Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 10 april 2017 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 22 mei 2017
Voorzitter: Hugo Visscher
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Esther Kraaijo
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Joke van Wittmarschen
Afwezig
Robèr Vriend
Hakima Sallemine
Casper de France

wijkraad Boerhaavewijk
wijkraad Europawijk
wijkraad Meerwijk
wijkraad Molenwijk
stadsdeelbestuurder
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
GOB Schalkwijk
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Ymere
Spaarnelanden
Winkelcentrum Schalkwijk
politie
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St. Jacob
Accountmanager gemeente Haarlem
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
Elan Wonen

1. Opening:
a. De voorzitter opent de vergadering.
b. Afmelding van Robèr Vriend. Tim van Duijn zal hem vandaag vervangen.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen: geen
2. Nieuws uit het college Jos Wienen
a. Afgelopen zaterdag vond de participatiebijeenkomst plaats over de bomen in Schalkwijk.
Willekeurig zijn de bewoners uitgenodigd om zo een doorsnee van de Schalkwijkse
bevolking mee te laten participeren. Het is de eerste keer dat deze manier van participatie
plaats vindt. Er waren echter weinig jongeren en mensen met een multiculturele achtergrond
aanwezig.
Marieke van der Kaa was ook op deze bijeenkomst aanwezig en zij vond het een succesvolle
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dag. In een goede sfeer is er in groepen is gediscussieerd waar mooie ideeën uit
voortkwamen, ook al waren de bewoners het niet met elkaar eens.
N.a.v. de representativiteit van de bewoners wordt het advies gegeven om het tijdstip te
wijzigen, omdat veel jongeren en jonge ouders op zaterdag op de sportvelden zijn.
b. Afsluiting Toekanweg: in de commissievergadering is besloten de weg in bruikleen te geven
aan het hotel, voor het geval de gemeente de weg weer nodig heeft.
c. Dick Wijnoogst vraagt naar de oversteek Schipholweg. Hij heeft vernomen dat de Actiepartij
een motie heeft ingediend voor knipperbollen terwijl de wijkraden van Schalkwijk, de
Slachthuisbuurt en de school hebben aangegeven de oversteek weg te willen hebben. Ook van
de fietsersbond mag de oversteek weg mits er een alternatief is. Dat alternatief kan er over
twee jaar zijn door het fietspad door te trekken naar de Amerikaweg (wat nu nog een
bouwterrein is) en in de tussentijd kan er dan een dynamisch zebrapad komen. Ook heeft
Dick Wijnoogst vernomen dat er een onderzoeksbureau is ingeschakeld, maar zou liever zien
dat dit geld besteed wordt aan een dynamisch zebrapad. Jos Wienen neemt dit signaal mee
naar het college.
3. Schalkstad / Koningsdag Gerard Zwiers
a. De inschrijving voor de vrijmarkt op Koningsdag loopt storm. Er zijn al 170 kleedjes en 90
kramen gereserveerd. Op de vrijmarkt zal Triple ThreaT voor diverse activiteiten zorgen en
zijn er springkussens, muziek en een survivelbaan. In Europawijk zorgt Spaarnelanden voor
bebording dat hier geen vrijmarkt is en daar zal dan ook op gehandhaafd worden.
b. Schalkstad: loopt, geen specifiek nieuws.
4. Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS) Gerard Zwiers
a. De stichting heeft een website (scas.haarlem) en een e-mailadres (info@scas.haarlem).
b. In het Dagelijks Bestuur zitten Gerard Zwiers, Frank Hilterman en Hugo Visscher.
c. De Wereldmuziekschool, de muziekafdeling van de Ontmoetingskerk, de wijkraden en de
bibliotheek zijn lid van SCAS.
d. Er komen een aantal concerten, klassiek, jazz etc. onder andere in samenwerking met het
Amsterdams conservatorium.
e. 27 juli start Op ’t dak.
f. In het Haarlems Nieuwsblad komt een culturele agenda voor Schalkwijk.
g. Schalkwijk aan Zee gaat door en wel op 3 september. Nu de corporaties Schalkwijk aan Zee
niet meer mogen subsidiëren heeft de gemeente aan SCAS gevraagd om dit festival te
organiseren. De stichting heeft toegezegd op de voorwaarde dat het financieel geen gevaar
loopt. In de kadernota is een bedrag voor Schalkwijk aan Zee beschikbaar gesteld. De nota
wordt echter pas in juni vastgesteld, dus de stichting neemt een risico. De stichting wil
Schalkwijk aan Zee meer Schalkwijks laten zijn. De scholen in Schalkwijk worden
aangeschreven voor ‘Schalkwijk got talent’. Natuurlijk komen er ook publiekstrekkers, maar
ook bij deze wordt gekeken naar een relatie met Schalkwijk.
5. Verslag 27 februari 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Witte hek Kleine Ringvaart en speelplein Don Bosco: Michel de Graaf heeft contact met Sport
Support die daar een Krajcekcourt wil beginnen. Actie blijft in de gaten houden.
b. Netwerkborrel: 27 juli 1700 uur met de opening van Op ’t dak. Kan van de lijst.
c. Hugo heeft contact gehad met de heer Stekelenburg van het Haarlems Dagblad. De voorzitters
zullen een datum prikken.
d. Michel de Graaf en Kitty van Tooren hebben contact opgenomen met het volkstuinencomplex
Poelpolder over het dumpen van afval. Kan van de lijst
e. Bestemmingsplan Boerhaavewijk. Is gebeurd.
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f.
g.
h.
i.

Borden grof afvalpunten Molenwijk. Is gebeurd.
0-meting bomen: zie agendapunt 2a.Kan van de lijst.
Overlast jongeren Finlandstraat is integraal uitgezet. Kan van de lijst.
Informatie verstrekken aan bewoners promenade Molenwijk over werkzaamheden. Is gebeurd.

6. Pauze
7. Pleio Michelle Bouwman
a. De interactieve website Pleio Schalkwij023 is een manier om actualiteiten over Schalkwijk
met elkaar te delen. De groep is uitsluitend bedoeld voor partners van de gemeente Haarlem
in Schalkwijk, zoals wijkraden, wooncorporaties, welzijnsorganisaties en politie. Individuele
bewoners kunnen geen lid worden.
b. Michelle Bouwman laat de website zien en legt uit hoe het werkt.
c. Meerdere aanwezigen vragen zich af of Pleio voor hen gaat werken. De behoefte van de
wijkraden is niet onderzocht en het is weer een website die je elke dag moet bezoeken, om te
weten of er iets is geplaatst. Afgesproken wordt dat de aanwezigen op deze vergadering
uitgenodigd worden voor Pleio en het gaan gebruiken. Op de vergadering van 22 mei wordt
het geëvalueerd. Michelle Bouwman stuurt de handleiding door.
8. Dock Wendy Prince
Slivia van de Wetering zal Mounaim Abdelkhalki gaan vervangen in Haarlem Oost en Noord.
9. 10. Handhaving / Politie Kitty van Tooren en Guus van Thiel
a. Geen woninginbraken
b. Voor de zomer komt er weer een campagne om inbraken te voorkomen.
c. Cijfers jeugdoverlast 1e kwartaal 2017: in februari een daling ten opzichte van januari en in
maart gelijk gebleven. De hotspots zijn omgeving R. Steinerflat en Molenwijk. Hier wordt
representatief opgetreden.
d. Voorbereidingen voor ramadan
e. Loslopende honden in de Poelpolder. Heeft aandacht nodig wegens het broedseizoen.
f. De voorzitters van de wijkraden maken zich zogen over de overbelasting van de wijkagenten.
De afgelopen maanden zijn bijna alle wijkagenten van Schalkwijk om de beurt langere tijd
ziek geweest. Afgesproken wordt om dit punt op de volgende vergadering te behandelen in
het bijzijn van Jos Wienen.
11. Spaarnelanden Marieke van der Kaa
Strategisch plan afvalscheiding
a. De volgende acties onderneemt Spaarnelanden om het afval te scheiden: de schillenboer;
plastic, blik en drankkarton; 100-100-100 en de duo-container. Het doel is om van 268 kilo
naar 130 kilo restafval per inwoner per jaar te gaan.
b. In een gedeelte van Boerhaavewijk wordt al gebruik gemaakt van de duo-containers. Uit
onderzoek blijkt dat 93% hier gebruik van maakt en 85% het gebruik makkelijker vindt.
c. Speerpunt van Spaarnelanden is om vanaf 2017 te beginnen met het ‘omgekeerd’ afval
verzamelen.
 Laagbouw: papier, plastic en gft aan huis en voor het restafval, glas en textiel moet men
naar een publieke container lopen.
 Hoogbouw: plastic en papiercontainers bij de flat en voor het andere afval lopen naar een
publieke container.
Om dit te bereiken worden ambassadeurs ingezet.
Vragen en opmerkingen
d. Dick Wijnoogst vraagt of het gft-afval in de zomer elke week opgehaald kan worden, zoals
ook in Hoofddorp gebeurd?
e. Dick Wijnoogst vraagt hoe de container schoon te maken, omdat dit in verband met het
gescheiden riool niet op straat kan?
f. Dick Wijnoogst ziet een probleem van veel containers in kleine tuintjes en stankoverlast.
g. Dick Wijnoogst vraagt op de veiligheid in het verkeer te letten, als bewoners met de auto naar
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de container rijden.
h. Hugo Visscher vindt dat de ondergrondse containers goed werken.
i. Frank Hilterman uit zijn zorgen: om in Schalkwijk afval te scheiden zijn extra stappen nodig.
De instelling en opleiding van de bewoners in Schalkwijk zijn anders dan die in het centrum
van Haarlem. Hij vindt dat de politiek er goed over na moet denken in welke wijk op welke
manier afval ingezameld wordt.
j. Frank Hilterman merkt n.a.v. een uitzending van het televisieprogramma Kassa op, dat
nascheiding meer herbruikbare stoffen oplevert.
k. Frank Hilterman vraagt of dit gaat uitmonden in diftar (gedifferentieerde tarieven per soort en
gewicht)?
12. St. Jacob Esther Kraaijo
a. Esther Krayo stelt zichzelf voor. Ze is projectleider vastgoed nieuwbouwontwikkelingen.
b. De wijkraden geven aan blij te zijn dat St. Jacob weer aanschuift bij het overleg.
c. Nieuw te bouwen projecten door St. Jacob: de Poort van Boerhaave en Oldenhove
(Bloemendaal). De nieuwbouw is een beslissing van het bestuur en dat kan nog even duren,
omdat St. Jacob bezig is om een nieuw bestuur te vormen.
d. Dick Wijnoogst vraagt wat er met de Boerhaavekliniek gaat gebeuren als die leegkomt.
Esther Krayo antwoordt dat het gebouw of vervroegd gesloopt wordt of in gebruik genomen
wordt door anti-kraak.
e. Op de vraag van Dick Wijnoogst of er een ontwerp van het nieuwe gebouw is antwoordt
Esther Krayo bevestigend en ze zal nagaan of de wijkraad dit ontwerp in kan zien.
f. Hugo Visscher maakt Esther Krayo erop attent dat afgesproken is dat Klein België tot uiterlijk
2019 mag blijven en hoopt dat de bouw van een nieuw onderkomen geen vertraging op zal
lopen. De R. Steinerschool gaat namelijk uitbreiden en de wijkraad geeft liever, als er gekozen
moet worden, de voorkeur van een tijdelijke huisvesting aan die leerlingen.
13. Rondje wijkraden/Rondvraag
Boerhaavewijk
a. 13 mei de Lentefrisactie met de wijktafels van de gemeente).
b. In heel Boerhaavewijk is geen huisarts en bewoners worden doorverwezen naar de
Reinaldabuurt. In het kader van langer thuis wonen vindt de wijkraad dit een kwalijke zaak.
Ook zou er sprake zijn van een HOED of ZOED op de F. van Adrichemlaan waar de
bloemenkiosk stond. Michel de Graaf gaat er achteraan.
Meerwijk
c. Basisscholen in Meerwijk organiseren gezamenlijk een opruimdag in de wijk.
d. De Midzomermarkt gaat dit jaar niet door. De organisator heeft een nieuwe baan en een
andere goede organisator is niet gevonden.
e. Wijkdorp 3.0: 25 april is er een bijeenkomst waar de rode lijnen van de interviews
gepresenteerd en besproken worden. Na 25 april komt er een schouw over de infrastructuur
vervolgd door aanbevelingen.
Molenwijk
f. De Oasisgames zijn afgesloten. 13 mei komt er waarschijnlijk een buurtfeest.
g. Tiny houses: er is een informatieavond met de buurt geweest. Waarschijnlijk worden de
huisjes eind deze zomer geplaatst.
h. Tjadeterrein: de wijkraad heeft met de projectontwikkelaar een gesprek gehad. Er komen
huizen op het terrein, dat consequenties kan hebben voor de infrastructuur.
Communicatie
i. Caroline Enthoven bevestigt dat elke wijkraad acht pagina’s in Mijn Schalkwijk krijgt. Eind
november komt het blad uit en de kosten per wijkraad zijn € 1000,-. Hugo Visscher bespreekt
met de wijkraad of zij mee willen doen, waarop Frank Hilterman zegt ervoor te pleiten dat
iedereen zijn uiterste best doet om met de vier wijkraden aan Mijn Schalkwijk mee te doen.
Ook merkt hij op dat als de gemeente het imago van Schalkwijk wil verbeteren, daar dan ook
de middelen voor beschikbaar moet stellen.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.55 uur
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