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2037 RR HAARLEM
telefoon 06 – 494 869 99
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Concept
Verslag van de Wijkraadvergadering van 30 april 2019

Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:
Afwezig wijkraad:
Verslag:

Frank Hilterman (voorzitter), Kacem Achahboun (vicevoorzitter), Jan Bos
(penningmeester) en Buck.
Rachid el Aater, Arie Knokke (Midzomermarkt), Rob Lammerts, , Hans,
Melek Metinturk, Frits Vermeijs, Lisa Wesselius + collega (handhaving)
Martin van Delden, Ans Eldering, Jerney Groeneveld-Vooys, Marianne van Kleef
Riet Spanjaart, Tonco Tijdeman en Paula Willems.
Joke van Wittmarschen

1. Opening
a. Frank Hilterman opent om 18.30 uur de vergadering met een hartelijk welkom.
b. Afmeldingen van Niko Buiten (natuurwerkgroep Poelpolderpark), Jerney Groenveld-Vooys,
Paula Willems en de wijkagent
2. Wijkagent / handhaving
Wijkagent:
Geen meldingen of vragen voor de wijkagent.
Handhaving
a. Klachten over jeugdoverlast op het bovenplein van Da Vinci. Bewoners kunnen nu zelf het
hek op slot doen, maar de kinderen klimmen over het hek.
b. Frank Hilterman vraagt of jongeren gebruik maken van de picknicktafels in het Aziëpark. Hen
is namelijk gratis wifi beloofd, als ze hier gaan chillen. Lisa Wesselius zal het in de gaten
houden.
c. De voormalige jongerencontainer in de Poelpolder wordt weggehaald.
3. Mededelingen
a. Jaarvergadering: de fractievoorzitters waren enthousiast om in een ongedwongen sfeer (niet vlak
voor verkiezingen) met elkaar in debat te gaan en zij vinden het voor herhaling vatbaar.
b. N.a.v. van de 40-40-20: Uit de krant heeft Frank Hilterman vernomen dat er blijkbaar
overeenstemming over de woningbouw bij het winkelcentrum is bereikt.
c. De gemeente gaat een stadsecoloog aannemen die betaald wordt uit het budget voor de
energiesubsidies. Dit betekent dat de natuurwerkgroepen hun budget houden. In de
Meerwijkplas staan inmiddels drie wilde pony’s.
N.a.v. de pony’s: dit zijn wilde paarden. Zij hoeven niet geborsteld te worden en niet bijgevoerd.
d. De repetities van het grote Schalkwijkse Koor zijn begonnen (een project van de Koorbiënnale in
samenwerking met het Nederlands Kamerkoor en de Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk.
Op 5 juli wordt gezongen op het Mahlerplein (station Zuid) in Amsterdam en 6 juli bij de Lidl in
Boerhaavewijk.). Aanwezigen op de vergadering die bij de repetities aanwezig waren vertellen er
zeer enthousiast over. Meedoen is nog mogelijk je hoeft niet te kunnen zingen. De volgende
repetitie is 16 mei.
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e. Klankbordgroep Warmtenet. De wijkraad heeft de versnellingskamer van de gemeenteraad voor
de klankbordgroep van 7 mei uitgenodigd. In deze versnellingskamer zitten gemeenteraadsleden
die zich bezig houden met de energietransitie. De wijkraad wil aan hen de problemen voorleggen,
waarmee het warmtenet in de wijk kampt.
4. Verslag van 26 februari 2019
Tekstueel: geen op- of aanmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst:
131
Frank Hilterman heeft diverse malen aan de gemeente gevraagd of op een deel van het veldje
bij de Thomas Moreflat een speelplek gerealiseerd kan worden. De actie wordt in de gaten
houden.
137
Waterprobleem parkeerplaatsen bij R. Steinerflat en L. Pasteurstraat: Melek Metinturk neemt
zelf contact op met Pré Wonen. Kan van de lijst.
5. Midzomermarkt
Op 22 juni is er weer Midzomermarkt.
Er zijn al 75 kramen verhuurd.
Woningcorporatie Ymere zal geen subsidie verlenen. Van Pré Wonen en Elan Wonen is het nog
onbekend. Frank Hilterman gaat hier achteraan.
De gemeente geeft dit jaar wel subsidie.
7. Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig : geen nieuws
Werkgroep Verkeer en Vervoer.
a. De werkgroep heeft een extra vergadering gehouden, omdat het voorlopig ontwerp van de
kruisingen met de Amerikaweg verscheen. Er is een reactie naar de gemeente gestuurd. De
werkgroep wil een dubbelzijdig fietspad aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan i.p.v. aan de
noordzijde.
Communicatie geen nieuws
Jeugd Buck
b. Buck is al een paar maal naar de kinderwijkraad geweest
c. Met de kinderwijkraad werkt zij ook aan de kinderboerderij/speeltuin
7. Zelfstandige werkgroepen
De Brug: Rachid el Aater
De buurtouders lopen gedurende de ramadan vanaf 23.00 uur in de wijk.
Jongeren in Beweging: geen nieuws
Natuurwerkgroepen: zie agendapunt 3b.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.45 uur.
De volgende wijkraadvergadering is 28 mei

Actielijst:
30-10-2018
130
Omgeving van Da Vinci aanpakken, zodat het ontmoetingscentrum goed bereikbaar is voor
ouderen en minder-validen…………………………………………….
i.g.h.
131
Vragen aan gemeente of op deel van het veldje bij de Thomas Moreflat een speelplek
gerealiseerd kan worden…………………………………………….. ……………………………………………. i.g.h.
27-11-2018
135
Elan Wonen en Ymere uitnodigen n.a.v. aandachtswijk Pré Wonen ………………………………….. DB
29-1-2019
141
Jongerencontainer in Poelpolder staat te verroesten………………………………………………………i.g.h.
30-4-2019
142
Elan Wonen en Pré Wonen benaderen voor subsidie voor de Midzomermarkt…………..Frank
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