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Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg 

Maandag 23 mei 2016 om 9.00 uur 
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1  

 Concept 
 Voorzitter: Hugo Visscher 
 

Aanwezig 
Hugo Visscher 
Hans Hirs 
Frank Hilterman 
Bernt Schneiders (tot agendapunt 4) 
Michel de Graaf 
Robèr Vriend 
Caroline Enthoven 
Kitty van Tooren 
Hakima Sallemine 
Yvonne van Bourgondiën 
Laurina van Dam 
Dick Jansen (vanaf agendapunt 2c) 
Gerard Zwier (tot agendapunt 7) 
Okrah Donkor (tot agendapunt 7) 
Yvonne Wullink 
Dick Wijnoogst (tot agendapunt 4) 
Joke van Wittmarschen 

wijkraad Europawijk 
wijkraad Boerhaavewijk 
wijkraad Meerwijk 
gebiedsbestuurder Schalkwijk 
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder 
GOB Schalkwijk, beheerder gebied 
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker 
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk 
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost 
Pré Wonen 
Spaarnelanden 
Dock 
Winkelcentrum Schalkwijk 
Triple ThreaT 
St. Jacob 
Secretaris Vier wijkradenoverleg 
notulist 

Afwezig  
Hanna Hamersma 
Jelte Klokman en Riet Ooms 
Guus van Thiel 
Lonneke van der Weyden 
Casper de France 

wijkraad Europawijk 
wijkraad Molenwijk 
Politie 
Ymere 
Elan Wonen 

 
 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering.  
  

 Vaststellen agenda:   De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 

 Mededelingen:  Hugo Visscher brengt de groeten van Hanna Hamersma over. Het gaat beter met haar en 
misschien kan ze na de zomer weer aanwezig zijn.  Jelte Klokman heeft wegens ziekte afgemeld. Namens de vier wijkraden zal Hugo Visscher 
een bloemetje langs brengen.  

 
2. Nieuws uit het college  Bernt Schneiders 

a. Het college heeft besluiten genomen over de diverse bouwplannen in Schalkwijk. De markt 
trekt weer aan. 

b. N.a.v. de autobranden: meerdere aanwezigen denken dat het een Nederlandse trend is en 
vinden hoe minder aandacht, hoe eerder het stopt.  
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c. Het krantenartikel over het echtpaar dat in het buitenland woont en in Haarlem een sociale 
huurwoning heeft, heeft commotie in de Marokkaanse gemeenschap gegeven. 

d. Woensdag 25 mei feestelijke start van de WhatsApp buurtpreventie in Boerhaavewijk. 
e. De container van de hangjongeren in de Poelpolder wordt goed gebruikt, zelfs door meerdere 

groepen. Hierdoor is het wel onduidelijk geworden wie aan te spreken op het achterblijvende 
afval. Kitty van Tooren reageert dat Martin van Delden dagelijks opruimt; Spaarnelanden 
regelmatig komt opruimen en vandaag binnen de gemeente wordt besproken of er een 
afvalbak kan komen.  

f. 1 juni komt de Raad van State met de uitspraak over het bezwaar van twee eigenaren van heet 
winkelcentrum tegen het Bestemmingsplan Schalkstad. Dick Wijnoogst vraagt of er een 
alternatief plan is? Bernt Schneiders denkt dat het onwaarschijnlijk is dat het hele plan wordt 
afgekeurd. Waarschijnlijk is er een reparatie nodig. Afgesproken wordt om op het volgend 
overleg Schalkstad te agenderen en hiervoor de procesmanager uit te nodigen. 

 
3. Evenementen op dak parkeergarage  Gerard Zwier 

a. Vanuit Placemaking en VvE winkelcentrum Schalkwijk is het idee ontstaan om het dak van de 
parkeergarage in de zomer te gebruiken voor cultuur, muziek, chillen, sport etc. Er komt een 
podium met een goede geluidsinstallatie, een rieten schutting en kunstgras.  

b. Het winkelcentrum faciliteert de plek, maar organiseert geen activiteiten. Er is een groep waar 
Dock, de gemeente, Triple ThreaT, de wereldmuziekschool en Peacockevents in zitten en waar 
iedereen die iets wil organiseren kan aanschuiven. 

c. In juni moeten de activiteiten gaan starten. Op 31 juli om 14.00 uur speelt het Ricciotti 
Ensemble. 

d. De vergunningaanvraag loopt, er ligt een veiligheidsplan en om 22.00 uur is het stil op het 
dak. 

e. De direct omwonenden worden per brief op de hoogte gebracht en er wordt in Schalkwijk 
geflyerd om bekendheid te geven. 

 
Triple ThreaT  Okrah Donkor  
f. Van de website: “Sinds 2009 is Triple ThreaT bezig om jongeren aan het basketballen en 

dansen te krijgen. Triple ThreaT is opgericht door Okrah Donkor. Hij wilde in zijn eigen buurt 
een project organiseren waarbij de lokale jeugd gestimuleerd worden om ook iets met hun 
passie te doen. Om dit te realiseren heeft Okrah Donkor een creatieve groep jongeren om zich 
heen verzameld met een passie voor sport.  Daarnaast heeft deze groep ook de kwaliteiten in 
huis om leuke, leerzame en goed gestructureerde workshops neer te zetten. Sportsupport 
ondersteunt sinds 2009 het project en zo is Triple ThreaT inmiddels uitgegroeid tot een 
stichting. Triple ThreaT bestaat uit een grote actieve groep vrijwilligers die graag hun steentje 
bijdragen. Triple ThreaT is dan ook voor en door jongeren georganiseerd.” 

g. Veel jongens worden bereikt doordat het zwaartepunt op sport ligt. Bij de dansactiviteiten is er 
een goede mix van jongens en meisjes. 

h. Het pand in het winkelcentrum kan door Triple ThreaT gebruikt worden voor exposities, 
ondernemers uit de buurt die iets willen verkopen, een kapper voor jongeren, 
huiswerkbegeleiding en als creatief kantoor voor video-, muziek-, film- en grafische 
producties. 

i. Okrah Donker sluit af met de woorden: de jongeren beginnen met basketbal, maar als dat de 
passie niet blijkt te zijn, dan kan de jongere die misschien in de creativiteit of iets anders 
vinden. 

j. Alle aanwezigen zijn erg te spreken over dit project en de vier wijkraden willen het graag 
ondersteunen. Michel de Graaf gaat bekijken welke subsidiemogelijkheden er voor dit project 
zijn, daar de subsidie die de stichting nu krijt dit jaar afloopt.  
 

4. Verslag 4 april 2016 Tekstueel:  
a. Agendapunt 7f, tweede zin, tekst wijzigen in: “Frank Hilterman antwoordt dit project te 

bekostigen door middel van subsidies.”  
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N.a.v.:  
b. Agendapunt 3, Marketing Schalkwijk: de redacties van de wijkraden hebben een gesprek met 

Esther Braser gehad. Het idee om vaker stukken over Schalkwijk in HRML op te nemen wordt 
overgenomen.  
 

Actielijst  c. Hek weghalen bij het speelplein Don Bosco school: het betreft het witte hek. 
d. Borden “Schalkwijk Zuid”: de actie kan niet uitgevoerd worden, omdat het een raadsbesluit is 

geweest om die borden op die plekken te plaatsen. Kan van de lijst. 
e. Informeren over de bijeenkomst burgerinitiatieven is gebeurd. Michel de Graaf heeft de notitie 

‘Gelijk speelvlak’ naar de wijkraden gestuurd. Kan van de lijst. 
f. De acties voor Mijn Schalkwijk zijn gebeurd. 
g. Oasis Game: In september worden alle wijkraadsleden bijeen geroepen, om te kijken naar de 

animo en mogelijkheden. 
h. De actie van de picknicktafel bij de Boerhaavepassage kan van de lijst. Hakima Sallemine 

heeft ervoor gezorgd dat handhaving hier vaker surveilleert.  
i. Laurina van Dam heeft de artikelen over wijkteams en wijkambassadeurs naar de wijkkranten 

gestuurd. Kan van de lijst. 
 

5.  Communicatie  Caroline Enthoven 
Mijn Schalkwijk 

a. Er is nog niet voldoende budget voor Mijn Schalkwijk, editie 2016. Er moeten advertenties 
geworven worden en misschien moet het blad op een ander papiersoort gedrukt worden.  

b. Mijn schalkwijk verschijnt voor de kerstmarkt. 
c. HRLM zal de taken van Marieke overnemen. De eerstvolgende redactievergadering die voor 1 

juli plaats moet vinden regelt Michel de Graaf nog. 
d. Hugo Visscher deelt mee dat de wijkraad Europawijk financieel niet aan Mijn Schalkwijk kan 

bijdragen. Dit is al met de wijkraden besproken. 
 

Gebiedscommunicatiekalender:  
e. 2e kerstkadomarkt (winkelcentrum Schalkwijk) gaat niet door. 
f. 31 juli het Ricciotti Ensemble op het dak van de parkeergarage en in Meerwijk 
g. 9 juli natuurwerkdag Heempark 2 
h. 5 november Landelijke natuurwerkdag Heempark w 
i. 4 juni bezoek IVN aan Meerwijkplas 
j. Aanvullingen en wijzigingen altijd aan Caroline Enthoven doorgeven. 

 
6.  Pauze  
7. Sport in de wijk  Wegens afwezigheid vervalt dit agendapunt 

 
8. Spaarnelanden Laurina van Dam 

a. De ambassadeurs zijn begonnen. Het project levert veel extra meldingen op en binnenkort zal 
Spaarnelanden een analyse maken over de soort meldingen (afval, groen, grijs) en uit welke 
buurten de meldingen komen.  

b. Er komt een extra fte bij om de afvalbakken te legen. 
c. In mei is er een overleg geweest met de wijkteams, handhaving, politie en corporaties. Dit 

was zeer succesvol. 
d. N.a.v. een bijeenkomst van de PvdA in het wijkcentrum van Europawijk meldt Hugo Visscher 

dat veel bewoners het extreem vuil vinden in Schalkwijk. Hij deelt deze mening niet en heeft 
dat ook deze avond uitgelegd. Ten eerste wordt het vuil door de bewoners zelf veroorzaakt, 
maar ook waait veel zwerfvuil bepaalde hoeken in. Laurina van Dam reageert dat 
Spaarnelanden op beeldkwaliteit werkt en vaker in die windhoeken zal reinigen.  

e. De vergadering complimenteert Spaarnelanden, omdat Schalkwijk er beter uitziet en vele 
bloemen in de bermen staan. 
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9. Dock  Dick Jansen 
a. De buurtaanpak van Meerwijk Noord (vier flats van Pré Wonen) gaat over in Buurtpower. Het 

accent ligt op het betrekken van de bewoners bij hun woonomgeving.  
b. Dock gaat weer aan de gang met de keet van Bedrijf en Samenleving bij het Spijkerboorpad.  
c. In Boerhaavewijk was afgelopen zaterdag een geslaagde LentefrisactiHdag. Het is spannend 

of deze dag volgend jaar gefinancierd kan worden. 
d. Voor de ramadan zijn er extra activiteiten voor de jongeren. Get programma is naar de 

wijkraden gestuurd. 
e. De Kas krijgt de functie van doorleiden naar werk en meer functies voor de buurt. Dock 

denkt nog na over de indeling van het gebouw. 
f. In Molenwijk gaat Dock door met Streetwise. Ook zal Dock met de buurtbus ‘de vraag’ bij de 

bewoners ophalen. 
g. In de Ringvaart komen werkplekken voor Pré Wonen. 
h. Dock heeft een netwerkavond georganiseerd voor de vrijwilligers die vluchtelingen 

ondersteunen. Dock is door de gemeente gevaagd om het geld voor de vrijwilligersacties te 
beheren. 

i. Hugo Visscher vraagt naar de prijsvraag van de naamgeving van het wijkcentrum in 
Europawijk. Dick Jansen zegt toe de jury snel bijeen te roepen. 

 
10.   Handhaving   Hakima Sallemine 

a. Binnenkort zal de vaste handhaver van Europawijk de wijkraadsvergadering bezoeken en dan 
hebben alle vaste handhavers kennis gemaakt met hun wijkraden. 

b. De samenwerking met de corporaties, wijkteams, handhaving en Spaarnelanden werkt goed 
(zie ook agendapunt 8c) 

c. Jeugd in Europawijk: de overlast neemt af, een aantal van de overlastgevers hebben nu werk. 
Kitty van Tooren vult aan dat de integrale aanpak zijn vruchten begint af te werpen. Ook bij 
de Jumbo van Molenwijk zijn er geen klachten meer. 

d. Vandaag beginnen handhaving en Spaarnelanden om eens per week samen in Schalkwijk op 
pad te gaan.  

 
11. Politie   Wegens afwezigheid van Guus van Thiel vervalt dit agendapunt.  

 
12. Rondje wijkraden/Rondvraag Meerwijk 

a. Frank Hilterman vraagt naar Vinci 73. Michel de Graaf antwoordt dat Dock per 21 mei uit het 
gebouw is. Er zijn nu twee zalen leeg die ingevuld moeten worden. Het streven van Vastgoed 
is om een hoofdhuurder te vinden. Frank Hilterman meldt dat de wijkraad graag tot die tijd in 
Vinci 73 wil blijven vergaderen en daarvoor huur betalen. Ook vindt hij het opmerkelijk dat de 
gemeente hoge huren blijft vragen voor sociale- en maatschappelijke instellingen. 

Boerhaavewijk 
b. Yvonne Wullink vertelt dat er een gesprek met ambtenaren is geweest over het terrein van de 

Boerhaavekliniek. Vrijdag zal er een gesprek met de wethouders plaats vinden en dan denkt 
St. Jacob er uit te zijn met de ontsluiting van het terrein (fietspad). Zodra de bouw klaar is kan 
Klein België dicht. 

Europawijk 
c. Michel de Graaf meldt dat er drie aanvragen zijn voor een camping op de Belgiëlaan (de 

voetbalvelden). Hugo Visscher reageert dat de wijkraad hier niet blij mee is.  
d. De laatste fase van Ivorez is bijna af. Er is veel overlast, maar het wordt ook erg mooi. 
e. Yvonne van Bourgondiën meldt dat Pré Wonen waarschijnlijk toch in het tweede halfjaar van 

2016 gaat starten met de bouw op de Italiëlaan. 
Molenwijk  Via de mail 

f. De toelichting van de juristen over hun standpunt m.b.t het eigendom van de droge 
blusleidingen in het middengebied laat onacceptabel lang op zich wachten. 
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g. Op de vraag waarom de borden die melding maken van buurtpreventie nog niet in Molenwijk 
geplaatst zijn antwoordt Kitty van Tooren dan woensdag het eerste bord officieel geplaatst 
wordt in de Boerhaavewijk en vervolgens worden de borden verder in Schalkwijk geplaatst. 

h. Het probleem met de duo-afvalbakken heeft Hakima Sallemine inmiddels opgelost. 
i. Verzakking van de stoep bij een aantal woningen waardoor er een gevaarlijk situatie is 

ontstaan: Laurina van Dam neemt dit op. 
j. De wijkraad vindt de bereikbaarheid en betrokkenheid van allochtone inwoners een punt van 

zorg. Op de jaarvergadering was 4 % allochtoon. Bijna alle aanwezigen in de 
leeftijdscategorie vanaf 60 jaar. 
 

Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 11.25 uur  
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Actielijst 
 Verg.d.d. wie Onderwerp Afh. / contact. 
1 4-4-16 

4f 
M. de Graaf Contact met afdeling Vastgoed wegens weghalen 

witte hek Kleine Ringvaart en speelplein Don 
Bosco 

 

2 12-10-15 
10 

H. Sallemine Opnemen opslag achterkant Italiëlaan  
3 23-11-15 

6d 
4-4-16 
4g 

P.Kok 
 
M. de Graaf 

Contact opnemen met Houtfestival 
 
Chantal Baas vragen over terugkoppeling 
festivalspreiding 

 
 
 

4 4-4-16 
7h 

F. Hilterman - Oasis game: wat gebeurt er al in Schalkwijk en 
   planning bespreken met “Grote Geld” Belcanto 
- Wijkraadsleden bijeen roepen 

 
 
september 

5 4-4-16 
10c 

D. Wijnoogst Agenderen Leefbaarheidsmonitor 4WO 4 juli of na 
zomer 

6 4-4-16 
12a 

G. Zwiers 
 

Netwerkborrel September 
7 4-4-16 

12c 
D. Wijnoogst Agenderen sport in de wijk 4WO 4 juli of na 

zomer 
8 23-5-16 

2f 
D. Wijnoogst Agenderen Schalkstad en procesmanager hiervoor 

uitnodigen. 
4 juli 

9 23-5-16 
3g 

M. de Graaf Subsidiemogelijkheden TripleThreaT uitzoeken  
10 23-5-16 

5c 
M. de Graaf Redactie Mijn Schalkwijk bijeen roepen Voor 1 juli 

11 23-5-16 
9i 

D. Jansen Jury naamgeving wijkcentrum Europawijk bijeen 
roepen 

 
12 23-5-16 

12i 
L. van Dam Verzakking stoep Molenwijk  

 
 
 
 
 
Besluiten:  3 maart 2014: het middengebied is van alle wijkraden, maar naar buiten toe valt het onder één  
  wijkraad. Voor de wijkraadgrenzen zie: www.haarlem.nl 
7 april 2014: Communicatiekalender GOB bij de stukken voor het 4WRO voegen 
13 april 2015: Lijst met meldingen maandelijks naar de wijkraden sturen. 
  

Volgende vergadering van dit overleg maandag 4 juli 2016 om 9.00 uur  
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1  

 
 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 


