Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 4 juli 2016 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 12 september 2016
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hugo Visscher
Hans Hirs
Frank Hilterman
Riet Ooms
Bernt Schneiders (tot agendapunt 3)
Michel de Graaf
Robèr Vriend
Caroline Enthoven
Kitty van Tooren
Yvonne van Bourgondiën
Lonneke van der Weyden
Laurina van Dam (vanaf agendapunt 2f)
Dick Jansen
Gerard Zwier (tot agendapunt 6)
Yvonne Wullink
Brigitte Crooijmans en Ron Konijn
(agendapunt 9)
Joke van Wittmarschen
Lia van Arum (vanaf agendapunt 7)
Afwezig
Hanna Hamersma
Dick Wijnoogst
Hakima Sallemine
Guus van Thiel
Casper de France
1.

wijkraad Europawijk
wijkraad Boerhaavewijk
wijkraad Meerwijk
wijkraad Molenwijk
gebiedsbestuurder Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Ymere
Spaarnelanden
Dock
Winkelcentrum Schalkwijk
St. Jacob
Gemeente Haarlem
Notulist
Buuv, aanwezig als toehoorder agendapunt 9
wijkraad Europawijk
secretaris Vier wijkradenoverleg
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
politie
Elan Wonen

Opening: De voorzitter opent de vergadering met inachtneming van een minuut stilte voor
Jelte Klokman.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Mededelingen:
 Afmelding van Dick Wijnoogst.
 Riet Ooms volgt jelte Klokman op als voorzitter van de wijkraad Molenwijk.

2.

Afscheid Bernt Schneiders
a. Hugo Visscher spreekt namens de vier wijkraden zijn waardering voor Bernt Schneiders uit.
b. Bernt Schneiders spreekt zijn waardering uit over de hechte sociale structuur van de mensen
die zich bekommeren om Schalkwijk door middel van de wijkraden. Hij heeft een hechte
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groep ervaren die slagkracht en een positieve intentie heeft. Hij vond het fijn om met de vier
wijkraden samen te werken.
c. Het VSBfonds, waar Bernt Schneiders directeur van wordt, zal in de toekomst meer gaan
investeren in de kwaliteit van de samenleving: “Het empoweren van mensen”.
Nieuws uit het college
d. N.a.v. het stenen gooien naar lijnbussen. Kitty van Tooren vertelt dat er maatregelen zijn
genomen om de veiligheid te waarborgen. Zo rijdt de politie mee op risicolijnen en zijn er
extra camera’s in bussen geplaatst om de opsporingskans te vergroten.
e. Frank Hilterman merkt op dat hij het jammer vindt dat het Haarlems Dagblad n.a.v. het stenen
gooien, negatief over Schalkwijk heeft geschreven. Afgesproken wordt om samen met de
nieuwe stadsdeelwethouder een gesprek te voeren met de hoofdredacteur. Bernt Schneiders
adviseert om nog eens met de marketingadviseur van de gemeente om tafel te gaan. Er
gebeurt veel moois in Schalkwijk, zoals: Mijn Schalkwijk, het Dak, Schalkwijk aan Zee,
Cruise & Dance en diverse nieuwbouwprojecten.
f. N.a.v. overlast jongeren in Meerwijk (R. Steinerstraat) zal Kitty van Tooren een overleg
plannen met de corporaties en jongerenwerkers.
3. Verslag 23 mei 2016
Tekstueel:
Het Ricciotti Ensemble speelt 30 juli op het Dak van de parkeergarage en vervolgens in
Meerwijk
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Handhaven opslag achterkant winkels Italiëlaan: dit gebeurt, kan van de lijst.
b. Oasisgame: 1 oktober komen alle wijkraadsleden van alle vier de wijkraden bij elkaar in
De Ringvaart om hierover te spreken
c. Netwerkborrel: de vergadering spreekt af om niet te wachten op een nieuwe burgemeester,
want die komt pas eind september in dienst.
d. Subsidiemogelijkheden Triple Threat: Kitty van Tooren heeft de organisatie in contact
gebracht met een sponsorwerver. Kan van de lijst.
e.
f. Mijn Schalkwijk: de redactie is bijeen geweest. Mijn Schalkwijk wordt Mijn Haarlem, maar
de namen en logo’s van de wijkraden blijven gehandhaafd. Het doel van de naamswijziging is
dat alle bewoners van Haarlem het magazine lezen.
g. Verzakking stoep Molenwijk: Riet Ooms meldt dat dit verholpen is. Kan van de lijst.
4.

Communicatie Caroline Enthoven
a. De berichten over het Dak op facebook worden goed opgepakt en krijgen veel likes.
b. Voor Mijn Haarlem heeft de redactie het logo van de vier wijkraden nodig. Hugo Visscher
zorgt ervoor dat de websitebeheerder van de vier wijkraden contact met Caroline Enthoven
opneemt.

5.

Spaarnelanden Laurina van Dam
a. Spaarnelanden is bezig om de berenklauw aan te pakken. Vastgoed zal de boer in de
Poelpolder vragen de berenklauw op zijn grond te verwijderen.
b. De voorzitters van de vier wijkraden zijn op bezoek bij Spaarnelanden geweest. Hun
opmerkingen over ecologisch beleid neemt Spaarnelanden op. Hugo Visscher en
Marijke Smit (Heempark) hebben hier nog een gesprek over.
c. Hugo Visscher merkt op dat het onderhoudsplan van het Engelandpark tot 2020 loopt, maar
veel zaken niet nagekomen worden.

6.

Pauze
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7.

Dock Dick Jansen
a. In het kader van de ramadan zijn door Dock veel activiteiten georganiseerd.
b. De keet bij het Spijkerboorpad is gerepareerd. Nu moeten er afspraken over het beheer met de
jongeren gemaakt worden.
c. Voor het Dak is in samenwerking met Triple Threat in het kader van ‘rolmodel’ voor zeven
jongeren een bijbaan van 2 à 3 maanden gecreëerd.
d. Op alle locaties van Dock gaan in de zomervakantie de activiteiten op een lager pitje door.
De Ringvaart en Laan van Berlijn zijn om de beurt twee weken wegens
onderhoudswerkzaamheden dicht.
e. De Kas wordt verbouwd. Van 2 lokalen wordt 1 grote ruimte gemaakt.
f. De buurtbus staat op 29 juli bij de Jumbo in Molenwijk.

8.

Handhaving Kitty van Tooren
a. De aanpak van de jeugd gebeurt door integrale intensieve aanpak. Dit betekent dat niet alleen
de jongeren en het gezin benaderd worden, maar ook alle mensen daar omheen.

9. Langer zelfstandig wonen Brigitte Crooijmans en Ron Konijn gemeente Haarlem
a. De gemeente heeft een plan van aanpak om mensen langer zelfstandig te laten wonen
(ouderen en zorgdoelgroepen). Dit heeft invloed op de woonomgeving (sociaal, veilig,
voorzieningen en ruimte voor ontmoetingen).
b. Er is een Woon-Zorg-Welzijnmonitor (WZWmonitor) gemaakt waaruit blijkt wat de
woningvoorraad is, waar ouderen en zorgbehoeftigen wonen en waar de voorzieningen zijn.
De monitor staat online op: https://www.haarlem.nl/feiten-en-cijfers
c. Via de kaartlagen kan je per buurt zien waar veel 75+ wonen, de voorzieningen zijn etc. De
gemeente wil graag de kennis en ervaring van de bewoners in de wijk gebruiken om de
WZWmonitor te verbeteren. Iedereen kan wijzigingen doorgeven via
wzwmonitor@haarlem.nl.
d. In Haarlem lopen twee pilots om te kijken hoe de wijkinfrastructuur verbeterd kan worden en
hoe de initiatieven die er zijn te versterken. Het pilot gebeurt in een afgegrensd gebied.
e. Hugo Visscher geeft zich namens de wijkraden van Schalkwijk op voor de werkgroep. Ook de
gemeente en de corporaties nemen deel aan de werkgroep.
10. Politie
Wegens afwezigheid van Guus van Thiel vervalt dit agendapunt.
12. Rondje wijkraden/Rondvraag
Meerwijk
a. Frank Hilterman vraagt of het al bekend is wanneer de werkzaamheden aan de Bernadottelaan
beginnen. Robèr Vriend antwoordt dat er 11 juli een inloopavond voor bewoners is en in de
zomervakantie de werkzaamheden starten.
b. Meerwijk had een geslaagde Midzomermarkt.
Boerhaavewijk
c. Kitty van Tooren meldt dat de procedure om de bankjes bij de bakker weg te krijgen is gestart.
Ze zal ook de openingstijden van de bakker checken.
Europawijk
d. De overlast van jongeren op de Finlandstraat neemt af.
e. In het Haarlems Dagblad stond hoe het woningbouwproject De Plataan op de Italiëlaan
(Pré Wonen) eruit komt te zien.
f. De laatste fase van Ivorez is bijna af. Er was veel overlast, maar het is ook erg mooi
geworden.
Molenwijk
g. Riet Ooms deelt mee dat twee vrouwen uit de Marokkaanse gemeenschap zich aangemeld
hebben voor de wijkraad Molenwijk.
h. Riet Ooms vraagt wanneer de borden die melding maken van buurtpreventie in Molenwijk
geplaatst worden? Antwoordt Kitty van Tooren: morgen.
i. De wijkraad heeft haar speerpunten benoemd. Onder andere: de bewoners bij de wijk
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betrekken en de wijkraad bekend onder de bewoners maken.
St. Jacob
j. Het is voor Yvonne Wullink het laatste Vier wijkradenoverleg, omdat zij elders gaat werken.
Ze zal haar opvolger adviseren dit overleg bij te wonen.
k. St. Jacob is met de gemeente in overleg voor de bouw op het terrein van de Boerhaavekliniek.
Het stedelijk plan is af en nu maakt St Jacob het programma van eisen. Zo ver zij weet blijft
het Zuster Rebelpad liggen waar het ligt en zal St. Jacob alleen op eigen grond ontwikkelen.
Ymere
l. Ook voor Lonneke van der Weyden is dit het laatste Vier wijkradenoverleg. Zij blijft bij
Ymere werken, maar dan in Haarlem Noord.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 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
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