
Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 11 december 2017 om 9.00 uur

“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1

Vastgesteld 15 januari 2018

Voorzitter: Hugo Visscher

Aanwezig
Hans Hirs
Hugo Visscher
Frank Hilterman
Riet Ooms
Jos Wienen (van agendapunt 7c tot 6)
Caroline Enthoven
Kitty van Tooren (vanaf agendapunt 4
Yvonne van Bourgondiën 
Marieke Scheefhals
John de Jong 
Gerard Zwiers (tot agendapunt 6)
Mustafa Öcal (vanaf agendapunt 8)
Marieke van der Kaa
Hadil Omran (vanaf agendapunt 4j) 
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen

wijkraad Boerhaavewijk
wijkraad Europawijk
wijkraad Meerwijk
wijkraad Molenwijk
Stadsdeelbestuurder
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Ymere
Elan Wonen
winkelcentrum Schalkwijk
Dock
Spaarnelanden
stagiaire communicatie gemeente Haarlem
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist

Afwezig
Michel de Graaf
Robèr Vriend 
Hakima Sallemine
Guus van Thiel 
Esther Kraaijo

GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, beheer
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
politie
St. Jacob

1. Opening: 
a. Wegens afwezigheid van Michel de Graaf, zit Hugo Visscher deze vergadering voor. Hij opent

de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
b. Afmeldingen van Chantal Baas,  Michel de Graaf, Esther Kraaijo, Jessica Kroskinski, 

Wendy Prince en Guus van Thiel.
 

Vaststellen agenda: 
Agendapunt 3 Evenementenbeleid vervalt wegens afwezigheid van Chantal Baas en 
Jessica Kroskinski. Wel vraagt Frank Hilterman of het evenementenbeleid toegespitst zal zijn op 
het niveau van Schalkwijk en zo ja, dan zou hij ook de mensen willen betrekken die Schalkwijkse 
evenementen organiseren, zoals Schalkwijk aan Zee, Midzomermarkt, Lentefris etc. Via deze 
notulen wordt aan Michel de Graaf gevraagd of hij dit wil bespreken met Chantal Baas. 
Riet Ooms merkt op dat de wijkraad van Molenwijk input op het beleidsplan heeft geleverd waar,  
gezien de volgende versie van het beleidsplein, niets mee gedaan is. 

Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. Gedurende de vergadering 
wijzigt de volgorde van de agendapunten: zie verslag.
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4. Veiligheid en handhaving  Kitty van Tooren
a. Hakima Sallemine heeft de acties via de mail gecommuniceerd. 
b. Aandacht voor de donkere dagen. Helaas is het te laat om hier nog aandacht aan te besteden in

de wijkkranten.
c. Het aantal woninginbraken in Schalkwijk is afgenomen. 
d. Het Actieprogramma Veiligheid 2018 is klaar. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, 

wordt het uitgevoerd. 
e. Weinig meldingen over hangjongeren. Blijft wel een aandachtspunt.
f. In de vergadering komt ter sprake dat mensen het niet melden als ze iets zien gebeuren en er 

zelf geen last van hebben. De reden is dat na melding er geen politie komt. Kitty van Tooren 
beaamt het tekort aan agenten. Toch verzoekt ze wel te melden. Als het bijvoorbeeld over het 
dealen van drugs gaat, gaat het namelijk ook om de gezondheid en welzijn van de jeugd. 

g. Gerard Zwiers vertelt, dat het winkelcentrum weer last heeft van grote groepen jeugd. Het 
winkelcentrum zet zelf in op beveiliging. Triple Threat trekt deze jongeren ook aan. Het 
winkelcentrum is met hen in gesprek. Kitty van Tooren wijst op het gebouw in Europawijk 
waar vroeger Jeugd en Gezin in zat. Dit gebouw is er nu voor de jongeren en wordt beheerd 
door Dock. Misschien is dit een mogelijkheid voor deze jongeren. Ook wijst Kitty van Tooren 
op integrale aanpak. 

h. Molenwijk heeft vanavond een overleg met de buurtouders van Meerwijk om te bekijken hoe 
dit project voor Molenwijk te laten slagen.

i. Bromfietsen en motors op het Krekelpad met name in de ochtend- en avondspits. 
Waarschijnlijk woon-werkverkeer. Boerhaavewijk vraagt om een paar dagen achtereen hier te 
handhaven, zodat deze mensen een andere route gaan kiezen.

5. Controle uitvoering werk in de openbare ruimte
Toelichting van Dick Wijnoogst:
De wijkraad van Boerhaavewijk verbaast zich erover dat na werkzaamheden in de wijk, de 
bedrijven de stoep of straat niet goed achter laten. Als je hierover belt dan schuiven Spaarnelanden
en gemeente de bal naar elkaar toe. Dick Wijnoogst heeft een mail naar Robèr Vriend gestuurd 
met de vraag wie de gedane werkzaamheden controleert? Robèr Vriend heeft deze mail naar 
Spaarnelanden doorgestuurd, die reageert dat deze melding via het meldpunt moeten gebeuren. 
Frank Hilterman reageert dat de gemeente behalve het werk ook de controle heeft uitbesteed. 
Marieke van der Kaa legt aan de hand van de Europaweg uit, dat wegens de herinrichting de 
Europaweg uit het areaal van Spaarnelanden wordt gehaald, tot de gemeente het sein geeft dat het 
klaar is. Spaarnelanden kan zeggen dat ze het niet terugnemen in het areaal, omdat het werk niet 
goed is afgeleverd en dan moet de gemeente terug naar de aannemer. Spaarnelanden heeft geen 
zicht op welke werkzaamheden in de wijk gebeurt. 
Dick Wijnoogst merkt op dat als er een verkeerspaal is omgereden en niemand het meldt er niets 
gebeurt, terwijl er vele wagens van Spaarnelanden door de wijk rijden die het ook zien. 
Gerard Zwiers reageert dat hij andere ervaringen heeft. Marijke van der Kaa wijst op de werkdruk 
van de werknemers. 
Hugo Visscher wijst op het stuk wat de voorzitters voor de gemeente hebben gemaakt n.a.v. hoe de
gemeente met de wijkraden communiceren. Daar staat bijvoorbeeld in dat er een klankbordgroep 
moet komen met een ambtenaar die deze groep kan leiden. Hij geeft het voorbeeld van IVOREZ 
wat goed is verlopen, omdat de betrokken ambtenaar zijn verantwoordelijkheid nam. 

Conclusie: dit punt bespreken in aanwezigheid van Arnoud Kuiper en Michel de Graaf. 

7. Verslag 6 november 2017
Tekstueel: 
Agendapunt 6b: ‘rechtstreeks aan Caroline Enthoven vragen’ wijzigen in ‘van de website halen 
onder nieuws en nieuwsberichten’.

Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld

N.a.v.:  geen opmerkingen
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Actielijst 
a. Weghalen van het witte hek tussen de Kleine Ringvaart en speelplein Don Bosco, kan wegens 

nieuwe ontwikkelingen op dit stuk grond van de lijst. 
b. N.a.v. de leefbaarheidsmonitor: de gemeente heeft een nieuwe versie. Kitty van Tooren gaat 

regelen dat hier een presentatie over wordt gegeven in het overleg van 15 januari. 
c. Ontwikkelingen Boerhaavekliniek en omgeving: hans Hirs vertelt dat de wijkraad een 

presentatie heeft gehad met de architect. Afwikkeling van het verkeer wordt een probleem. 
Blijft op de lijst. 

d. Veiligheidsupdate voor de wijkkranten: Kitty van Tooren plant deze in voor 2018. Blijft nog 
op de lijst. 

e. Artikel over woninginbraken is gebeurd. Kan van de lijst. 
f. Alleen de wijkraad Europawijk heeft nog niet de deadlines van de wijkraden doorgegeven. 

Actie blijft voor hen nog staan. 
g. Kunst op rotonde Europaweg: namens de vier wijkraden is een verzoek naar de wethouder 

gestuurd. 

2. Nieuws uit het college  Jos Wienen
a. N.a.v. de toelichting over het oneigenlijk grondgebruik in het Vier Wijkradenoverleg en de 

gemaakte opmerking over de prijs per vierkante meter die in heel Haarlem gelijk zou zijn, 
vertelt Jos Wienen dat hij deze opmerking heeft meegenomen. Dit heeft ertoe geleidt dat de 
prijs bepaald wordt door een percentage van de WOZ-waarde.

b. Boerhaavekliniek: tot 1 januari 2018 huurt de gemeente de voormalige kliniek voor opvang 
van asielzoekers. De laatste maanden is de opvang ook gebruikt voor opvang van mensen uit 
St. Maarten wegens de gevolgen van de orkaan (Haarlem ligt dichtbij Schiphol). Dit is in 
overleg met de wijkraad van Boerhaavewijk gebeurt. Voor deze mensen is inmiddels een 
andere oplossing gevonden, dus 1 januari 2018 staat de kliniek weer leeg. 
De sloop van de kliniek is vertraagd. De wethouder bekijkt nog of de gemeente de kliniek 
langer wil huren, zo ja dan wordt er contact opgenomen met de wijkraad. Hans Hirs merkt op 
dat de wijkraad geen wanklanken van bewoners heeft gehoord. 

c. Vuurwerk: het college bekijkt of er op vrijwillige basis vuurwerkvrije gebieden ingesteld 
kunnen worden. Gedacht wordt aan het Spaarne Ziekenhuis en het vogelhospitaal. Ook aan 
verzorgingshuizen is gevraagd of een vuurwerkvrij gebied nodig is, maar dat hoeft niet, want 
de bewoners zeggen te genieten van het vuurwerk. 

d. N.a.v. de signalen van de wijkraden, dat er minder inzet is van wijkagenten: Jos Wienen heeft 
dit met de politie besproken. De politie zegt dat het onjuist is. In Haarlem wordt de norm van  
80% van de beschikbare tijd van de wijkagent voor de wijk besteed. Dit is inclusief 
bureauwerk en overleg. Inzet voor andere taken gebeurt wel eens, omdat noodhulp en 
inbraken prioriteit hebben. Wel vindt Jos Wienen dat gezien de aard van de problematiek 
Schalkwijk onderbedeeld is en daar wil hij met de politie over praten. 
De voorzitters van Meerwijk en Boerhaavewijk merken op dat hun wijkagenten zelf zeggen 
dat ze de 80% lang niet halen en van hun wel beschikbare tijd ook nog eens veel bezig zijn 
met de sociale problematiek door de extramuralisatie van GGZ-patiënten. 
Meer wijkagenten, zoals ook in het regeerakkoord staat is een langer proces, wegens de 
opleiding van drie jaar. Op korter termijn wil Jos Wienen met de politie bekijken of er in de 
regio een herverdeling kan plaats vinden, om te beginnen met incidentele inzet.

e. Coffeeshops: Haarlem heeft zich aangemeld voor het experiment legalisering van de 
bevoorrading. De landelijke overheid zal tien gemeentes aanwijzen om mee te doen aan het 
experiment. 

f. Frank Hilterman vraagt of Jos Wienen een cc wil van alle brieven die de wijkraden naar de 
gemeente sturen? Jos Wienen zegt het fijn te vinden om op de hoogte te zijn.

6. Pauze

8. Communicatie  Caroline Enthoven
a. Het gesprek over sterk merk voor Schalkwijk is verplaatst naar 21 december. Frank Hilterman 

merkt op dat hij diverse mensen heeft gesproken in de wijk en tot zijn verbazing er niemand 
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een voorstander van is om de naam te veranderen. De bewoners zijn trots op Schalkwijk. Er 
gebeurt veel positiefs in Schalkwijk en de wijk heeft veel positieve ontwikkelingen. Frank 
Hilterman is zelfs benaderd door diverse organisaties die volgend jaar een lustrum vieren 
Schalkwijk hieraan mee te laten doen. Caroline Enthoven legt uit dat het een wens is van 
corporaties en makelaars, om het imago te verbeteren. Onder de bewoners van Haarlem heeft 
Schalkwijk een slechte naam. Afgesproken wordt om te wachten tot na het gesprek van de 
burgemeester en de wethouder en het volgend overleg te bekijken of er via de wijkkranten een
pol uitgeschreven moet woden..

b. Aanvullingen op de gebiedscommunicatiekalender:
12 december:    lichtjesavond
27 januari: Braziliaanse muziek in het winkelcentrum,
16 februari: opening Wereldmuziekschool in het winkelcentrum door de burgemeester
SCAS organiseert elke laatste zaterdag van de maand muziek in het winkelcentrum.

9. Politie  niet aanwezig

10. Dock   Mustafa Öcal
a. Dock heeft het gebiedsprogramma doorgenomen en wil meer voor ouderen en jeugd gaan 

doen.
b. De Kas (werk en eigen bedrijf) blijft in 2018 doorgaan. Zodra Vinci 73 opengaat worden de 

activiteiten van De Kas daar doorgezet. Frank Hilterman vult aan dat de planning van de 
opening van Vinci 73 1 maart is en er 18 december een open huis is waar de architect de 
plannen laat zien, de wethouder over de invulling vertelt en er ook een oudjaarsborrel kan 
worden gedronken. Van 18.30 tot 20.30 uur. 

11. Spaarnelanden  Marieke van der Kaa
a. In Meerwijk is begonnen met de ombouw van de afvalcontainers in het kader van de 

afvalscheiding. Spaarnelanden is met alle man en macht bezig om alle zorgen van de wijk weg
te nemen, zoals voorlichting, afvalcoaches en zo nodig extra containers te plaatsen. Ook Dock 
is ingeschakeld om met kinderen rondes te doen.

b. Als verrassing gaan de medewerkers van Spaarnelanden een filmpje maken voor hun directeur
met alle organisaties en mensen waar ze mee samenwerken. Marieke van der Kaa vraagt de 
medewerking van de aanwezigen. 

c. Hans Hirs krijgt klachten uit de wijk dat de afvalbakken na leging niet netjes op de stoep terug
worden gezet, waardoor mensen met rollator kinderwagen etc. niet meer over de stoep 
kunnen. Marieke van der Kaa neemt dit op.

12. Rondje wijkraden/Rondvraag
Boerhaavewijk

a. De wijkraadvergadering is verplaatst naar morgenavond, omdat 5 december sinterklaasavond 
was. 

Meerwijk
b. Piet de Vries, voorzitter van de wijkraad Patrimoniumbuurt was aanwezig op de 

wijkraadsvergadering om steun te vragen voor een brief die hij gemaakt heeft met de 
voorzitter van de wijkraad Vijfhoek om aan de politieke partijen aandacht te vragen voor het 
samenvoegen van de budgetten bewonersondersteuning en leefbaarheid in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Frank Hilterman vraagt of de andere wijkraden hier ook iets over 
hebben gezien? De andere wijkraden antwoorden dat ze de brief ter kennisname hebben 
aangenomen. 

Molenwijk
c. Druk met de verhuizing naar een nieuwe ruimte. 
d. Werkgroep groen is opgestart en loopt goed. Er zijn acht mensen die op verschillende plekken 

aan de gang gaan. Goede samenwerking met Spaarnelanden.
John de Jong is benieuwd naar hoe het gegaan is met het gesprek met de burgemeester over de

communicatie tussen de gemeente en de wijkraden. Frank Hilterman antwoordt dat de vier 
voorzitters hebben gebrainstormd met Michel de Graaf en aan de hand daarvan een protocol 
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hebben gemaakt over onder andere hoe afspraken na te komen, hoe de wijkraden informeren 
en het regelen van follow-ups. De afspraken worden jaarlijks met de burgemeester 
geëvalueerd. 
Het protocol ligt nu bij de gemeente, die bekijkt of ze het met de inhoud eens zijn. ZO ja, dan 
komt er een handtekening van de burgemeester onder. 

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
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