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Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg 

Maandag 11 januari 2016 om 9.00 uur 
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1  

 Vastgesteld 22februari 2016 
 Voorzitter: Michel de Graaf 
 

Aanwezig 
Hans Hirs 
Hanna Hamersma en Hugo Visscher 
Frank Hilterman 
Jelte Klokman 
Bernt Schneiders (tot agendapunt 4) 
Michel de Graaf 
Robèr Vriend 
Caroline Enthoven 
Hakima Sallemine 
Kitty van Tooren (tot agendapunt 7d) 
Yvonne van Bourgondiën 
Laurine van Dam  
Wendy Prince (vanaf agendapunt 4) 
Hans Bueno de Mesquita (agendapunt 7) 
Isabella Sternheim (agendapunt 7) 
Dick Wijnoogst 
Joke van Wittmarschen 

Wijkraad Boerhaavewijk 
Wijkraad Europawijk 
Wijkraad Meerwijk 
Wijkraad Molenwijk 
gebiedsbestuurder Schalkwijk 
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder 
GOB Schalkwijk, beheerder gebied 
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker 
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost 
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk 
Pré Wonen 
Spaarnelanden 
Dock 
Gemeente Haarlem 
energieadviseur 
Secretaris Vier wijkradenoverleg 
notulist 

Afwezig  
Wim Kuilenburg 
Lonneke van der Weyden 
Casper de France 
Yvonne Wullink 
Gerard Zwier 

Politie 
Ymere 
Elan Wonen 
St Jacob 
Winkelcentrum Schalkwijk 

 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering.  
  

 Vaststellen agenda:   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

 Mededelingen a. De commissie Beheer heeft positief geadviseerd over het groot onderhoud aan de 
wandelpromenade in Molenwijk  

b. Vanavond is de conferentie Samen Doen. Bewonersinitiatiefnemers, wijkraadsleden en 
raadsleden komen bijeen om over zes stellingen te discussiëren. Jelte Klokman en 
Hugo Visscher vertegenwoordigen de wijkraden van Schalkwijk. De initiatieven die er voor 
Schalkwijk liggen zijn: buurtouders en het Heempark 

 
3.  Nieuws uit het college a. Bernt Schneiders vertelt over zijn vertrek als Burgemeester en dus gebiedsbestuurder van 

Schalkwijk. 
b. Vluchtelingenopvang Boerhaavekliniek: elf bewoners hebben zich opgegeven voor de 

klankbordgroep. De wijkraad en gemeente zullen ook aan de klankbordgroep deelnemen. 



4WRO / BO 11 januari 2016 2 

Wijkraad Boerhaavewijk heeft met het GOB door de wijk gelopen om te bekijken wat aan 
leefbaarheid en veiligheid verbeterd kan worden. Deze lijst wordt op verzoek ook naar de 
politieke partijen gestuurd.  

c. Finlandstraat: Kitty van Tooren vertelt dat de volgende maatregelen zijn of worden genomen 
om de overlast in de Finlandstraat zo goed mogelijk aan te pakken: 
- Een werkgroep met bewoners, wijkraad, politie, handhaving en andere partners.  
- Plaatsen van een hek in de steeg tussen de bouwmarkt en de Finlandstraat om zo te 

voorkomen dat de jongeren alle kanten op kunnen, als de politie of handhaving komt.  
- Intensief toezicht van politie en handhaving. Tevens verbaliserend optreden bij overlast of 

overtredingen. Tevens waarschuwt de politie en handhaving op het verbod van 
samenscholing conform de APV.  

- Een tijdelijke verwijsplek in de vorm van een overdekte hufterproof picknicktafel in de 
Belgiëlaan. In samenwerking met Bedrijf & Samenleving en de wijkraad wordt nog een 
definitieve oplossing gezocht.  

- Inzet buurtouders in Europawijk. 
d. Oud en nieuw: er waren meerdere initiatieven op verschillende tijden en plekken en een team 

van jongeren heeft door de wijk gelopen. Dit heeft goed gewerkt, het was op enkele incidenten 
na, rustig in Schalkwijk.  

 
3. Mijn Schalkwijk Referentie: Notitie Mijn Schalkwijk 
De wijkraden zijn zeer positief over Mijn Schalkwijk. Ze horen ook veel positieve geluiden van 
bewoners. Het blad geeft een binding en gemeenschapsgevoel: “Je ziet snel wat er buiten je eigen 
wijk gebeurt.” Frank Hilterman vraagt de gemeente zich in te spannen om tenminste 1 x per jaar 
het blad te laten verschijnen. 
Doel van het blad was om Schalkwijk in Haarlem te promoten. Dat dit doel niet behaald wordt 
vinden de wijkraden niet opwegen tegen bovengenoemde voordelen en zij zouden het blad het 
liefst weer in juni en december willen uitbrengen.  
De vergadering besluit dit punt aan te houden. Het volgend Vier wijkradenoverleg zal 
Bernt Schneiders de marketingmanager van de gemeente meenemen om een half uur over dit punt 
te brainstormen. Ondertussen zoeken de wijkraden een vrijwilliger die dit blad kan opmaken. 
 
Voor het laatste nummer van Mijn Schalkwijk heeft de gemeente een factuur met btw gestuurd, 
terwijl exclusief btw afgesproken is. Michel de Graaf pakt dit op 

 
4. Verslag 23 november 2015 Tekstueel:  

- Agendapunt 2d wijzigen in: ‘Er zal geen parkeerplaats aangelegd worden bij de 
grondcontainers hoek Belgiëlaan/Engelandlaan. De kledingcontainer zal ook niet 
verplaatst worden.’ 

- Agendapunt 3b: ‘zusterflats’ wijzigen in ‘zusterflat’ (twee maal) 
- Agendapunt 6b: ‘Bianca’ wijzigen in ‘Chantal’. 
- Agendapunt 7a: ‘het UWV en de gemeente’ wijzigen in ‘advertenties’.  
- Agendapunt 7b: ‘omgevallen’ wijzigen in ‘gekapte’. 
- Agendapunt 10: ‘naar dit overleg komt’ wijzigen in ‘deelneemt aan het Vier 

wijkradenoverleg’. 
- Agendapunt 12e: wijzigen in: ‘Het opknappen van de woningen van Pré Wonen aan de 

Helsinkistraat is afgerond.’  
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.  

 
N.a.v:  
a. Agendapunt 3b vluchtelingenopvang: Yvonne van Bourgondiën meldt dat de zusterflat 

inderdaad gesloopt wordt, maar het nog niet zeker is wat daarna gebeurt. N.a.v. deze 
mededeling merkt Dick Wijnoogst op, dat bewoners al een brief hebben gekregen waarin te 
lezen staat dat op die plek woningen voor statushouders komen.  

b. Agendapunt 6 spreiding festivals: Robèr Vriend heeft de mogelijke festivallocaties naar de 
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voorzitters van de wijkraden gestuurd.  
c. Agendapunt 10 aanwezigheid politie op dit overleg: Kitty van Tooren adviseert om 

de heer Caree uit te nodigen. Zij stuurt zijn contactgegevens naar Dick Wijnoogst.  
 
Actielijst  a. Toesturen 0-meting kwaliteitskaarten: Robèr Vriend meldt dat de kwaliteitskaarten niet 

verstuurd worden. Als n.a.v. de 0-meting het onderhoudsniveau te laag is en groot onderhoud 
nodig is, wordt dit in het MPJG opgenomen en met de wijkraden besproken. 

b. Prestatieplan Dock met wijkraden bespreken: is gebeurd, kan van de lijst. 
c. Aangeven rond Vlinderpad waar honden los mogen lopen: Hakima Sallemine vertelt dat de 

gebieden goed zijn aangegeven op de website3 van de gemeente. De wijkraden zullen een 
plattegrond in kleur in hun wijkbladen opnemen. Kan van de lijst 

d. Over de hotspot Erasmuslaan komt een vervolgafspraak met Pré Wonen en de wijkraad. Kan 
van de lijst. 

e. De parkeerklachten over de Daltonschool, Don Boscoschool en Madridplantsoen nemen de 
handhavers in hun ronde mee. Kan van de lijst. 

f. Tekenclub dinsdagmiddag in de Ringvaart gaat door. Kan van de lijst. 
g. De belangenvereniging Overspaarne had de belijning Zwemmerslaan niet gemeld. Kan van de 

lijst. 
 

5.  Communicatie Caroline Enthoven neemt de aanvullingen voor de kalender over. Ze verzoekt om initiatieven in 
Schalkwijk aan haar door te geven.  

 
6.  Pauze  
7. Energiemaatregelingen   Hans Bueno Mesquita (gemeente Haarlem) en Isabelle Sternhem 

(energieadviseur) 
 Referentie: “Naar een Duurzaam Schalkwijk, uitnodiging voor Samenwerking”. 

a. N.a.v. een PowerPointpresentatie legt Hans Bueno Mesquita uit, wat er gebeurt op het gebied 
van duurzaamheid in Haarlem. 

b. N.a.v. vragen en reacties: 
- Frank Hilterman tipt over het project “Het Grote Geld” waar Alliander ook aan deelneemt. 

Hans Bueno de Mesquita zal aansluiting bij dit project zoeken.  
- Op de vraag of er een informatiepunt voor particuliere huiseigenaars is zegt Hans Bueno 

Mesquita de gegevens toe te sturen. 
- Hans Bueno Mesquita schrijft een stukje voor de wijkbladen inclusief tips en adressen. 

c. Hans Bueno Mesquita nodigt de wijkraden uit om in maart mee te doen met de bijeenkomst 
Groene Ambassadeurs. 

d. N.a.v. de VvE’s vertelt Isabelle Sternhem, dat er in Schalkwijk een groot aantal VvE’s zijn die 
kampen met achterstallig onderhoud. Met de gemeente is afgesproken om een 
duurzaamheidsproject in Schalkwijk te doen door het achterstallig onderhoud met 
duurzaamheid aan te pakken. Hiervoor zijn 25 VvE’s aangeschreven. Isabelle Sternhem gaat 
met de besturen om de tafel. Er zal een energie 0-meting gemaakt worden en vervolgens een 
plan van aanpak.  

e. Hans Bueno de Mesquita houdt contact met Dick Wijnoogst over de vervolgstappen.  
 
8. Spaarnelanden Laurine van Dam 

a. Laurine van Dam vraagt de wijkraden aandacht te geven aan het project 100 gezinnen, 
100 dagen, 100% afval vrij. Informatie heeft ze al naar de wijkraden gestuurd. 

b. N.a.v. de ambassadeurs: Hans Verwey zal dit project trekken. 
c. N.a.v. de KIM/MOR-lijsten: 

- Dick Wijnoogst vraagt of afgerond betekent, dat de opdracht is uitgezet of dat de kwestie 
is gerepareerd. Dit n.a.v. een lantaarnpaal die het niet doet, maar als afgerond op de lijst 
staat. Robèr Vriend vraagt Dick Wijnoogst deze melding naar hem te mailen. 

- Jelte Klokman vindt het jammer dat het op de MOR-lijst moeilijk zoeken is op 
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wijkniveau. Robèr Vriend vraagt die opmerking naar hem te mailen, verbetersuggesties 
kunnen nog meegenomen worden.  
 

9. Dock  Wendy Prince 
In december is met de wijkraden over het prestatieplan gesproken.  

 10. Handhaving  Hakima Sallemine 
Handhaving is begonnen met wijkgericht werken. Twee vaste handhavers worden per wijk twee 
dagen per week ingezet. Hakima Sallemine zal de koppels in de wijkraden voorstellen. 
Afgesproken wordt dat Hakima Sallemine voor foto’s van de handhavers zorgt. Deze worden dan 
op de websites van de wijkraden gezet met het telefoonnummer hoe ze te bereiken zijn. 
 

11. Politie   
12. Rondje wijkraden/Rondvraag Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk. 

a. Het eerste concert was volledig uitverkocht.  
Meerwijk 

b. Bij het Vlinderpad zijn prullenbakken en een bankje opgeblazen. Laurine van Dam neemt dit 
op. 

c. Complimenten aan Spaarnelanden, dat ze na oud en nieuw de straten zeer snel schoon hadden 
gemaakt.  

Molenwijk 
d. De Belangenvereniging Overspaarne heeft de wijkraad gemaild, omdat zij zich zorgen maken 

over de voetgangers in de nieuwe plannen van de Europaweg. Jelte Klokman zal de 
belangenvereniging melden dat zij deze zorg kunnen sturen naar A. de Boo (GOB). Het plan is 
nog niet vastgesteld en de inspraakprocedure moet nog aanvangen. 

e. Jelte Klokman vraagt naar de gemeentegrens. De woonbootbewoners aan het einde van de 
Zuid Schalkwijkerweg weten niet of zij bij Haarlem of Cruquius horen. Robèr Vriend stuurt de 
kadastrale grenzen naar Jelte Klokman. 

f. Jelte Klokman merkt op dat de verordening op de wijkraden niet is geactualiseerd naar het 
nieuwe besluit, dat wijkraadsleden binnen de gemeente Haarlem moeten wonen. 

Boerhaavewijk 
g. Boerhaavewijk is gestart met Whats Appgroepen Buurtpreventie. Via de website 

www.WABP.nl kan men zich bij een groep aansluiten of een groep oprichten.  
h. De wijkraad bedankt de gemeente voor de bloembollen en zoekt hulp voor het planten. 

Dick Wijnoogst zal aan Spaarnelanden doorgeven, waar de bollen geplant zijn i.v.m. maaien. 
Europawijk: 

i. De herinrichting van de Frankrijklaan vordert. 
j. Dit geldt ook voor de riolering en bestrating van de laatste fase van IVOREZ. 
k. Woensdagavond beginnen de buurtouders en de aanwezigen worden uitgenodigd voor een 

drankje op deze eerste avond. 
 

Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 11.20 uur  
 
 
 
 
 Gebiedsverbinder: Michel de Graaf  Telefoon 023 511 3358 E-mail mbgraaf@haarlem.nl 
Secretariaat Beleidsoverleg Vierwijkradenoverleg:   H.G. Wijnoogst  
Semmelweisstraat 2 2035 CT Haarlem tel 023 5335489  Email: d.wijnoogst@planet.nl 


