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Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg 

Maandag 4 april 2016 om 9.00 uur 
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1  

 Vastgesteld 23 mei 2016 
 Voorzitter: Michel de Graaf 
 

Aanwezig 
Hugo Visscher 
Hans Hirs 
Frank Hilterman 
Jelte Klokman (tot agendapunt 10) en  
Riet Ooms 
Bernt Schneiders (tot agendapunt 4) 
Michel de Graaf 
Robèr Vriend 
Caroline Enthoven 
Kitty van Tooren (van agendapunt 3f tot 8) 
Guus van Thiel 
Yvonne van Bourgondiën 
Laurina van Dam 
Wendy Prince (vanaf agendapunt 7) 
Gerard Zwier 
Esther Braser (agendapunt 3) 
Maartje Bos (tot agendapunt 9e) 
Dick Wijnoogst 
Joke van Wittmarschen 

Wijkraad Europawijk 
Wijkraad Boerhaavewijk 
Wijkraad Meerwijk 
Wijkraad Molenwijk 
 
gebiedsbestuurder Schalkwijk 
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder 
GOB Schalkwijk, beheerder gebied 
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker 
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk 
Politie 
Pré Wonen 
Spaarnelanden 
Dock 
Winkelcentrum Schalkwijk 
Haarlem Marketing 
Oasis Game 
Secretaris Vier wijkradenoverleg 
notulist 

Afwezig  
Hanna Hamersma 
Hakima Sallemine 
Lonneke van der Weyden 
Casper de France 
Yvonne Wullink 

Wijkraad Europawijk 
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost 
Ymere 
Elan Wonen 
St Jacob 

 
 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering.  
  

 Vaststellen agenda:   Toevoegen agendapunt winkelcentrum Schalkwijk, na agendapunt 3. 
Met inachtneming van de wijziging wordt de agenda vastgesteld.  
Gedurende de vergadering wijzigt de volgorde van de agendapunten. Zie verslag 

 
 Mededelingen: Hugo Visscher vertelt dat Hanna Hamersma moet revalideren en daarom voorlopig niet op het 

4WRO aanwezig zal zijn. Alle aanwezigen wensen Hanna Hamersma sterkte met de revalidatie. 
 
2. Nieuws uit het college  Bernt Schneiders 

a. Bernt Schneiders heeft geld kunnen vrij maken voor Mijn Schalkwijk. In ieder geval voor de 
editie december 2016. Of er ook geld is voor meerdere edities zoekt hij nog uit. 

b. De container van de hangjongeren van het L. da Vinciplein in Meerwijk staat in de 
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Poelpolder. Frank Hilterman vindt het goed gaan: omwonenden zijn al op visite geweest en 
het doel om de overlast op het L. da Vinciplein te verminderen is gehaald. 

c. De vluchtelingenopvang in de Boerhaavekliniek loopt. Er is een bijeenkomst met 
omwonenden geweest en ook de klankbordgroep komt regelmatig bij elkaar. 20 april worden 
de eerste vluchtelingen verwacht. De openbare ruimte rond de opvang wordt extra in de gaten 
gehouden 

 
3. Marketing Schalkwijk  Esther Braser 

a. De kernwaarden voor de marketing van Haarlem zijn: de menselijke maat (vlakbij strand, 
Schiphol en Amsterdam), inspiratie en oorspronkelijkheid.  

b. De Bavo, Teyler en Frans Hals wordt gebruikt als trekkers voor Haarlem. 
c. De trekkers en kernwaarden voor Haarlem gelden ook voor Schalkwijk. Genoemd worden:  

- Schalkwijk in en aan Zee; 
- Belcanto (bedrijvigheid); 
- Groen, heempark en groeituinen die leveren aan restaurants in de binnenstad; 
- Stichting Culturele activiteiten Schalkwijk, concerten in ontmoetingscentra en 

popconcerten op de parkeergarage van het winkelcentrum; 
- Schalkwijk is schoon, dankzij de samenwerking met bewoners en wijkambassadeurs; 
- veel jongeren hier willen wonen wegens de betaalbaarheid, het groen en in de buurt van 

winkels. 
d. Alle aanwezigen zijn het erover eens dat Schalkwijkers trots zijn op Schalkwijk, maar buiten 

Schalkwijk wordt dat niet erkend.  
e. N.a.v. Schalkwijk aan en in Zee: Schalkwijk in Zee is dit jaar niet doorgegaan wegens gebrek 

aan financiën. Schalkwijk aan Zee staat ook op de helling. De wijkraden hebben een aanvraag 
bij het VSB-fonds ingediend en daarvoor de metafoor van een brug gebruikt. Een brug om de 
fysieke en psychologische grens aan de andere kant van het Spaarne te overbruggen en een 
brug voor alle bevolkingsgroepen in Schalkwijk. 

f. Er gebeurt veel positiefs en er zal nog veel positiefs gebeuren. Het punt is om dit over het 
voetlicht naar alle Haarlemmers te brengen. Bedacht wordt om de editie van Mijn Schalkwijk 
december 2016 in heel Haarlem te verspreiden met aandacht voor de festivals, bedrijvigheid 
en wonen in Schalkwijk. Dit kan eventueel opgepakt worden met HRML. Ook moet het 
mogelijk zijn om advertenties voor het winkelcentrum en projectontwikkelaars die nu 
bouwen in Mijn Schalkwijk te plaatsen. Caroline Enthoven roept de redactie bij elkaar.  

g. N.a.v. de advertenties zegt Frank Hilterman uitgezocht te hebben dat vele wijkbladen in het 
land advertenties gebruiken om hun blad te financieren en toch huis-aan-huis mogen 
verspreiden. 

 
3a. Winkelcentrum Schalkwijk  Gerard Zwiers 

a. Roger Kersten (projectleider via Akro Consult), Michel de Graaf, Frank Hilterman en 
Jan Konijn (voorzitter VvE) zijn vorige week bijeen geweest om de mogelijkheden van het 
huidige winkelcentrum en de ontwikkelingen van Schalkstad te bespreken. 

b. Gerard Zwiers vertelt dat twee grote eigenaren bezwaar hebben gemaakt op het 
bestemmingsplan. Nu is het afwachten wat de raad van State beslist. Dat kan 8 à 10 weken 
duren.  

c. Het winkelcentrum heeft veel verschillende eigenaren waardoor het lastig is om met allen 
overeen te komen en om winkelunits samen te voegen om weer mogelijkheden te scheppen. 

d. Triple ThreaT krijgt een unit in het winkelcentrum voor hun kantoor en huiswerkbegeleiding. 
Ook wordt aan startende bedrijven een kans geboden om in het winkelcentrum te starten. Het 
eerste startende bedrijf dat binnenkort haar deuren opent is een hobbywinkel. 

e. Het bovengedeelte van de parkeergarage staat altijd leeg en nu zijn er ideeën om hier zand op 
te leggen, een basebalveld of terras aan te leggen, of te gebruiken als openlucht bioscoop. In 
augustus zijn er vier weekenden (behalve 28 augustus) waar muziekgroepen kunnen optreden 
als opmaat naar Schalkwijk aan Zee. 
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4. Verslag 22 februari 2016 Tekstueel:  
a. Agendapunt 8b, tekst wijzigen in: “De wijkteams bestaan uit een voorman, twee allround 

medewerkers, twee a drie Paswerkmedewerkers, een medewerker van het re-integratiebureau 
en mogelijk een vluchteling (gesprekken met het COA lopen nog).”  

b. Agendapunt 12f: ‘voorjaarsvakantie’ wijzigen in ‘zomervakantie’ 
 

N.a.v.:  
c. Agendapunt 4h presentatie van Hans Bueno de Mesquito: n.a.v. de jaarvergadering van 

wijkraad Meerwijk waar gezamenlijk energie besparen als thema op de agenda stond vraagt 
Frank Hilterman hoe bewoners te vinden die hieraan mee willen doen? Hij merkt dat het 
moeilijk is om commitment van de bewoners te krijgen. Dick Wijnoogst reageert dat in 
Boerhaavewijk diverse keren is geprobeerd dit project van de grond te krijgen. Van de mensen 
met een koophuis hebben 9 van de 10 maatregelen getroffen. Met de huurhuizen lukt het niet. 
Alle wijkraden ervaren problemen om commitment te krijgen.   

d. Agendapunt 4i: De wijkraden merken op dat de MOR-lijst nog niet is aangepast om op 
postcode te zoeken.  

 
Actielijst  e. De acties: Brandding Schalkwijk; Mijn Schalkwijk; uitnodigen politie voor dit overleg; stukje 

wijkbladen over energie besparen; foto’s vast handhavers; kadastrale gegevens; agenderen 
Oasis Game en een bord op het Spaarnepontje over het onderhoud op de 1e vrijdag van de 
maand zijn gebeurd en kunnen van de lijst. 

f. Bij de Kleine Ringvaart is een hek geplaatst, maar zodanig dat de Don Boscoschool een stuk 
plein heeft zonder in- of uitgang. Michel de Graaf neemt dit op met de afdeling Vastgoed. 

g. Terugkoppeling festivalspreiding: Michel de Graaf neemt contact op met Chantal Baas. 
 

5.  Communicatie  Caroline Enthoven 
Aanvulling op de gebiedscommunicatiekalender: Midzomermarkt Meerwijk op 25 juni.   
Aanvullingen en wijzigingen altijd aan Caroline Enthoven doorgeven. 

 
6.  Pauze  
7. Oasis Game   Maartje Bos 

a. Oasis Game is een instrument om commitment te krijgen in de wijk. 
b. Oasis game is ontstaan in Brazilië om in achterstandswijken samen met bewoners tot 

empowerment te komen. Mensen worden samengebracht om hun gezamenlijke droom met 
het aanwezige talent te realiseren. Het doel van een Oasis Game is het realiseren van de meest 
gemeenschappelijke droom van de wijk (oasis) op een interactieve, laagdrempelige en speelse 
manier (Game). 

c. Maartje Bos legt n.a.v. een PowerPointpresentatie de fases en de belangrijke factoren en 
actoren uit.  

d. Voorbeelden in Nederland: 
- Amsterdam Noord – De kleine wereld: een ontmoetingsplek, waar bewoners bij elkaar 

komen om samen te ondernemen en activiteiten voor de buurt op te zetten. 
- Amsterdam Oost – Makassarplein Community: de community bestaat uit bewoners, 

ondernemers en professionals uit de buurt en komt op voor de belangen van bewoners. 
Met name de bewoners die moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen.  

- Zaandam – Bloemkorf 
Reacties 
e. Gerard Zwiers wijst op de Place Games in het winkelcentrum, een soortgelijk initiatief. 
f. Gevraagd wordt naar de kosten om iemand in te huren om de Oasis Game in Schalkwijk op te 

starten. Frank Hilterman antwoordt dit project te bekostigen door middel van subsidies. Ook 
ziet hij mogelijkheden bij de gemeente om middelen te krijgen om sociale cohesie in de wijk 
te krijgen. Ook kan d.m.v. coöperatie geld geworven worden. Bijvoorbeeld door samen in te 
kopen bij een groot leveringsbedrijf en een deel van die winst terug aan de wijk te geven.  
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g. Op de vraag hoe je de mensen bereikt antwoordt Maartje Bos dat dit stapje voor stapje gaat. 
Gesprekken op basisscholen, talentenjacht voor kinderen waar de ouders komen, op straat 
gesprekken aangaan of flyeren tot er een kerngroep is van ongeveer 20 à 30 mensen. Ook 
deze groep heeft weer contacten in de wijk.  

h. Afgesproken wordt om eerst in beeld te brengen wat er al in Schalkwijk gebeurt en het in te 
brengen bij de bedrijven van ‘Het Grote geld’ voor de middelen en planning (acties Frank). 

 
10.   Handhaving   Kitty van Tooren 

a. De bakker in de Boerhaavepassage heeft twee picknicktafels onder de overkapping buiten 
gezet die hangjongeren aantrekt. Veel bewoners van de wijk zijn hier niet blij mee en 
Dick Wijnoogst vraagt of dit mag? Kitty van Tooren neemt dit op met Hakima Sallemine.  

b. De inbraken in Schalkwijk zijn met 50% verminderd. Guus van Thiel denkt dat de bewoners 
van Schalkwijk bewuster zijn geworden door de diverse campagnes en interventies van 
corporaties e.d.  

c. Afgesproken wordt om voor het volgende overleg de leefbaarheidsmeter van Schalkwijk te 
agenderen. 

d. Volgende week vindt een monitorgesprek plaats over de jongerencontainer in de Poelpolder. 
e. De Whats Appgroepen in Schalkwijk nemen toe. Frank Hilterman wijst op de Nextdoorgroep. 

Deze is breder qua thema’s dan de WhatsAppgroep, die alleen over inbraakpreventie gaat. 
 11. Politie  Guus van Thiel 

a. Guus van Thiel is Operational Expert voor gebiedsgebonden werken in Schalkwijk en 
Haarlem Oost, oftewel chef van de wijkagenten. 

b. Gevraag wordt hoe het gaat met de radicalisering in Schalkwijk. Guus van Thiel antwoordt 
dat de wijkagenten en diverse instanties hier alert op zijn.  

c. Finlandstraat: er is inzet en controle van de politie tot de situatie controleerbaar is. Dan wordt 
gekeken hoe er een langere termijn aanpak kan komen zoals bijvoorbeeld de top 25 aanpak. 

 8. Spaarnelanden Laurina van Dam 
a. De wijkteams zijn 1 maart gestart. In Haarlem Oost starten de wijkteams volgende week. 

Uiteindelijk zullen er acht wijkteams in heel Haarlem zijn, waarvan twee in Schalkwijk.  
b. De ambassadeurs hebben training gekregen over het bedrijf Spaarnelanden, beeldkwaliteit, 

communicatie en hoe om te gaan met agressie. Er zijn veertien ambassadeurs voor 
Schalkwijk en alle wijken zijn vertegenwoordigd. Zij richten zich op grijs, groen en 
zwerfafval. 

c. Laurina van Dam schrijft voor eind april een artikel voor de wijkkranten en stuurt dit tevens 
naar Caroline Enthoven. Ook zorgt ze voor een groepsfoto.  

 
9. Dock  Wendy Prince 

a. De vrijwillige hulpdienst van Het Loket verhuist naar de Laan van Berlijn. 
b. De dagbesteding voor ouderen groeit. Er komt uitbreiding in de Ringvaart, dat niet ten koste 

gaat van de andere activiteiten in dit wijkcentrum.  
c. Er zijn nog geen activiteiten voor jongeren in de Laan van Berlijn. Wel is er een ambulant 

team die de activiteiten voor jongeren in De Ringvaart promoot.  
d. In de Buurtbox aan de R. Steinerstraat wordt naar meer verbinding tussen de ouderen en 

jongeren gezocht.  
e. Duurzaamheidprojecten door middel van huisbezoeken en mensen te informeren over 

energiegebruik. 
f. In Meerwijk Noord is een groepje jongerenambassadeurs in samenwerking met 

Spaarnelanden actief. Het prpject heet VIP (Vuil Inspectie Ploeg). 
 
12. Rondje wijkraden/Rondvraag Meerwijk 

a. Frank Hilterman vraagt of er weer een netwerkborrel op stadsdeelniveau of wijkniveau kan 
komen? Gerard Zwiers antwoordt dat hij het initiatief zal nemen voor een netwerkborrel in 
september 2016.  
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b. Frank Hilterman meldt dat de Islamitische Raad de voorzitters van de wijkraden heeft 
uitgenodigd voor een vervolggesprek op 10 juni om 21.00 uur op de Betuwelaan. Aangesloten 
is er een iftar.  

Molenwijk 
c. Riet Ooms is zeer te spreken over Triple Threat. Ze heeft contact met hen gehad naar 

aanleiding van sport en spelgelegenheden in Molenwijk. De jongens zijn enthousiast qua sport 
en sociale cohesie en ze vindt dat de vier wijkraden hen moeten ondersteunen. Afgesproken 
wordt om voor het volgende overleg ‘Sport in de Wijk’ te agenderen. 

Boerhaavewijk 
d. Morgen is er de jaarvergadering van de wijkraad met het thema ‘Werken in regie”. 
e. De Lentefrisactie is 21 mei. 
f. Zondagmiddag 10 april is er vanaf 14.30 uur een Peruaanse dag in De Ringvaart met 

workshops, koken en salsadansen. 
 

Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 11.35 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 


