Beleidsoverleg / Vier wijkradenoverleg
Maandag 28 mei 2018 om 9.00 uur
“Wijkcentrum Europawijk” Laan van Berlijn 1
Vastgesteld 10 september 2018
Voorzitter: Hugo Visscher
Aanwezig
Hugo Visscher
Kacem Achahboun
Riet Ooms
Michel de Graaf
Caroline Enthoven
Kitty van Tooren
Guus van Thiel (vanaf agendapunt 9d)
Yvonne van Bourgondiën
John de Jong (van agendapunt 4 tot 12c)
Marieke Scheefhals
Wendy Prince (vanaf agendapunt 7)
Marieke van der Kaa
Hein Schouwenaars (tot agendapunt 5)
Wendy Dieben (agendapunt 7)
Dick Wijnoogst
Joke van Wittmarschen
Afwezig
Hans Hirs
Frank Hilterman
Jos Wienen
Martin Jansen
Gerard Zwiers

wijkraad Europawijk
wijkraad Meerwijk
wijkraad Molenwijk
gemeente Haarlem gebiedsverbinder Schalkwijk
gemeente Haarlem, communicatiemedewerker Schalkwijk
projectmanager Sociale Veiligheid Schalkwijk
politie, operational expert
Pré Wonen
Elan Wonen
Ymere
Dock
Spaarnelanden, relatiemanager
gemeente Haarlem, zone ontwikkelaar
gemeente Haarlem, procesmanager
secretaris Vier wijkradenoverleg
notulist
wijkraad Boerhaavewijk
wijkraad Meerwijk
Stadsdeelbestuurder
Gemeente Haarlem, beheerder Schalkwijk
winkelcentrum Schalkwijk
St. Jacob

1. Opening:
a. Hugo Visscher opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
b. Afmeldingen van Hans Hirs, Frank Hilterman en Jos Wienen.
Mededeling: geen
Vaststellen agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Nieuws uit het college
Agendapunt vervalt wegens afwezigheid Jos Wienen
3. Wet op de privacy
Afgesproken wordt dat Joke van Wittmarschen een opzet maakt voor de wijkraden van
Schalkwijk.
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4. Ontwikkelingsstrategie Europaweg
Toelichting van Hein Schouwenaars, zone ontwikkelaar gemeente Haarlem
a. Het doel van deze ontwikkelzone is het realiseren van woningbouw.
b. Het betreft de zone tussen het winkelcentrum en de Schipholweg.
c. Voor de gebieden Schipholpoort, Rijkswaterstaat en Van der Valkhotel zijn er al ontwikkelaars
die deze gebieden willen ontwikkelen.
d. De ambitie is
- 1600 tot 3000 woningen. Dit is inclusief Schalkstad, Schalkwoud en het Spaarne gasthuis.
- Stedelijke functie dus met (maatschappelijke) voorzieningen, basisschool en ruimte voor
werken;
- Stadsstraat Europaweg (woningen met de voordeur aan de straat, groen, ruimte voor ov,
fiets en wandelaars, route naar het centrum).
e. Er komt een HOV-knooppunt op de hoek van de Europaweg / Schipholweg.
f. Planning:
- participatieproject april-september 2018.
- Eerste schets: voor de zomer 2018
g. Woningdifferentiatie: in het nieuwe collegeprogramma staat dat er meer sociale huurwoningen
moeten komen.
Vragen en opmerkingen
h. N.a.v. de participatie vindt het Vier Wijkradenoverleg dat dit na september moet plaats vinden
in verband met de zomervakantie. Ook wil het Vier Wijkradenoverleg dat er veel informatie
aan en participatiemogelijkheden voor de bewoners van de plantsoenen aan de Europaweg
wordt gegeven.
i. Toevoegen onder de aandachtspunten: veiligheidsbeleving. Hein Schouwenaars neemt dit
mee.
j. N.a.v. het verkeer over de Amerikaweg:
- Opgemerkt wordt dat onderzoek in 2008 van het bureau Goudappel Coffeng heeft
uitgewezen dat Schalkwijk de verkeersdruk die ontstaat door de bouw van de vele
woningen niet aankan. Als de Europaweg smaller wordt hoe wordt dit dan opgelost?
Hein Schouwenaars antwoordt dat het onderzoeksbureau Goudappel Coffeng ook bij dit
project betrokken is en dat de Amerikaweg meer verkeer zal moeten afhandelen.
- Opgemerkt wordt dat de Amerikaweg nu al te druk is en het knooppunt
Aziëweg/Amerikaweg al een knelpunt is. Hein Schouwenaars bevestigt het knelpunt en
dat er naar een oplossing gezocht wordt. Wel gaat de gemeente ervan uit dat er een
verandering in het gebruik van vervoer plaats vindt: jonge huishoudens in de stad kiezen
vaker voor een deelauto of de fiets. Het Vier Wijkradenoverleg wil niet dat een oplossing
ten koste gaat van de toekomstige verbinding tussen Schalkwoud en Schalkstad.
- Het Vier Wijkradenoverleg adviseert om bij de herinrichting 30 km van de
wijkontsluitende wegen, deze wegen doorgaand te houden, zodat de automobilisten niet
een hele woonwijk moeten doorrijden om de wijk in- of uit te kunnen.
k. N.a.v. groen:
- Opgemerkt wordt dat als op de huidige bermen van de Europaweg woningen worden
gebouwd, er veel groen verdwijnt. Hein Schouwenaars reageert dat de weg smaller wordt,
dus minder asfalt. De hoeveelheid groen zal niet afnemen, dat wordt berekend.
- Opgemerkt wordt dat ook de woningen van steen zijn en op de foto van de nieuwe
Europaweg weinig bomen te zien zijn. Voorgesteld wordt om de woningen een voortuin te
geven en te parkeren onder de huizen.
l. Wie houdt in de gaten dat de ontwikkeling afgestemd wordt met de ambities die de gemeente
heeft? Hein Schouwenaars antwoordt dat hij dat doet.
m. N.a.v. de woningdifferentiatie merken de wijkraden op dat in de woonvisie de ambitie is
opgenomen “Haarlem een ongedeelde stad”. De gemeenteraad heeft besloten om in Haarlem
Oost en Schalkwijk vooral midden- en duurdere woningen te bouwen, omdat dit gebied al een
hoog percentage sociale huurwoningen heeft.
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5. Verslag 16 april 2018
Tekstueel:
Agendapunt 7e: de buurtouders lopen gedurende de ramadan tot 01.00 uur in de wijk.
Met inachtneming van deze wijzig wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
Agendapunt 2 huisvesting in de Boerhaavekliniek: uit de media heeft de wijkraad van
Boerhavewijk moeten vernemen dat de huisvesting niet doorgaat. Michel de Graaf reageert dat de
wethouder de voorzitter van de wijkraad op de hoogte wilde brengen, maar de voorzitter had het
nieuws al van de commissie Beheer gehoord.
Actielijst
a. Artikel voor wijkkranten over steenbreek: Michel de Graaf wordt getipt hiervoor contact op te
kunnen nemen met een medewerker van NME.
b. Veiligheidsupdate voor de wijkkranten: Kitty van Tooren stuurt regelmatig een update per
mail naar de wijkraden. De wijkraden kunnen dit gebruiken voor hun wijkkrant. Kan van de
lijst.
c. Wonen op het water bij ‘kop van de molen’. De boot is weg, kan van de lijst.
d. De actie ‘illegaal kamperen Poelpolder’ is een actie voor de wijkraad Boerhaavewijk. Kan van
de lijst.
e. De folder voor investeerders in Schalkwijk wordt niet voor alle bewoners geschikt gemaakt.
Woensdag 31 mei wordt de folder op de netwerkbijeenkomst gepresenteerd. De actie kan van
de lijst.
f. AVG-protocol: zie agendapunt 2. Actienemer wijzigen.
6. Pauze
7. Bomen Schalkwijk
Toelichting Wendy Dieben, procesmanager Haarlem
a. Terugblik: Spaarnelanden heeft een onderzoek gedaan naar de staat van de bomen in
Schalkwijk. De bomen zijn oud en de gemeente wil een bomenplan maken waarvoor een
participatieproject met bewoners van Schalkwijk is uitgezet. De gemeente is met de adviezen
van deze bewoners aan de slag gegaan.
b. Op de website https://www.haarlem.nl/bomen-in-schalkwijk/ staan alle documenten met
betrekking tot dit project, zoals het programma van eisen, wensbeeld en kaarten met de bomen
aangeduid als slechte levensverwachting, risico takbreuk, worteldruk, monumentaal etc.
c. Vorige week is er opnieuw een bijeenkomst met de bewoners geweest om het wensbeeld te
bespreken. De bewoners wilden meer diversiteit aan bomen en meer aandacht voor de parken.
d. Morgen wordt met vijftien bewoners besproken hoe verder te participeren en hoe om te gaan
met de verschillende belangen voor de bewoners in een straat.
e. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een nieuwe bomenverordening, waarin ook wordt
meegenomen wanneer een boom overlast veroorzaakt.
f. De gemeente gaat ook aan de slag met de lijst van overlastgevende bomen die de wijkraad
Boerhaavewijk op verzoek van de gemeente heeft gemaakt. Hier is nu budget voor.
8. Dock Wendy Prince
a. Afgelopen week was er een kleine netwerkbijeenkomst in het winkelcentrum waar 15 tot 20
organisaties bij aanwezig waren. Er komt nog een enquête om de netwerkbijeenkomsten te
kunnen verbeteren.
b. Ramadan: er zijn veel activiteiten in Schalkwijk, georganiseerd door Dock, Streetcornerwork
en Sportsupport. De activiteiten worden druk bezocht. De jongerenwerkers zijn ambulant in de
wijk aanwezig.
c. Op het terrein naast de Aldi (overkant Schipholweg) gaan Elan Wonen, Zorgbalans en SIG een
samenwerking aan om het terrein te bebouwen met het doel om langer zelfstandig te wonen.
Het zal een variant van Wijkdorp worden.
d. Met verschillende Haarlemse organisaties is een coalitie gevorm rond eenzaamheid. Voor de
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zomervakantie komt er een werkconferentie waar de wijkraden ook voor worden uitgenodigd.
e. De Wijksafari is gestart: een theatergroep trekt Schalkwijk in en geeft op bijzondere plekken
een voorstelling.
9. Politie Guus van Thiel
a. De woninginbraken zijn dalende. De politie attendeert op insluipingen met dit mooie weer.
b. De ramadan verloopt rustig in de wijk. De aanwezigen bevestigen dit en danken alle
organisaties die zich hiervoor inzetten.
c. Afgesproken wordt om de inzet van de wijkagenten voor het volgende Vier Wijkradenoverleg
als eerste agendapunt te agenderen, zodat de stadsdeelbestuurder hierbij aanwezig is. Guus
van Thiel zal zijn teamchef hier ook voor uitnodigen.
d. Illegaal kamperen in de Poelpolder heeft Guus van Thiel uitgezet.
e. Woonboten: de woonboten zijn naar de Ringvaart vertrokken. Nu is de gemeente
Haarlemmermeer verantwoordelijk, maar het zijn de bewoners van Molenwijk die hier last
van ondervinden. Guus van Thiel heeft dit uitgezet bij de Waterschap en de gemeente
Haarlemmermeer.
10. Spaarnelanden Marieke van der Kaa
a. Afgelopen dinsdag was er een schoonmaakactie met Dock, Spaarnelanden, de wijkraad, Lidl,
de corporaties en basisscholen bij de Lidl en omgeving in Boerhaavewijk. Dit initiatief is
opgezet door Spaarnelanden in samenwerking met de corporaties naar aanleiding van de
overlast die de woningrenovaties in de buurt hebben gegeven. Het idee wordt geopperd om
elke basisschool een stukje van de wijk bij te laten houden. Marieke van der Kaa antwoordt
dat Spaarnelanden de scholen kan aanschrijven of ze het leuk vinden om hieraan mee te doen.
Wendy Prince stelt voor om dit door Dock te laten opnemen, omdat zij al een project ‘Scholen
in de Wijk’ hebben. Marieke van der Kaa en Wendy Prince gaan samen aan de slag.
b. Afgelopen zaterdag was er een Haarlemse actie ‘plastic vissen’. Het was een groot succes.
11. Communicatie Caroline Enthoven
a. Op de sociale media komen positieve berichten binnen over de vernieuwde Europaweg en de
bloeiende bermen.
b. In de periode van 9 juli tot en met 2 september vindt er onderhoud plaats aan de baan van de
Zuidtangent. Tijdelijk rijdt de bus een andere route en er vervallen haltes. Via de media komt
hierover meer berichtgeving.
c. 16 juni is er een buurtfestival in de Spaarnehal met onder andere een rommelmarkt. Het
festival wordt mede georganiseerd door de wijkraad Parkwijk.
12. Veiligheid en handhaving Kitty van Tooren
a. Het coalitieakkoord is vastgesteld en dat betekent dat er voor heel Haarlem zes handhavers
bijkomen. Dus van 21 naar 27. (Twee extra handhavers voor Schalkwijk.)
b. Vanavond gaan de buurtouders van Molenwijk hun eerste ronde lopen.
c. Op de Finlandstraat en omgeving is het rustig. Dat kan komen door de jongerenruimte op de
Athenestraat, waar veel jongeren op af komen.
d. In Molenwijk gaat het rolmodellenproject van start. De jongeren komen in dienst van Dock.
e. N.a.v. de vraag over het burgerinitiatief (bewoners die surveilleren) in Boerhaavewijk: dit is
een initiatief dat een bewoner opgezet heeft
13. Rondje wijkraden/Rondvraag
Europawijk
a. De opbouw van de Natuur- Educatietuin is in volle gang.
b. De Engelandlaan moet ingericht worden volgens de 30 km eisen. De gemeente heeft zowel
aan de wijkraad als aan de actiegroep om wensen en ideeën gevraagd. Er komt nog een
gezamenlijke bijeenkomst. De wijkraad ziet nu wel een kans om iets aan de gevaarlijke
kruising Belgiëlaan/Engelandlaan te doen met dynamische zebrapaden.
Molenwijk
c. Er zijn twee subsidieaanvragen toegekend. Een voor een container voor materiaalopslag van
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de groengroep en een voor volleybalpalen in het Molenpark.
Boerhaavewijk
d. Niet meer nieuws dan al in deze vergadering is gemeld.
Meerwijk:
e. De kinderwijkraad gaat een schoonmaakactie organiseren.
f. Hoe is de aansprakelijkheid voor vrijwilligers geregeld? Antwoordt: de gemeente Haarlem
heeft in samenwerking met de VNG een verzekering voor alle vrijwilligers. Zie
https://www.haarlem.nl/vrijwilligersverzekering/
Verkeer en Vervoer
g. De werkgroep heeft een brief naar B&W en de fracties gestuurd n.a.v. het door de
gemeenteraad genomen besluit om de Engelandlaan met een blanco check naar 30 km in te
richten. In de brief wordt gerept over de verbazing van de werkgroep en wijkraden dat de raad
vlak voor de verkiezingen 1800 is gedraaid en verzocht wordt dat de overige
wijkontsluitingswegen in Schalkwijk net zo ingericht worden als de Engelandlaan, omdat
uniformiteit de veilheid verhoogt.
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 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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