Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 6 november 2017 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 11 december 2017
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hans Hirs
Hugo Visscher en Hanna Hamersma
Frank Hilterman
Riet Ooms
Michel de Graaf
Robèr Vriend
Caroline Enthoven
Emma Huiberts
Kitty van Tooren (van agendapunt 2b tot 5)
Yvonne van Bourgondiën
Marieke Scheefhals
John de Jong
Gerard Zwiers
Wendy Prince (vanaf agendapunt 2m)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Jos Wienen
Hakima Sallemine
Guus van Thiel
Marieke van der Kaa
Esther Kraaijo

wijkraad Boerhaavewijk
wijkraad Europawijk
wijkraad Meerwijk
wijkraad Molenwijk
GOB Schalkwijk, gebiedsverbinder
GOB Schalkwijk
GOB Schalkwijk, communicatiemedewerker
Communicatiemedewerker gemeente Haarlem
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
Pré Wonen
Ymere
Elan Wonen
winkelcentrum Schalkwijk
Dock
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
Stadsdeelbestuurder
coördinator Handhaving Schalkwijk en Oost
politie
Spaarnelanden
St. Jacob

1. Opening:
a. Michel de Graaf opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
b. Afmeldingen van Guus van Thiel, Jos Wienen en Esther Kraaijo
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Schalkstad
Toelichting van Michael Kaldenhoven (procesmanager gemeente Haarlem), Niels de Zwijger
(Tauw) en Si-Mo El M'Barki (AM).
Michael Kaldenhoven, gemeente Haarlem
a. Fase 1: Floridaplein: Twee grote supermarkten met woningen en parkeren. Een bioscoop met
zeven zalen (900 stoelen) waarvan één multifunctionele zaal en uitbreiding van de winkels.
Bij de eerste fase hoort ook de winkeluitbreiding aan de kant van de Europaweg (waar nu
Action zit). Hier komt een winkel met op de eerste verdieping een zalencentrum
b. Fase 2 is de zuidstrook en het V&D gebouw. De gemeente Haarlem is met drie partijen in
overleg over dit gebied. Als dit is afgerond, waarschijnlijk nog dit jaar, komt er een
stedenbouwkundige visie in overeenstemming met de drie partijen. Zoals het er nu uitziet
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komen hier dienstverlenende organisaties zoals de bibliotheek, huisarts en een sportschool.
c. Fase 3 is de Ceylontoren (VNU-gebouw). De ontwerpplannen bevatten wonen en kleine
bedrijfjes in de plint. De gemeente moet dit nog goedkeuren.
d. Het is nog niet zeker of de markthal er komt. Er ligt wel een mooi plan.
e. De bouw begint volgend jaar
Niels de Zwijger, ingenieursbureau Tauw.
f. Tauw gaat de grond bouwrijp maken.
g. Januari: sloop van het Calaforniaplein nrs. 2, 3 en 3a, om ruimte te kunnen maken voor de
bioscoop.
h. Januari: Bomenkap. De bomen zijn niet verplantbaar. Met de Haarlemse Bomenwacht is
hierover overlegd.
i. Februari: Verleggen van de kabels, leidingen en riolering.
j. Januari – juli: verplaatsen van de markt richting Briandlaan. Na juni komt de markt op een
andere plek.
k. Januari-juni: andere (tijdelijke) fietsroute.
Si-Mo El M'Barki, AM Real Estate Development (AM)
l. AM heeft op basis van een schetsontwerp de tender Floridaplein gewonnen.
m. AM heeft een avond georganiseerd met bewoners en ondernemers om te kijken wat past bij de
identiteit van Schalkwijk. Hieruit kwam naar voren:
- veerkracht, blijmoedig, vrij en trots;
- kleurrijk;
- buitengewoon (creativiteit en cultuur).
n. In het ontwerp van AM wordt het plein optimaal benut. Wonen aan het plein en een plek om te
ontmoeten. Er komen geen auto’s op het marktplein, aan de noordkant van het gebouw kan
geparkeerd worden.
o. Boven de twee supermarkten komen vrije sector huurwoningen, studio’s voor starters en 36
zorgwoningen van Philadelphia.
N.a.v. de presentaties merkt Frank Hilterman op dat hij het vreemd vindt dat de wijkraad Meerwijk
niet betrokken is bij de bomenkap en de avond voor bewoners en ondernemers.
3. Veiligheid en handhaving Kitty van Tooren
a. De wintercampagne ‘Woninginbraken’ is gestart: er hangen posters in de stad,
waarschuwingsreclame in de bioscoop en een buurtbus. Kitty van Tooren zorgt voor een
artikel voor de wijkkranten.
b. Participatiebijeenkomst veiligheid Meerwijk.
De bewoners waren enthousiast en de tips en adviezen die zij hebben gegeven neemt de
gemeente mee. De diversiteit van bewoners was gemêleerder dan die van de
participatiebijeenkomst over de bomen. Er waren geen jongeren, maar die komen meestal niet
op dit soort bijeenkomsten af.
c. Evaluatie samenscholingsverbod Europawijk Noord: het heeft een positief effect op de wijk en
het waterbedeffect is uitgebleven. De gehele jeugdoverlast in Schalkwijk is gedaald.
Riet Ooms merkt op dat in het middengebied van Molenwijk meer jeugdoverlast is.
d. Hans Hirs vraagt of Kitty van Tooren op de hoogte is van de overlast bij de torenflat ‘de
Poortwachter’ naast het zwembad. Bewoners hebben last van vandalisme, hangjongeren,
drugsoverlast en inbraken. Kitty van Tooren zegt dat het bij de gemeente niet bekend is en
verzoekt de overlast te melden.
e. Frank Hilterman uit de zorgen van de wijkraden dat als gevolg van inzet elders de wijkagenten
beduidend minder voor de wijk aanwezig kunnen zijn. Dick Wijnoogst vult aan dat de
wijkagent van Boerhaavewijk naast de inzet elders, ook nog eens 80% van zijn wijkwerk moet
besteden aan overlast van psychiatrische patiënten.
f. Marieke Scheefhals meldt dat bij een brandoefening aan de zuidkant van het winkelcentrum
bleek, dat er zoveel auto’s op de brug geparkeerd stonden, dat de hulpdiensten er niet door
konden (Fie Carelsenplein bij de bibliotheek).
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g. Hanna Hamersma merkt op dat de parkeermeters bij het winkelcentrum niet werken.
4. Pauze
5. Verslag 11 september 2017
Tekstueel: geen opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
N.a.v.:
a. Agendapunt 5, Schalkwijk aan Zee: Frank Hilterman vertelt dat de eindrekening voor dit
festival is opgemaakt en met een klein positief saldo is afgesloten.
b. Agendapunt 8 Communicatie, Glossy HRLM: Frank Hilterman heeft de indruk dat er geen
visie op de verspreiding van de Glossy in Schalkwijk is. Het blad is zeer positief door de
bewoners ontvangen. Ook de verspreidingspunten zijn blij met het blad. Hij heeft gehoord, dat
zolang ondernemers in Schalkwijk niet adverteren in de Glossy, de Glossy niet in Schalkwijk
verspreid wordt. Frank Hilterman vindt dit het verhaal van de kip en het ei, want als de Glossy
niet in Schalkwijk verspreid wordt zullen de Schalkwijkse ondernemers hier ook niet in willen
adverteren. Afgesproken wordt dat Frank Hilterman en Michel de Graaf met de eindredactrice
hierover gaan praten.
Actielijst
c. Sport in de wijk: 22 november is er een vervolg op de expertmeeting jeugd en sport in het Van
der Valkhotel. Van 16.30 tot 19.00 uur. De actie kan van de lijst.
d. Bespreken overlast gevende bomen in Boerhaavewijk: Dick Wijnoogst zegt dat er een
veiligheidsonderzoek schijnt te komen. Actie kan van de lijst.
e. Weghalen rijplaten Molenplaspark: is gebeurd kan van de lijst.
f. Veiligheidsupdate voor de wijkkranten: de deadlines zijn voorbij dus het wordt de volgende
wijkkrant. Wel kan het artikel nog op de website geplaatst worden. N.a.v. deze actie vraagt
Caroline van Enthoven of de redacties van de wijkkranten de deadline kunnen doorgeven voor
de communicatiekalender.
g. Overleg Spaarne Gasthuis: het overleg is geweest. Hans Hirs en Hanna Hamersma waren
hierbij aanwezig. Riet ooms en Frank Hilterman hebben geen uitnodiging ontvangen. Kan van
de lijst.
h. Foto’s van Schalkwijk is gebeurd. Ze hangen in Zandvoort. Kan van de lijst.
6. Communicatie Caroline Enthoven
a. Sterk merk voor Schalkwijk: 24 november hebben de burgemeester en wethouder overleg over
een andere naam voor Schalkwijk.
b. De Nieuwskiosk is nog niet klaar. Als wijkraden artikelen of foto’s van de gemeente willen,
kunnen ze deze van de website halen. Te vinden onder nieuws en nieuwsberichten.
c. Gebiedscommunicatiekalender aanvullingen:
- 18 december Vinci 73 Meerwijk van 18.30 tot 20.30 uur een tussendooropening, zodat de
bewoners zien dat er weer iets met het gebouw gaat gebeuren.
- 22 december de Ringvaart Boerhaavewijk: Muziekavond georganiseerd door SCAS,
Stichting Samen Haarlem en Dock. Onder andere komen de inmiddels beroemde
gevluchte Syrische zusjes optreden.
- 10 november in de Ringvaart: High Tea georganiseerd door Jongeren in Beweging.
- 11 en 22 november: evenementen van de bibliotheek.
7. Politie niet aanwezig
8. Dock Wendy Prince
a. Dock gaat proberen om thema’s in hun activiteiten te integreren. Deze maand is het thema
armoede en Dock wil proberen om het taboe hierop te doorbreken.
N.a.v. de thema’s geeft Frank Hilterman het idee van het thema Burgerschap: dat bewoners
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weer hun eigen straat schoonhouden en verantwoordelijkheid nemen naar andere
buurtbewoners.
b. De Kas gaat sluiten, omdat Dock naar Vinci 73 gaat en dat gebouw gaat delen met een aantal
zorgpartijen. Er komt bijvoorbeeld een keuken waar men samen kan koken en eten, er is
dagbesteding en een ontmoetingsplek voor de wijk.
9. Spaarnelanden Niet aanwezig
10. Rondje wijkraden/Rondvraag
Molenwijk
a. De jongerenwerkers van Dock komen op de wijkraadvergadering. Er is voor de jongeren
weinig in de wijk te doen.
b. De wijkraad heeft het idee om kunst op de rotondes van de Europaweg te plaatsen en
Riet Ooms vraagt hoe dit aan te pakken? De andere wijkraden zijn zeer te spreken over dit
idee. Michel de Graaf adviseert om contact op te nemen met Arjen de Boo en Blanca de Bruin.
Frank Hilterman neemt deze actie op zich.
Boerhaavewijk
c. Dick Wijnoogst vraagt hoe de gemeente met het oplossen van meldingen omgaat? Hij heeft uit
de praktijk, de indruk gekregen dat klachten op hetzelfde moment gemeld en van dezelfde
aard en in dezelfde straat niet gelijktijdig opgelost worden. Ook merkt hij op dat het gedane
werk door niemand gecontroleerd wordt. Frank Hilterman reageert dat de politieke ervoor
gekozen heeft, dat de opdrachtnemer het werk uitvoert en controleert, waarop Robèr Vriend
reageert dat de eindverantwoordelijkheid bij de gemeente ligt.
Afgesproken wordt om dit op te nemen op de agenda van de volgende vergadering.
Europawijk
d. Hugo Visscher complimenteert zijn wijkraad voor het op tijd inleveren van de kopij voor de
Glossy HRLM. Hij was op vakantie en de kopij zat in zijn computer, dus alle artikelen
moesten opnieuw geschreven worden.
Michel de Graaf
e. Morgen heeft Michel de Graaf een gesprek met de trekkers van de actiegroep Engelandlaan en
woensdag met de wethouder, Hugo Visscher en Roel Schaart.
Robèr Vriend
f. De gemeente heeft geld over wat doorstroomt naar de algemene middelen. Dit geld wordt
gebruikt voor het verbeteren van de openbare ruimte. In Schalkwijk worden de volgende
wegen opgeknapt:
- Ierlandstraat/Schotlandstraat
- Oostkant van de Schipholweg: een deklaag
- Deventerstraat
- Tijdelijke maatregelen Meerwijk: bestrating verlagen en dichtklinken (er wordt rekening
gehouden met Ivorem
Voorstel vergaderdata
Dick Wijnoogst licht toe dat er maandagen bijzitten die direct na een vakantie vallen. Geen van de
aanwezigen vindt dit een probleem en de data worden vastgesteld.
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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