Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 29 oktober 2018 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 10 december 2018
Voorzitter: Michel de Graaf
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politie, Operational Expert
Elan Wonen
Ymere
Spaarnelanden, relatiemanager

1. Opening:
Michel de Graaf opent de vergadering.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededeling:
Afmeldingen van Marieke van der Kaa en Guus van Thiel.
2. Nieuws uit het college Jos Wienen
a. Het college van B&W wil het burgerinitiatief stimuleren door onder andere te vergaderen in
de wijken, de wijk in te gaan en open spreekuren in de wijken te houden. 11 juli 2019 zal het
college in Schalkwijk zijn.
b. Jos Wienen stelt voor om het Vier Wijkradenoverleg te evalueren. Afgesproken wordt dit punt
voor het volgende overleg te agenderen.
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c. Jos Wienen wil kennis maken met de Schalkwijkse wijkraden. De voorzitters stellen aan
Jos Wienen voor om op de jaarvergaderingen te komen. De data zijn:
Meerwijk:
26 maart
Boerhaavewijk:
2 april
Europawijk:
9 april en
Molenwijk:
16 april
d. De wijkraden zijn niet tevreden over hoe de gemeenteraad met hen omgaat. De raadsleden
zouden het initiatief kunnen nemen om naar Schalkwijk te komen en hier met de wijkraden te
overleggen in plaats van andersom. Het is immers de raad die informatie van de wijkraden
wil. De raad mag er ook rekening mee houden dat de wijkraden uit vrijwilligers bestaan. Ook
vinden de wijkraden dat de gemeenteraad bij verschillende belangen in een wijk naar alle
argumenten moet luisteren, voordat ze een besluit nemen.
e. De vier wijkraden hebben gezamenlijk een brief naar het college van B&W gestuurd over hun
zorgen van de toepassing van 40% sociale woningbouw, 40% middeldure woningbouw en
20% duurdere woningbouw. De wijkraden vinden dat het college en de raad selectiever
moeten bekijken waar ze deze percentages toepassen om zo ook de wens van Haarlem
ongedeelde stad te bereiken. Frank Hilterman merkt n.a.v. de sociale en middeldure
woningbouw op, dat ervoor gewaakt moet worden dat de dure woningen alleen nog buiten de
regio gebouwd worden.
f. Riet Ooms deelt mee dat de wijkraad Molenwijk in de commissie Samenleving gaat inspreken
voor een wijkgebouw.
3. Street art Raeynes Martis en Andrew
a. Raenys Martis is de trekker geweest van het Streetartproject Heerlen Murals met het doel iets
moois te maken van de stad die een slechte naam heeft. Naast hedendaagse kunst in de
buitenruimte zijn er ook exposities gehouden, films vertoont, symposia en workshops
georganiseerd en rondleidingen gegeven. Zie het filmpje op You Tube (zoeken op Heerlen
Murals 2014).
Resultaat: 75% van de Heerlenaren vinden dat de Street art een positieve invloed op het imago
en de uitstraling van e stad heeft.
b. Het project in Heerlen heeft veel gratis publiciteit opgeleverd zoals
 Heerlen als reistip in de Volkskrant ‘ga erheen en ontdek de stad en kunst’;
 NPO 3 jeugdprogramma: ‘voor kunst hoef je niet naar een museum’;
 Minister van cultuur die Heerlen als voorbeeld heeft gegeven: ‘interactie en inspiratie
d.m.v. kunst’.
c. Schalkwijk (uit het concept Gebiedsopgave 2012)
De wens is om de huidige bewoners te laten stijgen op de sociale ladder en tegelijkertijd om
meer sociale differentiatie in de wijk te krijgen door nieuwe bewoners aan te trekken. Met
fysieke maatregelen (openbare ruimte en bebouwing) en sociaal maatschappelijk maatregelen
wordt ingezet op verbetering van de toekomstwaarde, belevingswaarde en gebruikswaarde van
het stadsdeel.
d. Missie: Leefbaarheid vergroten en Schalkwijk positief op de kaart zetten door middel van
kunst en synergie.
e. Doelstellingen van Street art:
 De bewoners verbinden met hun buurt door muurschilderingen te maken die de cultuur en
geschiedenis of visie weerspiegelen en weergeven.
 Actieve cultuurparticipatie bij bewoners stimuleren door kunstinterventies te organiseren
voor en met buurtbewoners.
 Schalkwijk transformeren tot een epicentrum voor creativiteit en het begrip van kunst
stimuleren door middel van educatieve programmering voor buurtbewoners en daarbij de
leefbaarheid te vergroten.
 Schalkwijk stapsgewijs te veranderen in een openbare tentoonstellingsruimte voor kunst,
zodat iedereen, van jong tot oud, op verrassende momenten kan genieten en geïnspireerd
worden door de urbane kunst.
 Schalkwijk meer kleur en levendigheid bieden en een fiets en wandelroute langs de
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kunstwerken ontwikkelen.
Duurzame relaties opbouwen met stakeholders die de vooruitgang van Schalkwijk, haar
buurtbewoners en omgeving hoog in het vaandel hebben staan, om gezamenlijk een nieuw
bewustzijn te creëren, waarbij de kunst in de openbare ruimte een stimulans is.
De kunstenaar (Andrew) bepaalt de kunst n.a.v. wat ie hoort en beleeft in de wijk. Hij blijft in
dialoog met de wijk, waardoor de bewoners inzicht in het proces krijgen: een soort coauteurschap. Ook kunnen kunstenaars hun eigen gang gaan maar in context met de wijk. Een
pilot van het project Haarlem Icons zal starten in samenwerking met Triple Threat met een
muur van het winkelcentrum Schalkwijk, waarmee de dialoog opgestart wordt.


f.

Vragen / opmerkingen
g. Frank Hilterman vertelt over zijn ervaring in Meerwijk voor kunst op een blinde muur van een
woningcorporatie. Hij heeft lang moeten onderhandelen met de corporatie. Yvonne van
Bourgondiën reageert dat het technisch gezien goed moet worden bekeken, soms kan het
schadelijk zijn. Roel Schaart reageert dat de corporaties hun muren al schilderen met vlakken,
waar de bewoners overigens nooit bij betrokken zijn geweest.
h. Heeft de gemeente hier budget voor? Michel de Graaf denkt van niet. Raenys Martis reageert
dat de rol van de gemeente het faciliteren van gebouwen is. Voor budget kunnen ook fondsen
en de provincie aangeschreven worden.
i. Behalve hoe aan budget te komen, moet ook nagedacht worden wie de muren onderhoudt en
wat de bewoners vinden die tegen het kunstwerk aan moeten kijken.
j. De opdrachtgever is de afdeling cultuur, vanuit de politiek.
k. De vervolgstappen zijn muren en financiën zoeken
4. Pauze
5. Spaarne Gasthuis
Toelichting van Maartje van Flesch, Spaarne gasthuis, Ameike Weijers, gemeente Haarlem,
Gonda Ruijterman, gemeente Haarlem en Michelle Bos, projectmanager Spaarne Gasthuis
a. Na de toelichting op het Vier Wijkradenoverleg in april over de plannen van het Spaarne
Gasthuis zijn de ambities van de coalitie bekend gemaakt om bij nieuwbouw van woningen de
40-40-20 regeling toe te passen (zie agendapunt 2f). Hierdoor wijzigen de bouwplannen van
het Spaarne Gasthuis, omdat geen rekening met sociale woningbouw werd gehouden.
Duurdere woningen waren nodig voor opbrengst voor de ondergronds parkeergarage. Door het
bovengronds parkeren kunnen er ook minder woningen op het terrein worden gebouwd, maar
voldoet het ziekenhuis wel aan de wens van meer sociale woningbouw.
Frank Hilterman vertelt dat de vier wijkraden gezamenlijk een brief aan het college van B&W
hebben gestuurd waarin de 40-40-20 voor Schalkwijk door de wijkraden worden
bediscussieerd wegens de ongedeelde stad.
Maartje van Flesch zegt hier niet op te kunnen wachten: een gezond ziekenhuis is het
belangrijkst. Frank Hilterman stuurt een kopie van deze brief naar Maartje van Flesch.
b. Ameike Weijers vertelt dat de gemeente en het Spaarne Gasthuis nu bezig zijn om de
stedelijke bouwkundige randvoorwaarden van het plan te toetsen. Voordat het plan de inspraak
ingaat worden de vier wijkraden ingelicht. Een klankbordgroep wordt ingesteld nadat de
plannen aan de vier wijkraden zijn toegelicht. Waarschijnlijk begint de bouw over drie jaar.
6. St. Jacob
Toelichting Bart Bram Spruit
a. Bart Bram Spruijt dankt de wijkraad van Europawijk voor hun bereidwilligheid om
Klein België open te houden.
b. Boerhavekliniek: de plannen zijn in de maak. St. Jacob gaat bewoners interviewen en voert
ook gesprekken met Dock, het Spaarne Gasthuis, het Sociale Wijkteam en de wijkraad om
goed in kaart te kunnen brengen wat de wijk nodig heeft..
c. De 40-40-20 brief stuurt Frank Hilterman ook naar Bart Bram Spruit.
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7. Verslag 10 september 2018
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
N.a.v.:
 Agendapunt 5 Burendag: Er waren circa 11 initiatieven.
Meerwijk: vanuit Wijkdorp en Buurtaanpak in de Thomas Moreflat, de Baden Powellflat en de
William Boothflat. Vanuit de Brug bij de Buurtbox met een schoonmaakactie. In de Forelstraat
was er een picknick. Aan de Costa del Sol heeft een flat samen de hal opgefleurd.
In Europawijk de Laan van Berlijnflat met een culturele picknick. Een flat aan de
Engelandlaan en in de Wenenstraat heeft de Turkse jongerenvereniging als activiteit samen
een hek opgeknapt.
 Agendapunt 6 Spaarnelanden: de schoonmaakactie in Meerwijk gebeurt in het voorjaar. Er is
veel commitment van de scholen.
Actielijst
a. De teamchef van de politie Haarlem kan op de vergadering van december komen.
Afgesproken wordt dit vroeg te agenderen zodat Jos Wienen hier bij aanwezig kan zijn.
b. Frank Hilterman heeft budget voor evenementen aangevraagd. Afgesproken wordt om Chantal
Baas voor 10 december uit te nodigen.
c. Leefbaarheidsmonitor. Kitty van Tooren vertelt dat er een veiligheidsanalyse is gedaan. Deze
gebeurt voorafgaand aan de veiligheidsnota. Deze nota is te vinden op de website van de
gemeente onder bestuur.
Frank Hilterman merkt op dat de leefbaarheidsmonitor door het ministerie in Den Haag wordt
gemaakt. De laatste is uit 2016 en hierin staat dat bewoners van Meerwijk het minst
vertrouwen hebben in de politie. Kitty van Tooren vindt dat deze cijfers geduid moeten
worden, wat door de politie moet gebeuren. Frank Hilterman vraagt het aan de heer Kamsma,
teamchef politie.
d. Artikel over steenbreek wordt het voorjaar.
e. Joke heeft een privacyreglement voor de wijkraad Europawijk naar Michel de Graaf gestuurd.
Hij zal het doorsturen naar de ambtenaren in de gemeente die hierover gaan.
8. Dock:
a. Met stagiaires wordt per flat bekeken of er gemeenschapszin opgebouwd kan worden.
Wietske Gercama van Pré Wonen en Francis Nuijen van Dock trekken dit project. In januari
komen ze op het Vier Wijkradenoverleg toelichting geven.
b. Gebruikers van de Ringvaart hebben een visiebijeenkomst georganiseerd om speerpunten en
een visie te bespreken. Hier is onder andere uitgekomen dat er meer kleur in het wijkcentrum
moet komen en bewoners meer betrokken moten worden.
c. In het kader van Haarlem Ontmoet is er een conferentie geweest met stakeholders. De cijfers
over eenzaamheid zijn bekend gemaakt: 50% van de Turkse mensen zouden eenzaam zijn. Bij
migranten ouderen is de eenzaamheid structureel hoger. Het is van belang om mogelijkheden
in de wijken te scheppen om informele ontmoetingen te kunnen stimuleren.
d. De zoef zoef loopt goed. Studenten van Inholland gaan het logistieke proces verbeteren. Met
name voor de avonden dat er eettafels in Schalkwijk zijn.
e. Er is een schouw over de fysieke toegankelijkheid rond Da Vinci geweest. De punten worden
doorgegeven aan de gebiedsverbinder.
f. Dock heeft aan de fractievoorzitters voorgesteld om de fractievergaderingen voortaan in de
wijk te houden.
g. Hans Hirs merkt op dat er een rookhok in de speeltuin staat. Dick Jansen neemt dit op.
9. Veiligheid en handhaving Kitty van Tooren
a. Er is in Schalkwijk de afgelopen maand 1 woninginbraak geweest.
b. Met het Samenwerkingsverband wordt gewerkt om de overlast van jeugd in Molenwijk te
verminderen. De jongeren zijn goed aanspreekbaar. Ze zijn al in kaart gebracht. Voor vijf
4WRO / BO

29 oktober 2018

4

jongeren komt er persoonsgerichte aanpak en de andere jongeren worden positief benaderd
d.m.v. community building.
10. Politie
Guus van Thiel heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Er zijn ook geen vragen voor hem.
11. Spaarnelanden
Marieke van der Kaa heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Er zijn ook geen vragen.
12. Communicatie Caroline Enthoven
Caroline Enthoven doet een beroep op de corporaties om nieuwsberichten van hun projecten aan
haar door te geven.
13. Rondje wijkraden/Rondvraag
Boerhaavewijk
a. Het Krekelpad is een hondenuitlaatplaats waardoor het gras kort gehouden moet worden, maar
het is tegelijkertijd ook een ecologisch gebied waardoor het maar 2 x per jaar gemaaid wordt.
Afgesproken wordt om dit te agenderen en hiervoor de hondenlosloopambtenaar en iemand
van het ecologisch beleid uit te nodigen.
Molenwijk
b. 13 november is de feestelijke oplevering van de Europaweg. Er staan nog betonblokken op het
fietspad en de Zwemmerslaan en Terschellingerpad zijn nog niet in oude staat hersteld.
Michel de Graaf geeft dit door aan Arjen de Boo.
c. Fietsers en bromfietsen maken gebruik van het zuidelijke wandelpad langs de Europaweg.
Michel de Graaf adviseert contact op te nemen met Martin Jansen.
Meerwijk:
d. Frank Hilterman vraagt aan Michel de Graaf of er al iets bekend is over de Pannakooi.
Michel de Graaf zegt van niet.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.40 uur

Gebiedsverbinder: Michel de Graaf Telefoon 023 511 3358 E-mail mbgraaf@haarlem.nl
Secretariaat Beleidsoverleg Vierwijkradenoverleg: H.G. Wijnoogst
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Semmelweisstraat 2 2035 CT Haarlem tel 023 5335489 Email: d.wijnoogst@planet.nl
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