
Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 15 januari om 9.00 uur

“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1

Vastgesteld 5 maart 2018

Voorzitter: Michel de Graaf

Aanwezig
Hans Hirs
Hanna Hamersma en Saskia Klitsie
Frank Hilterman
Riet Ooms
Jos Wienen (tot agendapunt 6)
Michel de Graaf
Robèr Vriend 
Yvonne van Bourgondiën en Wietske Gercama
Marieke Scheefhals
John de Jong (tot agendapunt 11)
Dick Jansen (vanaf agendapunt 6)
Marieke van der Kaa
Guus van Thiel (vanaf agendapunt 9)
Niels de Zwijger (agendapunt 6)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen

wijkraad Boerhaavewijk
wijkraad Europawijk
wijkraad Meerwijk
wijkraad Molenwijk
Stadsdeelbestuurder
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, beheer
Pré Wonen
Ymere
Elan Wonen
Dock
Spaarnelanden
politie
TAUW
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist

Afwezig
Hugo Visscher
Caroline Enthoven
Kitty van Tooren
Hakima Sallemine
Gerard Zwiers 
Esther Kraaijo

Wijkraad Europawijk
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
winkelcentrum Schalkwijk
St. Jacob

1. Opening: 
a. Michel de Graaf opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
b. Afmeldingen van Chantal Baas, Hugo Visscher, Gerard Zwiers en Kitty van Tooren

Mededeling:
De voorzitters van de vier wijkraden en het GOB hebben bloemen aan Hugo Visscher gegeven.

Vaststellen agenda: 
 Agendapunt 3 ‘Evenementenbeleid’ vervalt omdat Chantal Baas niet aanwezig kan zijn. 

Eventueel kan zij apart met de voorzitters overleggen. 
 Toevoegen: ‘Update Schalkstad’ voor de pauze. 
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

2. Nieuws uit het college  Jos Wienen
a. Boerhaavekliniek: het ziet ernaar uit dat de gemeente een deel nog wil blijven gebruiken (zie 

ook agendapunt 9c).
b. Coffeeshops: de gemeenteraad vindt dat de coffeeshops geen problemen in Haarlem geven. 
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Wel wordt overlast ervaren door het aantrekkende verkeer. De gemeenteraad vraagt, dat als er 
een nieuwe coffeeshop ergens in de stad komt om dan te kijken of er een mogelijkheid in 
Schalkwijk is. Jos Wienen vraagt of de aanwezigen hiertegen bezwaren hebben? Niemand 
geeft aan dit een bezwaar te vinden. Als een ondernemer daadwerkelijk een coffeeshop in 
Schalkwijk wil openen zal eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden, de bewoners 
geïnformeerd worden en is er nog mogelijkheid tot het maken van bezwaar. 

c. Jos Wienen heeft meegelopen met handhaving in de Europawijk en Molenwijk. Het dumpen 
van afval is hem opgevallen en hij merkt dat bewoners elkaar niet durven aan te spreken of 
desinteresse tonen. Hans Hirs merkt op dat als hij iets ziet gebeuren en Spaarnelanden belt, 
Spaarnelanden hier niets mee kan, omdat zij niet mogen bekeuren. Frank Hilterman vindt het 
een mentaliteitsprobleem. Hij heeft met Inholland in Meerwijk een project proberen op te 
zetten dat niet gelukt is. Het lijkt erop dat het de mensen niet interesseert.  
Afgesproken wordt om het volgend vier wijkraden overleg een thema-overleg te houden over 
afval. De stakeholders worden hiervoor uitgenodigd door Michel de Graaf.

d. N.a.v. de wijze met elkaar omgaan (gemeente en wijkraden) hebben de voorzitters een brief 
aan Jos Wienen overhandigd. Er wordt een aparte afspraak door Michel de Graaf gemaakt met
Jos Wienen en de voorzitters om deze brief te bespreken. 

e. N.a.v. de signalen dat er minder inzet is van wijkagenten: Jos Wienen komt hier nog op terug. 
Riet ooms wil nog aanvullen dat ook Molenwijk problemen ervaart: op papier is het goed 
geregeld, maar in de praktijk worden de wijkagenten vaak elders ingezet.

4. Veiligheid en handhaving  
a. Kitty van Tooren heeft toegezegd wegens haar afwezigheid punten via de mail door te geven. 
b. Meerwijk: er komen tijdelijk twee mobiele picknicktafels langs de Aziëweg met het doel de 

jongeren die hangen in de buurt van R. Steinerstraat hierheen te trekken. 

5. Controle uitvoering werk in de openbare ruimte
Toelichting van Dick Wijnoogst: De wijkraad van Boerhaavewijk verbaast zich erover dat na 
werkzaamheden in de openbare ruimte, de bedrijven de stoep of straat niet goed achter laten en wil
weten wie dit hoort te controleren. 
Robèr Vriend legt uit dat als het een verreden voetpad is, de aannemer de tegels moet terugleggen, 
maar niet van de aannemer verlangd kan worden dat hij de stoep in een betere kwaliteit 
terugbrengt. Verreden stoepen worden wel opgenomen in het gebiedsprogramma.
Marieke van der Kaa merkt op dat de straat vaak wordt opengemaakt zonder dat Spaarnelanden op
de hoogte is gebracht. Als Spaarnelanden het niet weet dan kunnen ze het ook niet controleren. 
Robèr Vriend reageert dat het signaal nu helder bij de gemeente is binnengekomen en vanaf nu 
elke vergunning aan aannemers die in de openbare ruimte werk moeten uitvoeren naar 
Spaarnelanden wordt gestuurd die dan een voor- en naschouw kan doen.

6. Update Schalkstad
Toelichting van Niels de Zwijger van bureau TAUW
a. De planning is naar achteren verschoven. De aanbesteding van het slopen van de panden op 

het Californiëplein loopt nu en de verwachting is dat in de eerste week van februari met de 
sloop begonnen kan worden.

b. Begin februari worden ook de bomen gekapt. De kapvergunning is gepubliceerd. 
Frank Hilterman merkt op dat de wijkraad hier niet bij betrokken is. Hij wil überhaupt dat 
wijkraad Meerwijk meer bij het proces betrokken wordt en dat de klankbordgroep weer in het 
leven wordt geroepen. Niels de Zwijger antwoordt dat Michael van Kaldenhoven dit gaat 
oppakken. 
Saskia Klitsie adviseert om de bewoners te informeren waarom en wanneer de bomen gekapt 
worden en hoe de herplant gaat gebeuren. Niels de Zwijger antwoordt dat deze week de 
bewonersbrief over het kappen van de bomen verzonden wordt. Tevens worden de looproutes 
in de brief aangegeven. Marieke Scheefhals adviseert ook de bewoners aan de Costa del Sol 
hierin mee te nemen.

c. Het vier wijkradenoverleg geeft het advies om over de werkzaamheden breed te 
communiceren, daar alle bewoners van Schalkwijk gebruik maken van de verkeerroutes 
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rondom dit gebied. Dit kan via de wijkkranten, maar ook via het Haarlems Dagblad. 
d. In het winkelcentrum worden posters opgehangen over de situatie op het Califiorniëplein en 

de Floridaplein.
e. Het verkeer zal richting parkeergarage worden gedirigeerd met een looproute naar de 

Nicepassage en de Dekamarkt.
f. Naar aanleiding van de fietsroute adviseert Dick Wijnoogst het fietspad langs de Europaweg te

gebruiken met fietsenrekken bij de HEMA. Daar kan men het winkelcentrum naar binnen.
g. Er komt 22 januari een kick-off voor de werkzaamheden. De stakeholders worden hiervoor 

uitgenodigd.
h. Op de gemeentewebsite komt een pagina speciaal over dit project.  
i. Het verleggen van de kabels en de leidingen en het opschonen van het plein duurt tot april.
j. De nieuwbouw van de bioscoop en het Floridablok (supermarkten, parkeergarage, woningen) 

start na de zomer.
k. Of Op ‘t Dak door kan gaan is nog niet zeker.
l. Koningsdagmarkt: Niet het hele plein wordt gebruikt voor de werkzaamheden. Dus er is kans 

dat er plek is voor de vrijmarkt. Michel de Graaf regelt een gesprek met Robèr Vriend, Niels 
de Zwijger en Marijke Smit. Dit moet snel gebeuren want 17 februari moet de 
vergunningsaanvraag ingediend zijn. 

7. Verslag 11 december 2017
Tekstueel: 
Agendapunt 5: ‘Boerhaaavewijk’ wijzigen in ‘Boerhaavewijk’
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld

N.a.v.:  
De actielijst nr. g Kunst op rotonde Europaweg: Saskia Klitsie vraagt of de wijkraden bekend zijn 
met de brief d.d. 18 augustus 2015 aan de gemeente van de wijkraden van Europawijk en 
Molenwijk over groen op de rotondes. Frank Hilterman antwoordt dat kunst en groen samen 
kunnen gaan.

Actielijst 
a. Leefbaarheidsmonitor wordt april
b. Signalen wijkagenten: kan van de lijst is gebeurd. 
c. Glossy HRLM: het magazine wordt op diverse punten in Schalkwijk verspreidt. Kan van de 

lijst. 
d. Agenderen controle op uitvoering werk in de openbare ruimte is gebeurd. Kan van de lijst.
e. Nieuwe naam Schalkwijk: Frank Hilterman vraagt wat het college van B&W hiervan vindt? 

Michel de Graaf gaat dit na. Dick Wijnoogst heeft dit punt in de wijkraadsvergadering van 
Boerhaavewijk besproken en daar kwam uit dat zolang het toewijzingsbeleid van sociale 
huurwoningen niet veranderd, de naam van Schalkwijk ook niet veranderd hoeft te worden, 
want het wordt dan opnieuw een naam met een negatieve associatie. Frank Hilterman zegt dat 
zijn wijkraad hier ook zo over denkt. Het punt komt op de agenda van het voorzittersoverleg 
dus kan van de actielijst.

f. Containers na leging netjes op de stoep terugzetten: Marieke van der Kaa heeft dit 
doorgegeven. Kan van de lijst. 

8. Communicatie  
Geen aanvullingen op de gebiedscommunicatiekalender. 

9. Dock   Dick Jansen
a. Oud en nieuw is goed verlopen
b. 22 december, de culturele avond in de Ringvaart in samenwerking met SCAS was een groot 

succes. 
c. Boerhaavekliniek: het verblijf van 14 mensen uit St. Maarten is met twee maanden verlengd. 

Er zijn nog 40 statushouders in het gebouw. Vanaf nu is er alleen nog uitstroom.
d. Buurtbox Meerwijk: het Buurtbedrijf maakt gebruik van de Buurtbox tijdens hun ‘prikdagen’. 
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Spaarnelanden gaat hier spreekuren draaien en vanuit de box prikdagen met de kinderen 
houden.

e. Renovatie wooncomplexen William Boothstraat en Thomas Morestraat (Meerwijk): na de 
renovatie gaan Dock en Pré Wonen gezamenlijk gesprekken voeren met individuele bewoners.
De Thomas Mooreflat is geschikter gemaakt voor senioren in het kader van Wijkdop 3.0.

f. Da Vinci wordt 15 april geopend. Rond 1 maart kan het gebouw in gebruik worden genomen. 
Kennemerhart, Dock het Inloophuis, en de Herstelacademie hebben en contract ondertekend.

g. Renovatie wooncomplex aan het einde van de Laan van Berlijn: er loopt een project ‘Thuis op
de laan’ om de bewoners gedurende de renovatie te begeleiden.

h. Athenestraat (Europawijk). Het voormalige CJG-gebouw is in gebruik genomen door jongeren
met het het doel dat zij activiteiten voor de wijk gaan doen.

i. Dock vraagt vrijwilligers voor de mobiele brigade, om in wijkcentra mensen te helpen met het
gebruik van laptops, tabletten en mobiele telefoons.

j. Dick Wijnoogst vraagt of Dock weet waarom koken voor de buurt in de Ringvaart niet loopt 
en in Europawijk en Parkwijk wel? Dick Wijnoogst zal dit met Wendy Prince opnemen. 

10. Spaarnelanden  Marieke van der Kaa
a. Spaarnelanden is druk met SPA (afvalscheiding). Meerwijk is een proefwijk en Spaarnelanden

probeert klachten of zaken die niet goed gaan,  zo snel mogelijk op te lossen.
b. Dick Wijnoogst vraagt of Marieke van der Kaa tegen de werknemers van Spaarnelanden kan 

zeggen dat zij niet hun auto’s parkeren op plekken waar dat niet mag, als zij even koffie in de 
Ringvaart gaan drinken. Marieke van der Kaa zegt dit toe.

11. Politie  Guus van Thiel
a. Rustige oud en nieuw
b. Op het moment weinig meldingen vanuit Schalkwijk.
c. Het aantal woninginbraken loopt op. Niet zo erg als twee jaar geleden, maar de politie neemt 

er wel actie op.
d. N.a.v. verwarde mensen. Dit is een landelijk probleem door de extramuralisatie uit de GGZ. 

Schalkwijk heeft veel sociale huurwoningen en er daarom veel last van. Het kost de 
wijkagenten veel tijd. 

e. Vanuit de Rudolf Steinerbuurt zijn er weinig meldingen. Het burgerteam heeft acties 
ondernomen. Het kan ook zijn dat het nu vanwege de kou rustig is. 

f. De politie heeft hun gebied heringedeeld om de gemeentelijke gebiedsgrenzen en die van de 
politie gelijk te trekken. Hierdoor komen na de zomer een aantal verschuivingen in de wijken. 
Tevens is er een herindeling van wijkagenten (14 verplaatsingen). Molenwijk en Europawijk 
krijgen een nieuwe wijkagent en Europawijk krijgt een extra wijkagent. Het aantal 
wijkagenten op bewoners in een wijk is losgelaten. Er wordt nu gekeken naar de workload van
een wijk.

12. Rondje wijkraden/Rondvraag
Europawijk

a. Aanstaande donderdag zal de wijkraad inspreken in de commissie Ontwikkeling over de 
bestemmingswijziging van de Watermeterfabriek. Het was horeca 1 (theehuis) en nu mag 
horeca 2 (tot 23.00 uur open). De wijkraad verwacht parkeeroverlast en de bewoners aan de 
overkant van de Spaarne verwachten geluidsoverlast

Molenwijk
b. De wijkraad is verhuisd naar de Frieslandstraat 10 en zit nu meer in de wijk. 
c. De wijkraad denkt na over een wijkgebouw zoals de Ringvaart om activiteiten te organiseren. 

Voor de jongeren is er in de wijk niets te doen.
d. De wijkraad heeft de wens van een openbaar beachvolleybalveld in het Molenpark.
e. Contact met scholen om ouders te enthousiasmeren voor de buurtouders.

 Boerhaavewijk
f. Dick Wijnoogst vraagt naar het getal van negen met betrekking tot herplant van de bomen in 

Schalkwijk? Robèr Vriend denkt dat het om de negen bomen gaat die zijn gekapt omdat ze 
dood waren. Er zijn namelijk veel meer bomen die herplant moeten worden.
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g. Er is een tijdelijke ZOED geopend op de F. van Adrichemstraat (waar eerst de bloemenkiosk 
stand). Een huisarts, de wijkverpleging een apotheker en een fysiotherapeut zijn hier 
aanwezig. 

h. Dick Wijnoogst vraagt of SportSupport contact heeft gehad met de gemeente voor een 
Krajicek Playground bij de Kleine Ringvaart? Michel de Graaf antwoordt dat dit is 
opgenomen in de visie van Mevrouw Meijer.
 

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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