Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 13 januari 2014 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 4 maart 2014
Voorzitter: Michel de Graaf
Aanwezig
Kees Schreuders, Hugo Visscher
Rob Hubert, Frank Hilterman
Hans Hirs
Frides Laméris
Jan Nieuwenburg (tot agendapunt 4)
Michel de Graaf
Annemariecke Schneider (vanaf agendapunt 8.5)
Khalil Khuwam
Caroline Enthoven (vanaf agendapunt 7)
Edwin Sabelis (vanaf agendapunt 7)
Yvonne van Bourgondiën
Dick Jansen (vanaf agendapunt 5)
Simonne van Hout (tot agendapunt 10)
Annet Prins en Touria Slimane (agendapunt 5)
Kees van Leen en Ananda Kuen (agendapunt 7 en 8)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Gerard Zwier
1.

1.1
1.2
1.3

2.
2.1

2.2

Europawijk
Meerwijk
Boerhaavewijk
Molenwijk
wijkwethouder stadsdeel Schalkwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk, gebiedsmanager
GOB Schalkwijk, beheerder gebied
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
Politie
Wijkregisseur Pré Wonen
Dock
St. Jacob
Sociaal wijkteam
VAC Haarlem
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
Winkelcentrum Schalkwijk

Opening: de voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom.
Vaststellen agenda: toevoegen: ‘Voorstellen Caroline Enthoven’, na agendapunt 9.
Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
Mededelingen:
Frank Hilterman is sinds 1 januari 2014 voorzitter van de wijkraad Meerwijk.
6 maart is de officiële opening van wijkcentrum Meerwijk
Afgelopen vrijdag zijn de beschikkingen van het wijkraadbudget verstuurd. De verdeelsleutel
is verouderd. De gemeente wil een werkgroep instellen bestaande uit twee raadsleden, twee
gebiedsverbinders en wijkraadsleden om een nieuwe verdeelsleutel te bedenken. Uit
Schalkwijk mogen twee wijkraadsleden zich aanmelden. (Na overleg in de pauze melden de
wijkraden Lia Alders, penningmeester van Europawijk en Frank Hilterman aan voor de
werkgroep.)
Verslag 25 november 2013
Tekstueel:
Agendapunt 6.10: verwijderen de laatste zin ‘, maar ….uit te gaan.’
Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v:
Agendapunt 2.3 Schalkwijk in Zee: het was een geslaagd evenement. 71 zwemmers en 800 tot
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1000 bezoekers. De Nieuwjaarsduik zal dankzij sponsoring volgend jaar weer plaats vinden.
Agendapunt 4, oud en nieuw: Frank Hilterman vraagt of centraal afsteken van vuurwerk nog
wijzigingen in het beleid gaat opleveren. Jan Nieuwenburg antwoordt dat het college hier niet
in mee gaat: het moet een particulier initiatief zijn.
Op de vraag van Dick Wijnoogst of op de camerabeelden te zien is wie de vernielingen met
oud en nieuw in de Boerhaavewijk hebben aangericht en zo ja of de daders dan aansprakelijk
gesteld worden antwoordt Jan van Nieuwenburg bevestigend. De evaluatie van oud en nieuw
vindt nu in het college plaats.
Hans Hirs merkt op dat hij het zonde vindt dat de KPN voor het zesde jaar een nieuwe
telefooncel heeft geplaatst. Jan Nieuwenburg reageert dat vandalisme geen reden mag zijn om
voorzieningen niet terug te plaatsen.
Agendapunt 6.10: Jan Nieuwenburg is met het schoolbestuur in gesprek om opdracht te geven
aan een architect om het voormalige Teylercollege te verbouwen.
Agendapunt 6.16: wijkraad Boerhaavewijk heeft per brief aan Lidl gevraagd iets aan de
uitstraling te doen. In cc is deze brief aan het college en de raad gestuurd. Michel de Graaf
heeft de Lidl gebeld en zij hebben toegezegd iets aan de houten schotten te gaan doen.
Agendapunt 11.11: Simonne van Hout meldt dat via de webcam de bouw van de Jacobkliniek
en het woonzorgcemtrum Meerhoeve gevolgd kan worden via www.jacobkliniek.nl en
www.woonzorgcentrummeerhoeve.nl
Actielijst
Het Sociaal wijkteam is voor vandaag geagendeerd. Kan van de actielijst
Michel de Graaf heeft de passe-partouts voor de ondergrondse containers aan de wijkraden
uitgedeeld. Kan van de actielijst.
N.a.v. het verdwijnen van de gemeentelijke meldingen in de stadskrant heeft Fenny Traksel de
wijkraden geïnformeerd waar mensen zonder internet toch de meldingen kunnen lezen. Kan
van de actielijst.
Omgevallen bomen in Meerwijk na de oktoberstorm: Khalil Khuwam legt uit dat er honderden
bomen zijn omgevallen en dat Spaarnelanden en een gespecialiseerd bedrijf de bomen nog aan
het opruimen zijn. Hij zal vragen of de omgevallen boom bij het winkelcentrum met spoed
weggehaald kan worden
Nieuws uit het college Jan Nieuwenburg
Jan Nieuwenburg oppert het idee om na de verkiezingen voor de gemeenteraad een bustoer
door Schalkwijk en Oost te organiseren, omdat veel raadsleden nog nooit in deze stadsdelen
zijn geweest. Frank Hilterman vult aan dat de wijkraden van Schalkwijk gezamenlijk allerlei
activiteiten organiseren om Schalkwijk politiek op de agenda te krijgen.
Het gebiedsprogramma wordt nog voor de verkiezingen vastgesteld. Het doel is dat op sociaal,
fysiek en economisch gebied samen gewerkt wordt en men elkaar versterkt. De
gebiedsprogramma’s zijn nu meer op stadsdeelniveau gericht (was wijkniveau).
Bezuinigingen: Het college wil structureel een aantal zaken slimmer aanpakken. De
20 miljoen discussie (binnen de 20 miljoen moet een keuze van 10 miljoen worden gemaakt)
ligt nu bij de gemeenteraad en zal ook een deel van de verkiezingen gaan beheren.
Frank Hilterman merkt op dat hij verbaasd is dat de wijkraden niet als relatie in de
bezuinigingsstukken zijn opgenomen. Jan Nieuwenburg legt uit dat dit een keus is van het
college. Zodra het op bezuinigingskeuzes aankomt, worden de wijkraden betrokken.
Frides Laméris pleit voor meer geld voor de wijkraden, zodat zij slagvaardiger kunnen zijn en
daardoor veel geld voor de gemeente kunnen besparen. Jan Nieuwenburg reageert dat n.a.v. de
participatiesamenleving de verwachting is dat de overheid nog veel doet, maar de essentie ligt
bij de mensen die het echt nodig hebben. Hij vindt dat die zorg niet aan vrijwilligers
overgelaten kan worden. Hugo Visscher vindt dat de wijkraden de ogen van de buurt zijn en de
overheid goed kunnen helpen, maar dan wel gefaciliteerd moeten worden. Ook vindt hij het
belangrijk dat de goede dingen die in Schalkwijk zijn gebeurd behouden moeten blijven.
Jan Nieuwenburg is het hier mee eens en vindt dat de wijkraden in Schalkwijk zeer actief zijn.
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4.

Handhaving
Agendapunt vervalt wegens afwezigheid van Hakima Sallemine. Michel de Graaf zal contact
met haar opnemen.

5.
5.1

Soiaal Wijkteam Schalkwijk Annet Prins en Touria Slimane
Het Sociaal wijkteam is een samenwerkingsverband van diverse organisaties zoals de
gemeente Haarlem, Centrum Jeugd en Gezin, het WMO-loket en Dock. De medewerkers
werken voor 50% in het Sociaal wijkteam en 50% voor hun moederorganisatie, zodat ze
verbinding houden met hun achtergrond. Lizzy van der Kooij van de gemeente Haarlem is de
kwartiermaker van dit team.
De voordelen van dit team zijn de brede expertise en de korte lijntjes naar andere deskundigen.
Een persoon kan meerdere problemen hebben maar heeft één contactpersoon. De teams bieden
ondersteuning op het gebied van vereenzaming, ziekte, verslaving, huiselijk geweld etc. en
zorgen ervoor dat de cliënten de zaken weer op orde krijgen en aansluiting vinden bij de
maatschappij. Ook voorkomen zij verergering van de problematiek.
Signalen krijgt het team van hun moederorganisaties, politie, woningcorporaties, scholen etc.
Inmiddels is er al zoveel bekendheid over het team, dat de mensen ook zichzelf aanmelden.
Al enkele maanden is het team volop bezig in Boerhaave- en Meerwijk. Medio dit jaar komt er
ook een team in Europawijk en in 2015 in Molenwijk.
Voor 20 januari stuurt Annet Prins een stukje over het Sociaal wijkteam naar de wijkraden
voor de wijkkranten.
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Pauze
Dock Dick Jansen
Het prestatieplan 2013 wordt verlengd tot de 1e helft van 2014 en is in concept af. Ondanks de
bezuinigen stoppen er in Schalkwijk niet veel activiteiten. Eind februari moet het prestatieplan
voor de tweede helft van 2014 en 2015 af zijn. Het accent zal komen te liggen op bewoners
met een bepaald zorgprofiel en het samenwerken met zorginstellingen om een zinvolle
dagbesteding aan deze bewoners te geven.
Het jaar 2013 is slecht voor Dock geëindigd, door de brandstichting van Futurzz. Er is
aanzienlijke schade en het is nog niet duidelijk of het gebouw opnieuw in gebruik kan worden
genomen. De gemeentelijke afdeling Vastgoed onderzoekt dit nu. De activiteiten worden
zoveel als mogelijk is op andere locaties voortgezet. Dock wil graag weten vanuit welke hoek
de brandstichting komt en waarom dit gedaan is.
VAC Kees van Leen en Ananda Kuen
De VAC geeft advies aan de gemeente, projectontwikkelaars, architecten en woningcorporaties
over de woningplattegronden bij nieuwbouw en renovatie. Zij worden ondersteund door de
gemeente. Vanuit de gebruikerskant kijken zij naar de woning, zoals isolatie van de woning,
plekken van de stopcontacten, maatvoeringen van vertrekken en bij bepaalde doelgroepen of
de woning bijvoorbeeld rollatortoegankelijk is. Zij hebben advies gegeven over de woningen
op de Entree en de Aziëlaan (St. Jacob).
De VAC vraagt aan de wijkraden hen te informeren als ze op de hoogte worden gebracht van
te ontwikkelen projecten of renovatie.
N.a.v. dit verhaal vertelt Frides Laméris over de ‘Raad van Inspiratie’ waar ze bezig zijn om
woningen voor drie generaties te ontwikkelen. Kees van Leen reageert hierop dat de VAC kijkt
met de ogen van de doelgroep waarvoor de woning bestemd is.
Op de vraag of de VAC bepaalt hoe de woning ingericht moet worden en of dat objectief
gebeurt, antwoordt Kees van Leen dat VAC Nederland al sinds 45 jaar onderzoek doet naar de
wensen van de gebruikers van de woning en kijkt naar de gebruikersbelangen. De winst voor
een projectleider is, dat hij een goede woning bouwt.
De VAC zou graag een presentatie willen geven, die echter voor deze vergadering te lang
duurt. Caroline Enthoven stelt voor om de presentatie bij de gemeente, afdeling
dienstverlening te houden en de wijkraden daarbij uit te nodigen. De VAC regelt dit met de
afdeling dienstverlening en zodra er een presentatie gehouden wordt neemt Kees van Leen
contact op met de wijkraden.
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Politie Edwin Sabelis
Het onderzoek naar de brandstichting van Futurzz loopt.
Op oudejaarsdag is de burgemeester in Boerhaavewijk geweest en heeft met de jongeren
gesproken.
De dependance Schalkwijk (politiebureau) wordt verbouwd. Tijdens de verbouwing zal het
bureau in Oost gebruikt worden.
Er bestaan geen wijkteams meer. Iedereen valt onder het Robuust team. De wijkagenten
blijven. De aanwezigheid van de politie op straat zal gelijk blijven. Zij worden nu vanuit het
hoofdbureau aangestuurd. 2014 zal door de reorganisatie nog een turbulent jaar zijn.
Voor Schalkwijk is het eerste aanspreekpunt de wijkagent. Vervolgens Edwin Sabelis en
Wim van Kuilenburg.
Kees Schreuders spreekt zijn zorgen uit, dat met de aansturing vanuit het hoofdbureau de
agenten vooral dicht bij hun hoofdbureau blijven surveilleren. Dit is namelijk ook met
handhaving het geval: zij zijn vooral in het centrum te vinden. Michel de Graaf reageert, dat
de politie en handhaving samen de wijk in gaan.
Voorstellen Caroline Enthoven
Per 1 januari 2014 heeft de gemeente de communicatiemedewerkers verdeeld over de
gebiedsteams. Caroline Enthoven maakt nu als communicatiemedewerker deel uit van het
gebiedsteam Schalkwijk.
Op de vraag van Frank Hilterman of Caroline Enthoven ook communicatie-adviezen aan de
wijkraden kan geven, antwoordt Annemariecke Schneider dat de wijkraden dan eerst contact
moeten opnemen met Michel de Graaf.
Caroline Enthoven wijst op de nieuwe website van de gemeente Haarlem. Zij zal zorgen dat de
wijkraden op de website een link krijgen
Schalkwijk 2000 Annemariecke Schneider
De bouw van het woonzorgcentrum De Meerhoeve op de Aziëweg is begonnen.
Op dit moment is Annemariecke Schneider in gesprek met de partijen voor de ontwikkeling
van de Entree, Italiëlaan en Meerwijk centrum.
De gebiedsprogramma’s zijn in concept gereed. De wijkraden krijgen het boekje met de
gebiedsprogramma’s, zodat ze weten wanneer wat gebeurt.
De huurovereenkomst van de voormalige Grafische school tussen de gemeente en Meurkens
en Meurkens is getekend. Het gebouw zal plaats bieden aan broedplaatsontwikkeling voor
startende bedrijven en buurtfuncties. Ook de wijkraad komt in het gebouw.
Rob Hubert vraagt naar de planning van de A. Schweitzerlaan. Annemariecke Schneider
benadert de projectleider om dit alsnog naar de wijkraad te sturen.
Rob Hubert merkt op dat bij het slaan van de eerste paal van Meerhoeve, wethouder Cassee
vertelde, dat Schalkstad geen probleem meer mag zijn en vraagt hoe dit nu verder gaat?
Annemariecke Schneider oppert om de klankbordgroep weer op te starten. Zij benadert de
betreffende projectleider.
N.a.v. Schalkstad merkt Hugo Visscher op dat hij veel geluiden hoort, dat de leegstand in het
winkelcentrum een nare uitstraling heeft. Frides Laméris vult aan dat de gemeente hier ook
een rol in heeft, omdat de gemeente diverse panden verhuurt. Hij wil dit op de politieke
agenda, om te voorkomen, dat iedereen meegetrokken wordt in deze negatieve spiraal.
Afgesproken wordt dit punt te agenderen voor het volgende Vier wijkradenoverleg.
Annemariecke Schneider of Michel de Graaf zorgen ervoor, dat de juiste ambtenaar aanwezig
zal zijn om toelichting te geven.
Dick Wijnoogst vraag naar het CBR. Annemariecke Schneider antwoordt dat de brief met de
verkeersresultaten naar de wijkraad is verstuurd. Het rapport wat hieraan ten grondslag ligt is
openbaar. Annemariecke Schneider weet niet of de bewoners naar de rechter gaan. Ze denkt
dat de bewoners eerst beroep aantekenen bij de bezwarencommissie, omdat ze vinden dat de
gemeente niet handhaaft op het bestemmingsplan. Annemariecke Schneider gaat het na.
Voormalige watermeterfabriek: Annemariecke Schneider heeft een gesprek met Rozemarijn
gehad. Zo lang het gebouw niet verkocht is mag hun kiosk bij het pontje op de hoek staan. Als
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het gebouw verkocht wordt, zal in overleg met de nieuwe eigenaar bekeken worden, of er voor
de kiosk van Rozemarijn ook een plek is.
11.
11.1
11.2
11.3

11.4
11.5

Rondje wijkraden / Rondvraag
Frank Hilterman meldt dat 25 februari de wijkraden een politieke discussieavond organiseren
in de Ringvaart. De lijsttrekkers worden uitgenodigd.
Frides Laméris nodigt alle wijkraden uit bij de wijkraad Molenwijk in de Grafische school.
Datum volgt nog.
Yvonne van Bourgondiën heeft diverse vragen over de werkwijze van Spaarnelanden.
Afgesproken wordt om Spaarnelanden op het eerstvolgend Vier wijkradenoverleg uit te
nodigen.
Hans Hirs meldt dat op 8 februari de wijkraad Boerhaavewijk een Bingomiddag organiseert.
Hans Hirs meldt dat van het LJC aan de kant van de Boerhaavekliniek een schot is verdwenen.
Annemariecke Schneider meldt dat er is begonnen met het verwijderen van asbest. De
aannemer heeft de omwonenden een brief gestuurd.

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 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

4WRO / BO

13 januari 2014

5

