma en
Wendy Prince.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Gedurende de vergadering wijzigt de volgorde van de agendapunten: zie verslag.
Mededelingen:
geen
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2.

Nieuws uit het college Jos Wienen
a. In de Boerhaavekliniek zijn nu tijdelijk statushouders gehuisvest. Hans Hirs merkt op dat het
goed gaat, er zijn geen klachten bij de wijkraad binnengekomen. Marieke van der Kaa meldt
dat Spaarnelanden samen met het wijkteam de binnentuin en omgeving woensdag gaan
opknappen. Het advies om de nieuwe bewoners erbij te betrekken neemt ze over.
b. De nieuwe woonvisie is aan de gemeenteraad aangeboden. Wegens de diversiteit is de opgave
om sociale huurwoningen en duurdere woningen over de stad te verspreiden. Voor Schalkwijk
betekent dit, meer duurdere woningen te bouwen.
c. N.a.v. het fietsrondje door Schalkwijk vertelt Jos Wienen dat hij Schalkwijk er goed en mooi
uit vind zien. Hij wil dat er positiever over Schalkwijk gecommuniceerd wordt en deelt zijn
gedachte om Schalkwijk te benoemen als modern Haarlem, zoals het centrum vaak als oud
Haarlem benoemd wordt.
d. Veiligheid:
- Boerhaavewijk: Dick Wijnoogst meldt dat het rustig is.
- Molenwijk: Kitty van Tooren en Riet Ooms vertellen dat jongeren in kaart zijn gebracht
en de ouders op een positieve manier benaderd. Deze benadering heeft een nieuw
wijkraadslid opgeleverd.
- Meerwijk: Kitty van Tooren en Joke Vink melden:
o Overlast van een groep jongeren/jong volwassenen bij de R. Steinerflat.
Bewoners voelen zich geïntimideerd. Het samenwerkingsverband (o.a. gemeente,
politie, Dock, Streetcornerwork en Dock) zitten er bovenop.
o De buurtouders bereiken nog steeds goede resultaten
- Europawijk: Kitty van Tooren vertelt dat er op veiligheid geschouwd is. Het GOB gaat
kijken naar de inrichting van het Beneluxplein. Streetcornerwork, Dock, corporaties en
handhaving trekken integraal op met repressieve maatregelen.
- Als laatste merkt Kitty van Tooren op, dat er een samenwerkingsconvenant tussen de
politie, belastingdienst, corporaties, streetcornerwork en jongerenwerk in de maak is.
Onder specifieke voorwaarden kunnen met dit convenant, gegevens gedeeld worden.

4.

Buurtbedrijf Mariette Stokman en Bert Rozendaal
a. Buurtbedrijf Haarlem is ontstaan uit een alliantie van de drie woningcorporaties,
Spaarnelanden, de gemeente Haarlem en Paswerk.
De missie van het Buurtbedrijf is om de sociale activering en leefbaarheid in de wijk
stimuleren. Zo werkt Buurtbedrijf met mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmark
met het doel hen sociaal te activeren en verder te bewegen richting het verkrijgen van zo
regulier mogelijk werk.
b. Voorbeelden van diensten:
- Grofvuil: elke dag maakt Buurtbedrijf een ronde om ongemeld grof afval te verwijderen.
- Klussendienst voor bedrijven zoals tl-lampen vervangen of voortuintje bijhouden. Deze
klussen worden alleen gedaan als de voorrijkosten van een commercieel bedrijf hoger
zijn dan de kosten van de klus zelf.
- Klussendienst particulier: voor mensen met een Haarlem pas worden voor een sociaal
tarief klussen gedaan. De werkbegeleider beslist of iemand wel of niet een commercieel
bedrijf kan betalen.
- Klussen voor corporaties.
c. Het Buurtbedrijf vertrekt uit Da Vinci en gaat naar de Sprong in Oost. In de Sprong zitten ook
Spaarnelanden, Jeugd en Gezin, het Sociale wijkteam, de wijkraad en Pré Wonen:
organisaties met een maatschappelijke rol. Buurtbedrijf wil graag weer een plek in
Schalkwijk. Gerard Zwiers vult aan dat de winkeliersvereniging in overleg met Dock en SIG
is voor een plek in het winkelcentrum. Misschien kan Buurtbedrijf met een baliefunctie
daarbij aansluiten.
d. Vanaf 1 januari werkt het Buurtbedrijf opdrachtgericht in plaats van subsidie. Opdrachtgevers
zijn corporaties, Spaarnelanden en particulieren.
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5.

Winkelcentrum Gerard Zwiers
a. Het winkelcentrum is in ontwikkeling en zal straks naast een winkelfunctie ook een sociale
en woonfunctie zal krijgen. Er zijn gedachten om het winkelcentrum in de toekomst Centrum
Schalkwijk te gaan noemen.
b. 22 december komt de burgemeester het winkelcentrum bezoeken.
c. Onder Dak: er komt een speciale vloer op het plein bij Blokker en V&D voor sport, dans en
een podium voor bandjes.
d. Het plein bij de HEMA en Mr Cocker wordt een ontmoetingsplek en in samenwerking met de
Snuffelmug ingericht als een woonkamer.

6.

Pauze

7.

Toekomstvisie Haarlem 2040
a. Toelichting Max van Aerschot, stadsbouwmeester gemeente Haarlem
Aan de hand van een PowerPointpresentatie laat Max van Aerschot de ‘ruggengraat’ van het
eiland Haarlem Oost zien (Waardepolder, middensegment en Schalkwijk). De toekomstvisie
van Haarlem is een ongedeelde stad en heeft het doel om Haarlem te verbinden door het hart
van Haarlem over de Spaarne heen te trekken.
Met een visie op de lange termijn, kunnen keuzes op korte termijn gemaakt worden, om
uiteindelijk de visie werkelijkheid te laten worden.
Ook wordt rekening gehouden met de omliggende gemeenten. Zo is er een stuurgroep voor
de bereikbaarheid en een intergemeentelijke structuurscan (een omgevingsscan van alle
structuurvisies uit de gemeenten).
N.a.v. het eiland stelt Riet Ooms voor om de vaarroutes in Schalkwijk te openen, voor
bijvoorbeeld kano’s. Het zal Schalkwijk een mooie impuls geven.
b. Toelichting Gonda Ruiterman (Ruimtelijke Ordening) en Meike Hellevoort (Sociaal Domein)
In het voorjaar 2017 wordt de toekomstvisie vastgesteld. De vraag die de makers (vanuit alle
domeinen van de gemeente) van de visie kregen was: welke koers kan de komende 25 jaar
worden ingezet, zodat Haarlem zich goed kan voorbereiden op de steeds complexere
vraagstukken van de stad met behoud van de Haarlemse kernwaarden: oorspronkelijkheid en
menselijke maat.
De vraagstukken:
- hoeveel wil Haarlem nog groeien;
- hoe belangrijk is het monumentale profiel van de stad;
- wat betekenen de klimaatafspraken voor de stad;
- hoe voorkomt Haarlem tweedeling in de stad;
- welke plek heeft Haarlem in de regio;
- wie werkt waar in 2040 en
- welke rol kan de gemeente op zich nemen?
De visiemakers hebben 16 bijeenkomsten georganiseerd voor alle Haarlemmers om
informatie te verzamelen over allerlei onderwerpen. Op de website van Haarlem is te zien
welke informatie op deze bijeenkomsten verzameld is.
De opgaven
- Ambities: verduurzamen; niet bouwen in groen; ontmoetingsplekken.
- Tweedeling: werk – geen werk; allochtoon – autochtoon, jong- oud en sociale profielen.
Haarlem Oost is kansrijk: bewoners zijn jonger, meer ruimte, meer flexibiliteit (geen
beschermd stadsgezicht), creatiever, frisser en avontuurlijker. Oost en West mogen
verschillend zijn, maar samen zijn ze de mooie stad aan het Spaarne.
c. Middengebied
Toelichting Leontien van der Breggen en Evelien Zeelenberg
- Het Middengebied wordt een woon/werkgebied. Dichtbebouwd met 1000 woningen,
gemiddeld 5 à 6 lagen hoog. Beperkte detailhandel wegens Schalkstad, maar wel
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koffietentjes en dergelijke.
De identiteit wordt een stedelijk bomenlandschap. Er komen drie grote verblijfsplekken:
een werkplein, een recreatieplein en een activiteitenplein.
Het gebied wordt autoluw, parkeergarages zijn te bereiken via de Surinameweg,
Amerikaweg en de Kennedylaan.
Er komt een vijver die tevens het doel heeft om regen op te vangen. (Geen verbinding
met het openbare water).
Procedure:
1. Infrastructuur mogelijk maken. De herinrichting geeft meer waarde aan het gebied,
waardoor de eigenaren gezamenlijk willen bijdragen aan de infrastructuur. De
fietsersbond, Rover en de Bomenwacht worden hierbij betrokken.
2. Vaststellen gemeenteraad.
3. Start bouw: na de zomer 2017

3. Verslag 12 september 2016
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
N.a.v.:
Agendapunt 3, 0-meting bomen Schalkwijk: Dick Wijnoogst vraagt wat er gebeurt met de
inventarisatie die de wijkraden hebben gedaan. Michel de Graaf antwoordt dat er een
terugkoppeling komt.
Actielijst
a. De agendacommissie van het Vier Wijkradenoverleg heeft besloten om de netwerkborrel in
het nieuwe jaar te houden. Komt 16 januari op de agenda.
b. De actie over het Houtfestival wordt geschrapt. Wel willen de wijkraden iets doen met het
nieuws, dat het Reinaldapark een evenemententerrein wordt. Afgesproken wordt dat de
agendacommissie Chantal Baas uitnodigt voor een terugkoppeling op het overleg van
16 januari.
Gebeurd:
- Bijeenkomst voor alle wijkraadsleden Schalkwijk
- Het wijkcentrum op de Laan van Berlijn heeft de naam ‘De Wereld’ gekregen.
- Kitty van Tooren is in overleg met de bewoners van de R. Steinerbuurt geweest.
- Informatie over 0-meting bomen is doorgestuurd.
- Er is een schouw in het Engelandpark geweest.
- De wijkambassadeurs van Boerhaavewijk zijn aan de wijkraad doorgegeven.
- Artikel over de wijkambassadeurs is in Mijn Haarlem geplaatst.
- Glas waterkant Molenplasstrandje
- Artikel Meeuwenoverlast.
Niet meer van toepassing
- Logo vier wijkraden voor Mijn Haarlem
- Nadenken over Meerjaren Gebiedsprogramma (Michel de Graaf stuurt een mail)
8.

Dock Niet aanwezig

9.

Handhaving Niet aanwezig

10. Politie Niet aanwezig
11. Spaarnelanden
a. Dick Wijnoogst merkt n.a.v. de wijkschouw in Boerhaavewijk op, dat de prullenbakken langs
de weg goed gebruikt worden, maar slecht door Spaarnelanden worden geleegd, waardoor
mensen het afval ernaast deponeren.
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b. Hans Hirs vraagt n.a.v. de mail over het doorgeven van te hoog onkruid, of dit daadwerkelijk
van de wijkraden verwacht mag worden? Spaarnelanden en de wijkambassadeurs zijn
namelijk elke dag in de wijk, waardoor hij niet begrijpt dat Spaarnelanden het onkruid nog
niet in beeld heeft. Marieke van der Kaa legt uit dat het doel van de mail was om de
highlights in beeld te krijgen.
c. Hans Hirs meldt n.a.v. de wijkschouw op dat de wijkraad met handhaving, Spaarnelanden en
de gemeente door de wijk heeft gelopen. Van Spaarnelanden heeft hij een terugkoppeling
gekregen over welke punten Spaarnelanden wel of niet oppakt. Hij vraagt waarom de acties
niet meteen op de wijkschouw zelf goed verdeeld zijn tussen handhaving, de gemeente en
Spaarnelanden en vindt het heel vervelend dat hij nu de acties bij de juiste actienemer moet
zien te krijgen.
5. Communicatie
a. Caroline Enthoven merkt op dat weinig wijkraadsleden hebben gereageerd op de uitnodiging
van de feestelijke overhandiging van Mijn Haarlem. Waarschijnlijk is de reden, dat de
uitnodiging naar personen is gestuurd en niet naar de algemene mailadressen van de
wijkraden.
b. Caroline Enthoven roept op activiteiten naar haar te sturen voor de
gebiedscommunicatiekalender.
12. Rondje wijkraden/Rondvraag
Boerhaavewijk
a. Na de nieuwe vormgegeven wijkkrant is er nu ook een nieuwe website.
b. Dick Wijnoogst vraagt hoe het parkeerplan van Lidl bij de gemeente is ontvangen? De
wijkraad is blij met dit plan. Michel de Graaf antwoordt dat nu de aanbesteding loopt. De Lidl
heeft aangeboden de herinrichting te betalen.
c. Dick Wijnoogst vraagt of er nog een kerstmarkt in Schalkwijk is? Geen van de aanwezigen
kan op deze vraag een antwoord geven.
Molenwijk
d. De website wordt opgeschoond.
e. Voor de eerstvolgende wijkraadvergadering zijn de wijkambassadeurs uitgenodigd.
f. Riet ooms vraagt hoe het met de persleiding staat. Dick Wijnoogst antwoordt dat
Boerhaavewijk af is en ze nu bij de Aziëweg zijn aangekomen. De wijkraad kan contact
opnemen via het gegeven mailadres of informatie inzien op de website van de gemeente.
g. Stasha Nelis is uit de wijkraad. Riet Ooms neemt het Molenpark over.
Pré Wonen
h. Joke Vink vraagt of er een overzicht is van de activiteiten die in Schalkwijk met oud en nieuw
plaats vinden? Kitty van Tooren zal deze doorsturen.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur
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