Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 22 mei 2017 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 3 juli 2017
Voorzitter: Michel de Graaf
Aanwezig
Hans Hirs
Hugo Visscher
Frank Hilterman
Ruud Licht
Jos Wienen (van agendapunt 5a tot 8)
Michel de Graaf (vanaf agendapunt 2d)
Caroline Enthoven
Robèr Vriend
Michelle Bouwman (vanaf agendapunt 8)
Jasper Laman (vanaf agendapunt 8)
Kitty van Tooren (tot agendapunt 8)
Hakima Sallemine (tot agendapunt 12c)
Yvonne van Bourgondiën
Marieke van der Kaa
Guus van Thiel (vanaf agendapunt 10)
Wendy Prince (vanaf agendapunt 4 tot 12c)
Esther Kraaijo (vanaf agendapunt 2d)
Mick Slaap (tot agendapunt 6)
Elwin Leusink en Arie Swets (agendapunt 8)
Arjen de Boo (agendapunt 9)
Rob Entes (agendapunt 9)
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Dick Wijnoogst
Riet Ooms
Marieke Scheefhals
Casper de France
Gerard Zwiers

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

1. Opening:
a. Hugo Visscher zal voorzitten tot Michel de Graaf aanwezig is. Hij opent de vergadering.
b. Afmeldingen van Dick Wijnoogst en Riet Ooms. Ruud Licht zal Riet Ooms vervangen.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de vergadering wijzigt de volgorde van de
agendapunten. Zie verslag.
Mededelingen: geen
5. Verslag 10 april 2017
Tekstueel: onder aanwezigen en agendapunt 11: ‘Krayo’ wijzigen in ‘Kraaijo’.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld
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N.a.v.:
Agendapunt 3, Koningsdag: Frank Hilterman vond de vrijmarkt bij het winkelcentrum Schalkstad
zeer succesvol en zal kijken of volgend jaar de Oranjevereniging kan aansluiten.
Actielijst
a. De voorzitters hebben met de heer Stekelenburg van het Haarlems Dagblad gesproken. Het
was een positief gesprek dat jaarlijks een vervolg krijgt. Kan van de lijst.
b. Jos Wienen heeft het signaal over de oversteek Schipholweg meegenomen naar het college.
Kan van de lijst.
c. Agenderen overbelasting wijkagenten is gebeurd. Zie agendapunt 3.
d. Robèr Vriend meldt dat er een vergunning is aangevraagd voor een HOED op de F. van
Adrichemlaan. De locatie is door de gemeente bekeken en goedgekeurd. Kan van de lijst.
e. Mijn Haarlem: de voorzitters hebben een gesprek gehad met Jeannette Eversen. De wijkraad
Molenwijk wil niet meedoen, omdat er geen advertenties in mogen worden geplaats. Wel is
het mogelijk om artikelen naar HRLM te sturen. Zie verder agendapunt 14. De actie kan van
de lijst.
2. Nieuws uit het college Jos Wienen
a. De laatste kadernota van dit college is vastgesteld. Er is geld vrijgemaakt voor investeringen,
openbare ruimte, onderwijshuisvesting, duurzaamheid en het sociale domein.
b. N.a.v. de decentralisatie van de zorg: in Haarlem wordt er minder geld uitgegeven dan
beschikbaar is gesteld door de regering. Toch heeft de gemeente niet de indruk dat de eisen te
hoog zijn. Het geld wordt nu voor een fonds gebruikt om mensen die niet direct voor zorg in
aanmerking komen te stimuleren.
c. Frank Hilterman merkt op dat hij in de kadernota niets tegen kwam over Schalkwijk aan Zee.
Jos Wienen gaat dit na.
d. Projecten: de aanbesteding voor de Poort van Boerhaave is begonnen en de aankoop van het
Californiëplan is gestart.
Michel de Graaf neemt het voorzitterschap van Hugo Visscher over.
3. Inzet wijkagenten
Hans Hirs heeft van de wijkagent vernomen dat hij de komende maanden zich weinig in kan
zetten voor de wijk wegens inzet voor het basisteam en ziektevervanging. Frank Hilterman valt het
op dat veel wijkagenten overspannen zijn en vraagt of hier een structureel probleem is?
Jos Wienen reageert dat Haarlem in het algemeen een goede bezetting van wijkagenten heeft en op
de norm zit. Wel vindt Jos Wienen dat er een herschikking van de wijkagenten kan komen en
daarover gaat hij in gesprek. Ook neemt hij de opmerking van Hans Hirs mee, dat de wijkagent de
komende maanden maar 20% van zijn uren in de wijk aanwezig kan zijn wegens andere taken. 3
juli komt Jos Wienen hierop terug.
4. Beter En Met Meer Mick Slaap
a. Beter en met Meer (BEMM) is het project voor sociale en economische ontwikkeling in
Schalkwijk. Vooral ondernemers komen voor begeleiding, maar de burger niet. BEMM heeft
nu een project in Molenwijk gestart, de Oasisgame, om in gesprek te gaan met de burgers. Dit
project wordt uitgevoerd met de studenten van de Hoge School Inholland.
De Oasisgame wil een mobiliteitsproject starten door middel van een Vossenjacht en zoekt
daarvoor vrijwilligers. Het vindt plaats in september. Opgeven via
vossenjacht@wijkraadmolenwijk.nl
b. Uit de gesprekken met burgers bleek dat veel mensen toch thuis zitten. ROC en Inholland
starten een workshop “de wijk als werkgever”.
c. Mick Slaap wijst de aanwezigen op de VNG-academie, die net is gestart. Deze academie biedt
ook cursussen aan voor mensen gerelateerd aan de overheid. Zie www.vngacademie.nl
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13. St. Jacob Esther Kraaijo
Boerhaavekliniek: tot aan de sloop komt er waarschijnlijk anti-kraak. De voorbereiding op de
sloop zal enige tijd in beslag nemen en verwacht wordt dat dit in 2018 gaat gebeuren.
Er liggen drie varianten voor nieuwbouw: een stedelijk, een natuurlijk en een mix van deze twee.
Esther Kraaijo zal deze varianten in de wijkraad Boerhaavewijk presenteren, nadat de plannen aan
de gemeente zijn gepresteerd.
6. Pauze
8. VGRP Erwin Leusink en Arie Swets, gemeente Haarlem
Bijlage: presentatie ‘Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlem periode 2018 t/m/ 2013
a. Erwin Leusink geeft uitleg over het grondwater. Door drainage kan het grondwater aan- of
afgevoerd worden. Beken, sloten en bassins worden gebruikt om het water op te vangen.
b. In Schalkwijk zijn er veel klachten over putten en kolken die dichtgeslibd zijn. Minimaal eens
per jaar worden deze schoongemaakt en de putten die vaak problemen geven, worden vaker
schoon gemaakt.
c. Door de klimaatverandering zijn er vaker pieken in regen en droogte. Hier wil de gemeente op
anticiperen. Bijvoorbeeld met parken waar water opgevangen kan worden, accepteren dat de
straten vaker vol water staan en bewoners betrekken, zodat er op hun grond meer water
afgevoerd kan worden. Immers bij alle laaggelegen delen (kelders en parkeergarages) van de
woning kunnen bewoners overlast krijgen.
Reacties
d. Artikel voor de wijkkranten en HRLM om bewoners over te halen de stenen uit hun tuin te
verwijderen. Erwin Leusink en Arie Swets pakken deze actie op.
e. Als de weg verzakt, breken de aansluitingen van de huisrioolen met het straatriool. Wie is hier
verantwoordelijk voor? Op deze vraag wordt geen eenduidig antwoord gegeven.
f. Bij een gescheiden riool moeten de bewoners erop attent gemaakt worden dat zij niet hun auto
met zeep wassen.
g. Zoek naar intelligente oplossingen die voor de bewoners niet veel geld kosten. Zo heft Pré
Wonen huizen gerenoveerd tot energiezuinige woningen met zonnepanelen. De huur is
verhoogd, maar het energieverbruik is lager geworden en de bewoners hebben meer
wooncomfort gekregen.
Meer ideeën? De contactgegevens staan in de hand-out van de presentatie.
7. Pleio Michelle Bouwman
Evaluatiepunten:
a. Marieke van der Kaa en Wendy de Prince krijgen teveel mails binnen. Dit komt ook, omdat ze
bij Pleio Noord betrokken zijn, maar de kans bestaat dat dit ook met Schalkwijk staat te
gebeuren.
b. Het kost teveel moeite steeds naar de website te gaan om te kijken of er nieuws is. Michelle
Bouwman antwoordt dat dit niet nodig is. Zodra er nieuws is krijg je een bericht in je mail met
wat voor nieuws en kan je op de bijgevoegde link klikken, als je denkt dat het bericht
belangrijk voor je is.
c. Handig als er meerdere mensen iets mee moeten of willen reageren of actie ondernemen. Men
is dus direct betrokken. Hoewel dit ook via de mail kan zijn er aanwezigen die dit toch handig
vinden, omdat je niet altijd iedereen betrekt bij de mail.
d. Voor de gemeente is het handig, maar is het dat voor de partners ook?
e. De evenementenkalender is handig. Nog fijner zou het zijn als iedereen stukken kan uploaden
bij een evenement. Dat is nu alleen mogelijk door de persoon die het evenement heeft
aangemaakt. Michelle Bouwman kijkt dit na.
Conclusie
 De evenementenkalender blijft iedereen gebruiken.
 Acties voor de gemeente blijft iedereen in de discussie zetten.
 Michelle Bouwman en Jasper Laman zullen langs de wijkraden gaan om een presentatie te
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geven, zodat alle wijkraadsleden zich aan kunnen sluiten.

9. Europaweg Rob Entes, Firma Ooms Construction
a. In de tweede week van juli komt er een bewonersavond. Welke buurten precies uitgenodigd
worden, wordt nog bekeken.
b. Fase 0 (voorbereidende fase) start 31 juli en duurt tot medio november. De kruispunten
worden vlak gemaakt en misschien is het hiervoor nodig om af en toe een kruispunt af te
sluiten. Voor het werk aan de duikers zal de Schouwbroekerbrug worden afgesloten. Na de
zomer worden de bomen gefaseerd gekapt.
c. Fase 1: tussen Schouwbroekerbrug en Groningenlaan: de noordzijde van de Europaweg wordt
aangepakt. Het verkeer wordt via de zuidkant geleid. Het kruispunt met de Laan van Angers
wordt voor de bus opengehouden. Het kruispunt met de Engelandlaan gaat wel dicht.
De vraag of de oversteken rolstoeltoegankelijk blijven neemt Rob Entes mee.
d. Fase 2 van november tot de kerst: de zuidzijde. De zwemmerslaan wordt afgesloten.
Bewoners kunnen via de Amelandstraat rijden, waar een doorsteek wordt gemaakt. Ook de
Groningenlaan wordt afgesloten.
e. Fase 3a: rotonde Costa del Sol
f. Fase 3b: van Groningenlaan tot Aziëweg, de oostzijde: fietsers kunnen over het parkeerterrein.
Op het advies van Frank Hilterman om de auto’s over de Briandlaan te laten omrijden, zodat
de fietsers veilig door kunnen rijden reageert Arjen de Boo dat een eis bij de uitbesteding was
dat het autoverkeer over de Europaweg moet blijven rijden.
g. Fase 4: rotonde Laan van Angers.
h. April 2018: Asfalteren. Dan is de weg een halve week in de nachten gesloten.
i. Daarna wordt de verlichting en markering aangebracht en de bomen geplant.
j. De toekomstige bewoners van de Tiny Houses zijn op de hoogte gebracht.
k. Bij de Zwemerslaan komt de bouwkeet.
l. Communicatie met de bewoners gebeurt door middel van flyers.
10. Dock Wendy Prince
a. Ramadan: er komt een speciaal programma gedurende de ramadan. Het bestuur van de
moskee is hierbij betrokken en zij proberen op hun beurt de ouders te betrekken.
Hakima Sallemine vult aan dat er een gezamenlijk overleg is met de politie, handhaving,
Dock, Spaarnelanden en GOB voorafgaand en gedurende de ramadan.
b. Burenhulp: op diverse locaties in Haarlem is Burenhulp actief. In Europawijk bijvoorbeeld in
de Kruidenwijk. Frank Hilterman adviseert Burenhulp om aansluiting te zoeken met wijkdorp
3.0 in Meerwijk en in Molenwijk aansluiting met de Oasisgame.
11. Handhaving / Politie Hakima Sallemine en Guus van Thiel
a. Een lichte stijging van woninginbraken met name in Haarlem Noord. Dit kan te maken hebben
met de voorjaarsvakantie.
b. De Objectief Ranking Tool is afgerond. Er komt een pilotproject in Europawijk Noord.
c. Jeugdoverlast: Europawijk gaat goed; in Sandenburg is een groep, waar vanmiddag een
overleg over is; een groep bij het Zevenwoudenplantsoen in Molenwijk wordt in kaart
gebracht; Drie groepen in Meerwijk (Da Vinciplein, Jan van Zutphenstraat en R.
Steinerstraat): de politie en handhaving zijn hiermee bezig.
d. Afval: hotspot Erasmuslaan met name in het weekend.
12. Spaarnelanden Marieke van der Kaa
e. In Meerwijk is in twee buurten gestart met de duo-containers. Er loopt nog een discussie met
de wijkraad over hoe afval te scheiden bij hoogbouw. Frank Hilterman reageert dat
afvalscheiding bij de bron in veel gemeenten heeft geleid tot verhoging van de
afvalstoffenheffing en dat is niet wat de wijkraad wil.
f. De Berenklauw in de polder en Europawijk wordt door Spaarnelanden verwijderd.
g. De actie om met de drie basisscholen in Meerwijk op te ruimen vond Marieke van der Kaa
zeer geslaagd.
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11. Rondje wijkraden/Rondvraag
Boerhaavewijk
a. De Lentefrisactie was zeer geslaagd.
Molenwijk
b. Ruud Licht vraagt naar de planning van de wijkgesprekken. Michel de Graaf legt uit dat de
wijkraad eerst een wijkschouw houdt en er daarna een wijkgesprek met de gemeente volgt.
c. Ruud Licht vertelt dat Joyce Jacobs (lid van BEMM) subsidie gaat aanvragen voor een
werkgroep groen in Schalkwijk. Frank Hilterrman reageert dat BEMM niet mag concurreren
met wat er al gebeurt in Schalkwijk. In Meerwijk zijn al twee en in Europawijk één
natuurwerkgroep actief. Marieke van der Kaa adviseert Spaarnelanden te betrekken. Zij
hebben een participatieproject waarin bewoners een stukje groen in de buurt kunnen
bijhouden.
d. De jaarvergadering van Molenwijk is op 30 juni.
Communicatie
e. Caroline Enthoven vertelt dat het GOB in gesprek is met HRLM voor ‘Wijk te Kijk’, nu Mijn
Haarlem niet doorgaat. Elke wijk mag dan 8 pagina’s vullen in HRLM. Frank Hilterman laat
weten dat Meerwijk geïnteresseerd is voor de septembereditie.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur
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