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Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg 

Maandag 3 juli 2017 om 9.00 uur 
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1 

 
Vastgesteld 11 september 2017 

 
Voorzitter: Hugo Visscher 

 
Aanwezig 
Hans Hirs 
Hugo Visscher en Hanna Hamersma 
Marian Matthijsse 
Riet Ooms 
Jos Wienen (van agendapunt 2B tot 3) 
Michel de Graaf 
Robèr Vriend 
Kitty van Tooren (tot agendapunt 2B) 
Gerard Zwiers (tot agendapunt 3) 
Yvonne van Bourgondiën  
Marieke Scheefhals 
John de Jong (tot agendapunt 3) 
Marieke van der Kaa 
Maartje Flesch (vanaf agendapunt 2B tot 3) 
Wendy Dieben (agendapunt 6) 
Dick Wijnoogst 
Joke van Wittmarschen 

wijkraad Boerhaavewijk 
wijkraad Europawijk 
wijkraad Meerwijk 
wijkraad Molenwijk 
stadsdeelbestuurder 
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder 
GOB Schalkwijk 
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk 
Winkelcentrum Schalkwijk 
Pré Wonen 
Ymere 
Elan Wonen 
Spaarnelanden 
Spaarne Gasthuis 
Gemeente Haarlem 
secretaris Vier wijkradenoverleg 
notulist 

Afwezig  
Frank Hilterman 
Caroline Enthoven 
Hakima Sallemine 
Guus van Thiel  
Wendy Prince 
Esther Kraaijo 

wijkraad Meerwijk 
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker 
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost 
politie 
Dock 
St. Jacob 

 
1. Opening:  

a. Hugo Visscher opent de vergadering met een speciaal welkom voor John de Jong die namens 
Elan Wonen aan dit overleg deelneemt.  

b. Afmeldingen van Frank Hilterman, Caroline Enthoven, Guus van Thiel, Wendy Prince en 
Esther Kraaijo 

   
Vaststellen agenda:  
Toevoegen agendapunt Schalkstad en SCAS na agendapunt 1.  
Met inachtneming van deze wijzigging wordt de agenda vastgesteld. 
 

 Mededelingen: geen 
 

2A. Schalkstad en SCAS  Gerard Zwiers 
Schalkstad: Woensdag 5 juli is er een informatieavond voor de ondernemers, eigenaren en een 
afvaardiging van de vier wijkraden over het project. De stand van zaken tot nu toe: 1 november 
gaat de markt een vak naar achteren en wordt het gebied bij de gevel van het winkelcentrum 
bouwrijp gemaakt, zoals het verplaatsen van de kabels. Na de sloop en asbestsanering aan de kant 
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van Halfords zal in het eerste kwartaal van 2018 de bouw van de bioscoop beginnen. 
Dak: 27 juli is de opening. De programmering is rond. Het Dak zal tot 31 augustus open zijn. 
SCAS: de programmering van Schalkwijk aan Zee begint gestalte te krijgen. De financiering is 
rond.  
 

2B. Nieuws uit het college  Jos Wienen 
a. Deze week is in de raad de kadernota behandeld. Het gaat financieel beter met Haarlem en 

besloten is om in te lopen op de schulden. Extra bezuinigingen zijn niet nodig.  
b. De presentaties over de plannen van het Middengebied zijn in volle gang.  
c. Toekomstvisie Haarlem 2040: Ideeën zijn bij de bewoners en organisaties in Haarlem 

opgehaald. Er is een beeldvorming van Haarlem over aan het oosten en westen van het 
Spaarne waarbij de oostelijke kant gezien wordt als de zwakkere (veel lage inkomens).  Deze 
beeldvorming moet omgezet worden. Dick Wijnoogst merkt op dat in het oosten van Haarlem 
veel sociale huurwoningen zijn. Het zal verbeteren als er in Schalkwijk straks ook huizen 
voor de middeninkomens zijn. Hugo Visscher merkt op dat de woningcorporaties in 
Europawijk veel hebben opgeknapt en de uitstaling hier nu beter is dan in bijvoorbeeld de 
Indische buurt. Hij vestigt de hoop op het middengebied en vindt hij dat er meer sociale 
huurwoningen in het zuiden en westen van Haarlem moeten komen: “Het kan niet zo zijn dat 
de bewoners daar zeggen dat ze dat niet willen.”  

 
3. Spaarne Gasthuis   Maartje Flesch, manager vastgoed. 

In 2015 is het Kennemer Gasthuis gefuseerd met het ziekenhuis in Hoofddorp.  
Wegens de aanrijtijd moet er acute zorg op de locatie in Schalkwijk gegeven worden, wat betekent 
dat er hier nieuwbouw gepleegd gaat worden. Het nieuwe ziekenhuis kan kleiner worden omdat de 
verwachting is dat er over 10 à 20 jaar minder bedden nodig zijn. Er kunnen nu ook woningen op 
het terrein gebouwd worden. Met de stedenbouwkundige van de gemeente wordt een programma 
van eisen gemaakt. De parkeergarage wordt ondergronds aangelegd. Over ongeveer 10 jaar is er 
een nieuw ziekenhuis. 
 
Afgesproken wordt dat het overleg met de heer Lutz van het ziekenhuis en Europa- en 
Boerhaavewijk wordt uitgebreid met alle wijkraden van Schalkwijk. De vier wijkraden nemen het 
initiatief.  
 

4. Verslag 22 mei 2017 
Tekstueel: geen opmerkingen.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
N.a.v.:  geen opmerkingen 
 
Actielijst  
a. Weghalen van het hek Kleine Ringvaart/Don Bosco: er zijn ontwikkelingen voor dit terrein op 

initiatief van Sport Support. De actie blijft staan.  
b. Kadernota financiën voor Schalkwijk aan Zee: is in orde kan van de lijst.  

 
5. Pauze 

 
6. Bomenbestand Schalkwijk 

a. Er komt een vervangings-, verbeterplan voor de bomen in Schalkwijk. De bomen zijn rond de 
50 jaar oud en sommige geven overlast. Notabene zijn er 1800 essen in Schalkwijk die 
aangetast kunnen word door de dodelijke essenschimmel die in het gehele land heerst.  

b. Spaarnelanden heeft een inventarisatie van de zwakke en overlast gevende bomen gemaakt.  
c. Door middel van loting onder de bewoners van Schalkwijk is een burgerinitiatief 

georganiseerd. Van de 2000 uitnodigen die de deur zijn uitgegaan kwamen 70 bewoners op 8 
april bijeen voor dit burgerinitiatief. Zij hebben met elkaar een advies voor de bomen 
gemaakt. Dit advies gaat naar het college en komt 30 juli in de commissie Beheer.  

d. Een extern bureau gaat het programma van eisen maken en het wensbeeld opstellen. Hierin 
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wordt ook het stuk van Boerhaavewijk meegenomen als voorbeeld van bomen die overlast 
geven. Het programma van eisen en het wensbeeld worden teruggekoppeld aan de 70 
bewoners en vervolgens komt er een informatieavond voor geïnteresseerden. 

e. Wendy Dieben vraagt aan de wijkraden wat zij van dit burgerinitiatief vinden? De vergadering 
vraagt zich af of er nieuwe mensen bereikt zijn, of dat het dezelfde mensen zijn die vaker naar 
dit soort bijeenkomsten komen. Wendy Dieben is van mening dat er nieuwe mensen bereikt 
zijn, mensen die zich niet eerder met bomen of natuur op overheidsniveau hebben 
beziggehouden, maar ze vond het toch wel een homogene groep. Er was weinig jeugd en 
weinig mensen met een andere culturele afkomst.  

f. Dick Wijnoogst vindt dat er wel snel iets moet gebeuren met de overlast gevende bomen in 
Boerhaavewijk daar het bomen voor de langere termijn is. Robèr Vriend adviseert deze bomen 
bij het meldpunt te melden. Ook wordt afgesproken dat Marieke van der Kaa, Michel de Graaf 
en Robèr Vriend over het stuk van Boerhaavewijk gaan praten. 

g. Hanna Hamersma complementeert Spaarnelanden over de boomwerkzaamheden in het 
Engelandpark. De dode bomen zijn gekapt en er is nieuwe aanwas geplant. Wel adviseert ze 
om de bewoners bij het planten van nieuwe bomen te betrekken, zodat er geen bomen op 
verkeerde plekken worden geplant.  

 
7. Communicatie 

Aanvullen en wijzigen voor de gebiedscommunicatiekalender doorgeven aan Caroline Enthoven. 
 

8. Politie   
a. Robèr Vriend meldt dat de evaluatie over hoe inbraken te verminderen en de acties die 

gedurende de ramadan zijn genomen in september geëvalueerd worden. 
b. Riet Ooms vraagt of er al iets bekend is over de wijkagent van Molenwijk? Geadviseerd wordt 

dat zij een mail naar Guus van Thiel stuurt.  
 
9. Dock   

Mail van Wendy Prince 
a. Hassan el Mourabet is jongerenwerker voor Europawijk en Molenwijk 
b. Rachid el Haddar is jongerenwerker voor Meerwijk en Boerhaavewijk 
Europawijk: 
c. Dock kan voor het jongeren rolmodellen project (groep jongeren Europawijk) het oude CJG 

pand in de Athenestraat voor een jaar betrekken. De jongeren gaan het pand zelf opknappen. 
De jongerenwerker Abid Azanay gaat dit project begeleiden. CJG gaat spreekuren draaien in 
dit pand. Dit is net bekend geworden en Dock neemt nog contact op met de wijkraad 
Europawijk. 

d. Met Pre Wonen en de Lievegoedgroep is Dock gestart met specifieke ondersteuning aan de 
kwetsbare bewoners tijdens de grote verbouwing van de Laan van Berlijnflat. Dit duurt een 
jaar. Met vrijwilligers en stagiaires is een begeleidingsteam ingericht die de bewoners kunnen 
helpen voor en tijdens de verbouwing. Vorige week was in het wijkcentrum de feestelijke 
aftrap, met veel belangstelling van de bewoners. Als er signalen vanuit de flat komen, dat 
mensen hulp nodig hebben, kunnen ze verwezen worden naar het wijkcentrum De Wereld.  

Molenwijk: 
e. Dock heeft een succesvolle, drukbezochte Buitenspeeldag georganiseerd met de kinderen en 

vrijwilligers. Er was een grote opkomst van kinderen. Dock heeft wel gemerkt, dat er in de 
wijk veel aandacht aan positief gedrag en omgang moet zijn (basisschool jeugd) en is hierover 
in gesprek met de basisscholen, om te kijken hoe dit gezamenlijk te kunnen 
versterken. Signalen vanuit de wijkraad of andere partners hoort Dock graag.  

Meerwijk: 
f. In Meerwijk Noord is met de bewoners ook een Buitenspeeldag georganiseerd. Het was een 

succesvolle drukbezochte dag (een paar honderd kinderen en ouders).  
g. De jongerenhanggroep is groot en vraagt om een integrale aanpak. Dock is hierover al in 

gesprek met partners (Veiligheid, handhaving, Pre Wonen) en een aantal acties lopen.  
h. Zo goed als definitief: intrek in Vinci en daarmee het vertrek uit de locatie De Kas. De 

activiteiten die in De Kas plaats vonden krijgen een plek in het nieuwe gebouw. Er is een 
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projectleider en een architect aangetrokken om het gebouw zo aan te passen dat de kans van 
slagen voor een centrum als aantrekkelijke wijkfunctie fysiek in ieder geval goed aansluit. Er 
lopen al afspraken met de sportschool voor de overname van De Kas.  

Boerhaavewijk: 
i. Het inpandig jongerenwerk is sinds een aantal weken opgesplitst: op maandag- en donderdag- 

avond is er inloop en activiteiten voor de 17+ jeugd, woensdag en vrijdag voor de 17- jeugd.  
j. Na de zomervakantie gaat de 15+ meidengroep van het Haarlem College naar de Kleine 

Ringvaart. Er zijn dan 3 meidengroepen achtereenvolgend op de dinsdagmiddag en -
avond.  Dock bekijkt hoe er nog meer ruimte voor het meidenwerk kan komen, want de 
behoefte is groot. Op dit moment draait naast de 13- groep in De Kleine Ringvaart en de 
oudere groep in het Haarlem College, nog 1 groep van groep 8 meiden in Molenwijk, in de 
gymzaal van de school. 

k. Er vinden steeds meer cursussen plaats in de Kleine Ringvaart. Voor mensen die niet met de 
computer kunnen omgaan zijn startcursussen gestart die door de bibliotheek worden gegeven 
(Klik en tik).  

l. De eerste geluiden van de jongeren over de wijzigingen zijn positief. Dock evalueert deze 
inzet in september. Signalen en input hierop zijn welkom.  

Burendag in september 
m. Omdat het in Haarlem het ‘Jaar van de ontmoeting’ is, wordt er in heel Haarlem extra 

aandacht besteed aan de Burendag in september. In alle vier de wijken van Schalkwijk zal 
Dock in ieder geval één Burendag initiatief aanjagen. Bewoners kunnen ondersteuning van 
Dock krijgen en/of een pakket met leuke faciliteiten zoals tafelkleden etc. Bewoners kunnen 
zich melden bij een van de wijkcentra. Meer informatie is te vinden op de website 
Haarlemontmoet.nl. Als een wijkraad hierin met Dock wil optrekken, kan met Wendy Prince 
contact opgenomen worden. 

Signaal:  
n. Dock merkt dat er een grote toename van zeer kwetsbare ouderen (voornamelijk 80 plus) is 

die te kampen hebben met fysieke en/of geestelijke beperkingen. Deze ouderen komen niet in 
aanmerking voor een indicatie, maar zijn eigenlijk niet in staat om alles zelf te kunnen regelen 
en zijn eenzaam. Deze ouderen en hun zorgverleners weten Dock nu goed te vinden en vragen 
om een maatje en daar waar mogelijk, dagbesteding. Dagbesteding is geen probleem voor 
Dock. Hoewel de groepen goed gevuld zijn doet Dock er alles aan om mensen nog een plekje 
te geven. Een maatje vinden is lastiger. Dock krijgt momenteel tussen de 8 a 10 aanmeldingen 
per week en het is maatwerk. Dock is vrijwilligers aan het werven en kan ook wekelijks een 
aantal mensen aan elkaar matchen, maar de vraag is groter dan het aanbod. Mochten de 
wijkraden ideeën hebben om hier nog meer op in te kunnen zetten, dan graag contact opnemen 
met Wendy Prince. Overigens is dit signaal niet alleen Schalkwijk specifiek, maar voor heel 
Haarlem. 

PR: 
o. Dock doet met twee pagina's mee in de HRLM glossy: de Meerwijk editie.  
 
Riet Ooms merkt op dat ze het jammer vindt dat de wijkraad niet op de hoogte is gebracht van de 
Buitenspeeldag in Molenwijk, want dan hadden zij hier publiciteit aan kunnen geven via facebook 
of op andere manieren. 
 

10. Handhaving 
Niet aanwezig en ook geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen. 

 
11. Spaarnelanden  Marieke van der Kaa 

a. In de Kas in Meerwijk is vandaan aan het eind van de middag een informatiebijeenkomst voor 
bewoners over waar de containers komen. 

b. Het uitrollen van de duobakken (plastic en papier) in twee buurten van Meerwijk is goed 
verlopen. 

c. Speeltoestel Ankaraplantsoen: Spaarnelanden heeft dit toestel wegens de veiligheid van 
bewoners, in opdracht van de gemeente, weg moeten halen. Nu krijgt Spaarnelanden klachten 
van bewoners, omdat hun kinderen geen gebruik meer kunnen maken van het toestel. 
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Marieke van der Kaa merkt op dat dit slechte publiciteit voor Spaarnelanden is en adviseert 
voortaan om informatie bij alle bewoners op te halen, voordat er iets weggehaald of geplaatst 
wordt. 

d. Dick Wijnoogst vraagt of de groenbakken in de zomer wekelijks geleegd kunnen worden in 
verband met maden en andere zaken die zich met warm weer in de bakken ontwikkelen. 
Marieke van der Kaa antwoordt dat dit wegens financiën niet mogelijk is. 

 
12. St. Jacob  niet aanwezig 
 
13. Rondje wijkraden/Rondvraag 
Boerhaavewijk 

a. Dick Wijnoogst vraagt over de verkeerssituatie; Eijkmanlaan 30 km, oversteek Zuidtangent 
einde 30 km en Bernadottelaan weer 30 km. Robèr Vriend legt uit dat het moet voldoen aan 
het verkeersbesluit. Eventueel is dit voor de werkgroep Verkeer en Vervoer.  

b. Dick Wijnoogst merkt op dat meldingen via facebook en twitter direct opgepakt worden en 
meldingen die keurig via het meldpunt gemeld worden niet.  

Molenwijk 
c. De vossenjacht is goed verlopen. De wijkraad gaat verder met de Oasisgames. 
d. De jaarvergadering met het thema Europaweg werd druk bezocht. 
e. De Tiny Houses gaan door. 

 
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 


