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Wijkraadsleden 
 

Voorzitter: 
Wim van Seggelen  Tel. 06-23406735 

 
Secretaris: 

Erik van der Leij parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl 
 

Penningmeester: 
Jakob Muis 

 
Algemene leden: 
Ingrid Wakker 

Melek 
Irma Sipman 

Marjet Schaap(aspirant lid) 
 
 

Gebiedsgebonden agent 
 

Mustafa Karademir 
 
 

Website: 
Bezoek onze website, dan blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

www.parkwijk-zuiderpolder.nl 
 

Vergaderingen 
 

De vergaderingen worden gehouden in onze vergaderruimte in het Polderhuis, Steve Bikostraat 62 
 

Op de volgende data, Dinsdagavond 
 

13 maart, 3 april jaarvergadering, 8 mei, 5 juni, 3 juli 
van 19.30 tot 22.00 uur: 

 

De agenda van de eerstvolgende openbare vergadering vindt u bij: 
- kapper Ton Karpes, aan de zijkant van de zaak 
- publicatiebord in de Dekamarkt 
- slager Peter van der Gragt 
- Maxima tapijten 

 

Wijkkrant Parkwijk/Zuiderpolder 
 

Redactie wijkkrant:   Irma Sipman 
     Jakob Muis   Bezorging wijkkrant: Erik van der Leij 
Webmaster:   Edwin Hein 
 
De wijkkrant verschijnt 4x per jaar. Kopij kan ten allen tijde toegestuurd worden per post of @-mail: 

 
Redactie wijkkrant: Parkwijk/Zuiderpolder: 

Steve Bikostraat 62 
2033 DT Haarlem 

parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl 
Voor mail met grote bijlagen parkwijkzuiderpolder@hotmail.com  
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  Voorwoord door de voorzitter 
 
Beste bewoners, 
 
Onze nieuwe wijkkrant ligt weer voor u. Een nieuw 
jaar waar veel zal gaan gebeuren. 
Zoals u weet of al gelezen heeft, is uw wijk ook 
aangesloten bij de digitale wijkkrant voor Haarlem 
Oost.  
Het is de bedoeling dat iedereen die krant ook op 
papier krijgt. Dus de digitale krant is er niet alleen 
voor de bewoners met een PC. Hij wordt huis aan 
huis verspreid in Haarlem Oost. 
De wijkraad heeft ook zitting genomen in de 
werkgroep Oorlogsmonument Reinaldapark, om te 
zorgen dat het monument er ook na 4 mei netjes 
uitziet.  
De gemeente heeft dit monument van de koopvaardij 
vanaf nu toegevoegd op de totaallijst van de 
oorlogsmonumenten. Dit schept de verplichting de 
monumenten bij te houden, en dit jaar zal het beslist 
lukken! 
Verder wordt dit jaar een begin gemaakt met het 
opknappen van het Reinaldapark.  
De wijkraad zal er op toezien dat het weer een park 
wordt om er met plezier te wandelen. 
Ook wordt er hard gewerkt om voor de bewoners van 
Parkwijk-Zuiderpolder een inspraakavond voor het 
Stadion en de omliggende winkels te krijgen via de 
gemeente.  
Omdat de MER (Milieu Effect Reportage) nog niet in 
orde is en het bestemmingsplan nog niet klaar is, is 
de datum nog niet bekend. 
Zodra deze datum bekend is zorgt de gemeente dat 
dit via de kranten wordt vermeld. 
Als laatste: Wij zijn op zoek naar personen die het 
leuk vinden een wijkkrant in elkaar te zetten. Hier 
hoeft u geen opleiding voor gehad te hebben.  
De andere wijkraadsleden helpen mee om kopy voor 
de krant te leveren. 
De krant verschijnt 4x per jaar, dus u kunt uw eigen 
tijd indelen. De krant moet wél op tijd klaar zijn 
Neem eens vrijblijvend contact met onze redactie of 
bel mij. 
 
 
Wim van Seggelen 

van de redactie 
 
De jaarwisseling is al enige maanden geleden, en af 
en toe voel je dat het zonnetje wat meer kracht heeft, 
dus laat het voorjaar maar komen! 
De krant is klaar, met voor u hopelijk genoeg 
informatie om te lezen. 
Er staat alvast een korte terugblik op 2006 in, en 
natuurlijk foto’s van de nieuwjaarsreceptie met 
Willeke D éstell. 
Verder een verslag van de klankbordgroep 
Reinaldapark, een artikel van de architect van de 
Moskee, een stukje over de politie in de wijk, de 
ganzenpopulatie, informatie over de glas- en 
papiercontainers, en een interview met de 
buurtwinkel Maxima Tapijten. 
En dan nog een afscheidsstukje van Melek, die al 
weer twee jaar geleden uit onze wijk vertrok. Zij gaat 
nu helaas stoppen met het wijkraadswerk. 
De wijkraad is nu wel erg “dun bevolkt” en zoals u 
kunt lezen is er nogmaals een oproep om versterking 
geplaatst! 
Wij hebben inmiddels een nieuw lid mogen 
verwelkomen: Marjet Schaap, die zich naar 
aanleiding van de vorige oproep heeft aangemeld. 
Wij zijn heel blij met haar, maar één extra lid is nog 
niet genoeg. 
Wij hopen dit keer weer een paar nieuwe leden aan 
onze wijkraad kunnen toevoegen! 
 

 
 
Wilt u een stukje schrijven voor de wijkkrant, stuur 
het dan naar ons E-mail adres dat staat op de tweede 
pagina van deze krant.  
Heeft u géén computer, dan kunt u de brief inleveren 
op de onderstaande adressen.  
 
Vincent. van Goghlaan 54-2, en  
Vrijheidsweg 114. 
 
Irma Sipman 



 4 

NIEUWJAARSRECEPTIE 9 JANUARI 2007 
Met een optreden van Willeke Déstell 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wim heet iedereen van harte welkom, en ziet het 
nieuwe jaar positief tegemoet, hij denkt dat het 
contact met de gemeente in de toekomst beter 
gaat verlopen. Het college van B&W heeft zich 
van de goede kant laten zien nu de nota 
“wijkgericht werken aangescherpt” is 
aangenomen, en hij gaat er vanuit dat dit een 
positief effect heeft op de samenwerking tussen 
de wijkraad en gemeente. 
Onze secretaris Erik moet het eerst nog zien, het 
afgelopen jaar was de communicatie “erg taai”! 
 

Edwin Hein ( verkeersgroep) is “blij dat de 
gemeente toch nog overstag is gegaan”. 
Er zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd, waar 
we ook recht op hebben gezien de norm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Ook tijdens oud en nieuw was het rustig, dus 
onze wijkagent Moustafa was een tevreden man. 
 

Nadat Edwin en Cees (verkeersgroep) Melek 
(turkse hapjes) Mida Koelman (ex wijkraadslid) 
en Dhr. P.Mensink(bezorging wijkkrant) in het 
zonnetje zijn gezet, was het tijd voor  
Willeke D éstell. Het werd al snel een hele 
gezellige avond waarop iedereen uit volle borst 
mee zong en vervolgens de voetjes van de vloer 
gingen! 
 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde 
nieuwjaarsreceptie, en we zijn benieuwd wat het 
volgend jaar wordt! 
 
redactie 
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Een korte terugblik op 2006 
We hebben een druk en bewogen jaar achter de rug. 
Allereerst namen drie leden afscheid van ons. Paul en 
Nicolien Beck en een half jaar later Mida Koelman. 
Alle drie hadden hun eigen redenen daarvoor, en wij 
zullen ze nog een tijd missen. We maakten kennis 
met onze nieuwe burgemeester, Bernt Schneiders. 
Verder werd er natuurlijk druk vergaderd op 
verschillend niveau. Allereerst de 
wijkraadsvergaderingen zelf. Zo’n elf keer 
overlegden we met de wijkbewoners - nadat we eerst 
onderling hadden overlegd - over het wel en wee in 
onze wijken. Waar ging dat over? Wel, de steeds 
terugkerende problemen, het kleine leed in de buurt: 
stoeptegels, parkeerproblemen, onveiligheid, ach u 
weet wel. Daarnaast overlegden we met onze 
“buren”, de wijkraden Oude- en Nieuwe 
Amsterdamse buurt, de Slachthuisbuurt en de 
Wijkcommissies van de Scheepmakersdijk en 
Burgwal. 
Dan de vergaderingen met de stadsdeelregisseur. 
Dit heeft een wat hoger niveau dan de openbare 
vergaderingen, maar veelal wel dezelfde 
onderwerpen: bankjes, paaltjes, parkeren, vervuiling 
en wateroverlast in het Reinaldapark.  
Verder hebben we gesproken over 
bestemmingsplannen en wat er zo al meer aan de 
hand is en wat er in de toekomst in het vuur ligt voor 
de Zomerzone. 
We hebben kritische geluiden laten horen over de 
plannen voor met name Parkwijk-Noord. 
Werkgroepen hebben van zich laten horen, zei het 
bescheiden, bij de politieke besluitvorming. Zij 
hebben gelobbyd voor meer parkeerplaatsen en tegen 
het Stadion.  
We zijn van start gegaan met de klankbordgroep 
Reinaldapark. Een zeer ingrijpende operatie; 
driekwart van het park gaat op de schop, daardoor 
zullen we een tijd weinig echt park hebben, maar dat 
zijn we inmiddels wel gewend: nu hebben we ook 
niets.  
We hebben de opening gevierd van het Reinaldahuis. 
Een prachtig gebouw, wel wat groot, maar met een 
groot aantal functies voor de wijk. Huisarts, 
apotheek, fysiotherapie en een bibliotheek. 
Goed nieuws is dat het Verzetsmonument opgeknapt 
gaat worden. Een schandvlek wordt gewist.  
De bouw van de Moskee vordert gestaag maar zal pas 
in juni in gebruik genomen worden. 
We hebben weer een Nazomerfeest gevierd. Op en 
rond de Beatrixdreef werd het een gezellige dag met 
optredens, kramen en informatie van 
welzijnsorganisaties en politiek. Koffie, thee en koek 
bij de Viersprong. 
Er is ook nagedacht over wat we in de toekomst 
willen voor onze wijken. Veel! Want we missen veel. 
We missen jeugdopvang, speelplaatsen, trapveldjes. 
We willen dat er wat gedaan wordt aan de 
leefbaarheid in de wijken. Wat is leefbaarheid? Wel, 

hier een antwoord: 
“Het voorzien in een aanvaardbaar niveau in de wijk 
met betrekking tot de fysieke omvang, de sociale 
omvang, de veiligheid, de economie, de 
vrijetijdsbestedingsmogelijkheden, en de 
herkenbaarheid van de wijk in positieve zin”. 
Tot slot. In het gesprek met de nieuwe burgemeester 
kondigde deze aan te willen starten met een nieuw 
begrip voor het bestuur van Haarlem; het Wijkgericht 
werken. Dat betekent dat tussen wijkraad en 
gemeentebestuur contracten worden gemaakt voor 
projecten ter verbetering van de wijken. De eerste 
gesprekken zijn al begonnen en we hebben goede 
hoop dat het dankzij de gedrevenheid van onze 
nieuwe burgemeester gaat lukken. 
Dit is een verkort jaarverslag. Op 3 april is onze 
jaarvergadering en daar zal het Jaarverslag 2006 
gepresenteerd worden 
 
 Nogmaals een oproep!!! 

 
ZOEKT U ECHT LEUK VRIJWILLIGERSWERK? 

 
WORDT DAN WIJKRAADLID! ! ! 

 
Wij zoeken versterking van ons team van 

wijkraadleden 
 

Wat doen wij? 
 

Wij - Wijkraadteam Parkwijk-Zuiderpolder - zetten ons in 
voor een leefbare woonomgeving, veiligheid, en sociale 
eenheid in onze wijken. Wij overleggen met wijkbewoners, 
bestuurders en ambtenaren van de gemeente Haarlem op 
verschillend niveau. 
 

Wat vragen wij? 
 

Hart hebben voor de wijk. Vrije tijd willen investeren voor 
de wijk waarin u woont. Mee willen denken en praten over 
de leefbaarheid van onze wijk. Contacten willen 
onderhouden met politici en ambtenaren. Inspraak willen 
hebben op gemeentelijke plannen. In een team willen 
werken maar ook solistisch taken uitvoeren. “Geluiden” uit 
de wijk oppikken en vertalen naar overleg in ons team, in 
overleg met ambtenaren en in overleg met politici en 
politieke partijen. 
 

Wat bieden wij? 
 

Een zinvolle vrijetijdsbesteding. Werken in een klein 
team,contact met wijkbewoners, ambtenaren, politici, 
welzijnswerkers en dienstverleners. U krijgt ondersteuning 
van het wijkraadteam. Geen salaris, wel gratis koffie of 
thee, en na afloop van de vergadering, een glas wijn. 
 
Sollicitaties voorzien van referenties . . .  
Ach, flauwekul. U kunt gewoon contact opnemen met de 
voorzitter, Wim van Seggelen, tel: 5358310, de secretaris, 
Erik van der Leij, tel: 5350523 of schrijven naar Wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder, Polderhuis, Steve Bikostraat 62, 
2033 DT Haarlem, mailadres:  

parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl 
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Klankbordgroep Reinaldapark 
 

 

Dinsdagmiddag 21 november 2006 kwam dan 
eindelijk de klankbordgroep voor het  
Reinaldapark voor het eerst bijeen. Een geschakeerd 
gezelschap van vertegenwoordigers van diverse 
belanghebbenden rond het park. 
Vertegenwoordigers van de diverse wijkraden, de 
Moskee en het Reinaldahuis, van de 
wooncorporaties, de hengelsportvereniging en 
vertegenwoordigers van de gemeente, de 
projectleider, zijn assistent, een ontwerper, een 
communicatieadviseur en de stadsdeelregisseur. 
Allereerst is er een inventarisatie gemaakt van kansen 
met daarnaast een lijst van bedreigingen c.q. 
minpunten. 
Voor de hengelsportvereniging “Haarlem” waren 
bedreigingen: bedreiging door karpervissers, 
overnachten, vervuiling, overlast en zelfs bedreiging 
en aalscholvers die veel jonge vis wegvangen 
waardoor veroudering en uitsterven van vissoorten 
ontstaat. 
Kansen: De rechte oevers golvend maken, oevers 
aanpassen voor jonge dieren en boomstammen in het 
water ter bescherming van jonge vis. 
Voor de Moskee is de bedreiging: parkeeroverlast. 
Kansen: Spoedig aanleggen van de parkeerplaats en 
herstel van de infrastructuur rond de Moskee. 
Voor de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder zijn de 
bedreigingen: lawaaioverlast door brommers, geen 
gescheiden wandel- en fietspaden, weinig 
parkstructuur en weinig toegangen. Het “parkgevoel” 
komt nu pas als je over de bruggetjes bent. 
Verder vrezen wij langdurige procedures en de 
ruimteclaims zoals een evenementen-terrein en 
tennisvelden. 
Kansen: Gevarieerde “doelgroepen-eilandjes”, bijv. 
kinderspeelplaatsen, picknick- en barbecue-deel, 
sportdeel, rustdeel om te zonnebaden, 
hengelaarsgedeelte en een apart deel voor honden en 
hun bazen om zo diverse doelgroepen naar 
verschillende delen van het park te krijgen. 
Verder het vasteland-deel meer bij het park betrekken 
door bijv. een pad langs de oevers en door het 
Reinaldahuis direct met een extra brug te verbinden 
met het deel waar de Moskee staat. 
Zo ontstaat ook een directere toegang tot de Moskee. 
Dit graag wel rolstoel- en rollator-geschikt. 
Tot slot hebben wij aangedrongen de diverse 
archieven met informatie over onderzoeken te 
gebruiken en niet opnieuw allerlei onderzoeken te 
starten. 
 
Al deze punten gaan nu verwerkt worden in een 
eerste opzet en afgesproken is dat deze 
klankbordgroep nog in december opnieuw bijeen 

komt om verder te denken over een mooi 
Reinaldapark. Dat zal overigens nog een hele klus 
worden. Er is een probleem met het grondwaterstand, 
dat zal lager moeten, en de onderlaag van vuilnis 
komt hier en daar boven de leeflaag uit. Er zal een 
nieuwe leeflaag gestort moeten worden van zeker één 
meter dik. Daardoor zal 3/4 van het park opnieuw 
beplant moeten worden. 
Tot slot hebben we bepleit dat zowel de 
klankbordgroep als de bewoners goed en tijdig 
geïnformeerd moeten worden. 
Erik van der Leij,  
secretaris wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
 
Vragen over de bodemverontreiniging in het 
Reinaldapark 
 

Vraag: Is de samenstelling van het gestorte huisvuil 
in de jaren 50 en 60 van een andere samenstelling 
dan het huidige huisvuil? 
Antwoord: Ja. In de jaren ’50 zit er veel organisch 
materiaal zoals hout, papier en keukenafval. Veel 
plastic, zal er niet ingezeten hebben. In de jaren 60 
zal er meer plastic in komen. Ook bestond de 
afvalscheiding nog niet. Men gooide het bij elkaar 
weg, dus ook het chemische afval zoals verfresten, 
batterijen etc. 
Tegenwoordig scheiden we het afval. Het huisvuil 
bestaat voor een groot deel uit plastics. Papier, 
keuken -en tuinafval en chemisch afval wordt apart 
afgevoerd. 
 

Vraag: Hoe zit het met de verhalen over de geheime 
nachtelijke stortingen in de jaren 50 en 60 van 
huisvuil in het Reinaldapark? 
Antwoord: De geruchten over nachtelijke stortingen 
zijn bekend. Het is erg moeilijk na te gaan of er 
daadwerkelijk illegaal gestort is en wát er dan gestort 
is. Onderzoek nar de (chemische ) kwaliteit van het 
gestorte materiaal wordt meestal niet uitgevoerd 
omdat op elke vierkante meter weer ander materiaal 
ligt.  
Belangrijk is om na te gaan of de eventuele 
verontreiniging niet uit het materiaal weglekt en dat 
het aan de bovenkant goed beschermd is, zodat 
niemand ermee in contact kan komen. 
De grondwaterkwaliteit onder en naast de stort wordt 
jaarlijks gemeten. De bovenkant, de afdeklaag, willen 
we gaan herstellen zodat in de toekomst de 
bescherming weer in orde is. 
 

Vraag: Bevindt er zich op de bodem van de 
plas/vijver veel plastic (zakken) ? 
Antwoord: De bodem van de plas bestaat uit een 
dikke laag klei. Deze kleilaag voorkomt dat water 
vanuit de plas in contact kan komen met het 
stortmateriaal. Als er veel plastic op de bodem van de 
plas ligt, is het vermoedelijk ingewaaid vuil. 
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Vraag: Welk gedeelte van het Reinaldapark gaat op 
de schop? 
Antwoord: Op ongeveer driekwart van het 
oppervlakte van het Reinaldapark is de deklaag over 
de stort niet of onvoldoende aanwezig of de (boven) 
grond is verontreinigd. Er moeten dus maatregelen 
genomen worden. De gemeente zal bij de 
herinrichting van het park hiermee rekening moeten 
houden. 
 
Vraag: Is er rondom de wateroever wel of geen dikke 
bodemlaag? 
Antwoord: Op sommige delen van het park is nog 
wel een deklaag over de stort aanwezig. Aan de 
zuidkant van de plas is de dikte niet altijd voldoende. 
 

Vraag: Hoe veilig is het park nu m.b.t. 
bodemverontreiniging, en is er een tendens te 
bespeuren? 
Antwoord: Op deze delen van het park is de bodem 
verontreinigd. Dat is ook de reden dat we dit allemaal 
aan moeten pakken. Gewoon door het park wandelen 
of de hond uitlaten kan. Maar veel in contact komen 
met de grond is niet gezond. Ook voor het 
ecosysteem, de dieren en planten op en in de grond, 
is de bodemverontreiniging niet goed. De 
verontreiniging bestaat uit metalen zoals lood, koper 
en zink. Ook komen regelmatig kool- en teerachtige 
verbindingen in de bodem voor. Over het algemeen 
zitten deze verontreinigingen vast aan de grond. Het 
wordt dus niet minder in de loop van de tijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle vrouwen zijn van harte welkom in 
moedercentrum Doenja! 
 
Het Moedercentrum is een plek waar 
vrouwen elkaar ontmoeten en aan 
diverse activiteiten deel kunnen 
nemen. Vrouwen hebben het zelf 
voor het zeggen en zij zijn 
samen verantwoordelijk voor wat er in het 
moedercentrum gebeurt. De medewerkers van het 
moedercentrum zijn voornamelijk vrijwillige 
krachten. Er is altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers.  
De activiteiten lopen zeer uiteen, voor iedereen is er 
wat leuks bij. 
 
Zo wordt er fietsles gegeven, waarbij u een certificaat 
ontvangt. 
Er is sportles om fit te blijven en de lichamelijke 
conditie te verbeteren, 
Verder is er naailes en een creatieve inloop.  
De kinderen worden bezig gehouden op de 
woensdag; de kindermiddag. Op deze middag 
worden er activiteiten georganiseerd voor de 
kinderen. Voor de Arabische vrouwen onder ons is er 
eveneens een middag om te samenkomen om 
voorlichting te krijgen, om te discussiëren en/of om 
te praten over diverse onderwerpen/thema’s. 
 
Vanuit het Nova college wordt er Nederlandse les 
gegeven. 
Hiernaast is er ook nog een activiteit Beter 
Nederlands spreken om te oefenen met 
praktijksituaties. 
Als nieuwste activiteit is de Computerles erbij 
gekomen. 
 
Bij alle activiteiten wordt er rekening gehouden met 
de kinderen. Voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar is 

er kinderopvang aanwezig.  
Naast de bestaande activiteiten is 

er maandag, dinsdag en donderdag van 
9.30 t/m 12.00 uur en 13.00 t/m 15.00 uur een vrije 
inloop. Op woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Heeft u interesse? Kom eens langs en laat u verder 
informeren en/of inschrijven voor een activiteit.  
Wij willen u graag ontmoeten in het 
Moedercentrum! 
Moedercentrum Doenja 
Richard Holkade 7 
2033 PZ Haarlem-Oost 
023-5436009 
e-mail: mcoost@radius-welzijnswerk.nl 
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Artikel over de Selimiye Moskee  
Door Fedde Reeskamp, architect Selimiye Moskee. 

foto 10 februari 2007 
 
Haarlem, 14 februari 2007 
 
Langzaam maar zeker 
 
Beetje voor beetje komt de Selimiye moskee in het 
Reinaldapark tot stand. Van het begin af aan heeft de 
Stuurgroep gewaakt voor toestanden zoals bij de 
Westermoskee in de Baarsjes, Amsterdam. 
Daar moest de moskee voor 4,5 miljoen euro gebouwd 
worden, maar eind 2005 bleek het ontwerp plotseling 9 
miljoen te kosten en nu, begin 2007, blijkt de laagste 
aannemersofferte uit te komen op 18 miljoen euro, liefst 
vier keer zoveel! 
 
Wat kost het 
 
Om een vergelijk te maken: de Westermoskee in 
Amsterdam moet 700 moskeegangers een plaats geven, de 
nieuwe Selimiye-moskee in het Reinaldapark is echt niet 
heel veel kleiner. Maar wel veel goedkoper.  
Niet veel meer dan 10% van de 18 miljoen die de 
Westermoskee blijkt te kosten! (afgezien van de aankoop 
van de grond van de gemeente Haarlem) 
Alles door de mensen zelf bijeen gespaard. 
 
Bouwtempo 
 
Dergelijke verrassingen hebben we in Haarlem proberen te 
voorkomen. Dat gaat wel ten koste van de snelheid van 
bouwen. In Haarlem wordt, afgezien van de koepel, alles 
door Turks-Kennemerlandse ondernemers gebouwd. 
Daarbij wordt afgezien van de normale winstmarges. 
Zo houden we de kosten zoveel mogelijk in de hand, maar 
het betekent wel dat al die bedrijven af en toe “financieel 
op adem moeten komen”, want ze mogen er niet aan onder 
doorgaan natuurlijk. En vandaar dat het werk af en toe stil 
ligt. 
 
Voorterrein en parkeerplaatsen 
 
Wat betreft de inrichting van het terrein rondom de 
moskee is men van plan om eind maart 2007 te beginnen. 
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling eind oktober met 
het wat dan heet “woonrijp” maken van het voorterrein, 
maar om onduidelijke reden lukte dat niet.  

De Stuurgroep heeft geen zeggenschap over de planning 
van de inrichting van het terrein rondom de moskee. Maar 
nogmaals, het ziet er naar uit dat men eind maart begint, 
voor de zomervakantie moet het dan klaar zijn. 
 
Leisteen 
 
Degenen die nauw betrokken zijn geweest bij het hele 
proces, weten dat aanvankelijk de gebedsruimte in een 
glanzend witte betegeling zou worden afgewerkt.  
Gaandeweg de bouw zijn we daar een beetje van op 
teruggekomen. Na lang zoeken vonden we in een uithoek 
van Groningen een partij die al jaren op ons leek te 
wachten! 
Het resultaat stemt mij als architect tot volle tevredenheid. 
Precies de warme herfstkleuren die mooi bij het park 
passen en daarbij een ingetogen levendigheid uitstralen. 
 
Hout 
 
De houten gevelbekleding had ook nogal wat voeten in de 
aarde. Pas na heel veel telefoontjes hebben we 
‘milieubewust’ FSC hout kunnen aanschaffen. En dat zit 
nu tegen de gevel van de moskee. Waarom FSC? 
Het Forest Stewardship Council staat er borg voor dat het 
hout niet door kinderen of dwangarbeiders gekapt is, niet 
ten koste gaat van het leefmilieu van bedreigde diersoorten 
of indianenstammen en nog meer waarborgen. 
Op dit moment is de FSC keur de strengste keur. Daarbij 
was hardhout wel een voorwaarde. Het hout, 
Massaranduba, komt uit Brazilië. Vroeger werd dit hout 
gebruikt om kogelwerende palissades te maken, zo hard is 
het. 
Bovendien is het onbrandbaar, en heeft het geen 
onderhoud nodig. 
Maar het belangrijkste voor ons was, dat het mooi op de 
sfeer en kleuren van het Reinaldapark aansluit. 
 
Koepel 
 
Deze is door Octatube gemaakt, die ook 20 jaar geleden 
het muziekkoepeltje in de Haarlemmerhout heeft gemaakt. 
De koepel is opgebouwd uit precies 40 panelen. 
In de Islam staat 40 voor het getal van de ‘volmaaktheid’, 
dus dat sluit mooi aan bij deze ‘kroon op het werk’. 
Als de moskee eenmaal in gebruik wordt genomen, 
hopelijk na de zomervakantie 2007, dan zal de glazen 
koepel als een groene zacht oplichtende smaragd te zien 
zijn. Voor wat de minaret betreft, de prioriteit ligt even bij 
de moskee zelf. 
 
Slot 
 
Natuurlijk hoop ik dat de moskee zich voegt in het 
Reinaldapark en dat het gebouw zich ‘thuis’ zal voelen in 
Parkwijk, de Zuiderpolder en de Slachthuisbuurt. 
En omgekeerd, dat de mensen zullen denken: 
“een eigenaardig gebouw– met de nadruk op aardig”.  
Als dát het geval is, is de Stuurgroep van de moskee 
behoorlijk geslaagd in zijn opdracht, en heb ik als architect 
de eer gehad daar aan een steentje of twee te hebben 
mogen bijdragen! 
Natuurlijk hoop ik in de wijkkrant te lezen wat men er van 
vindt!  

Fedde Reeskamp 
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De Politie in uw wijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Patrick Hesse 
 
De politie Kennemerland is verantwoordelijk voor 
het dagelijkse reilen en zeilen in de vier districten te 
weten:  
Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond en 
Kennemerland-Zuid. De districtsleiding staat aan het 
hoofd van een district. 
 
De dagelijkse werkzaamheden voor wat betreft 
Parkwijk en Zuiderpolder worden uitgevoerd vanuit 
het politiebureau Schalkwijk (basisteam Spaarne-
oost) Wij zijn verantwoordelijk voor surveillances 
(per auto, motor, fiets, te voet en soms te paard), 
opsporing, het verlenen van spoedeisende hulp en het 
opnemen van aangiften. Hierbij worden we 
ondersteund door divisies Regionale Recherche en 
Operationele Ondersteuning, plus een aantal diensten 
op districtsniveau. De politiemensen van bureau 
Schalkwijk zijn allrounders met een breed 
takenpakket. Hierbij houden wij vast aan de 
korpsprioriteiten waarbij rekening wordt gehouden 
met lokale accenten en ontwikkelingen die zich 
onverwacht aandienen.  
 
Specifieke taken van de politie  
De politie levert haar specifieke bijdrage aan de zorg 
voor de veiligheid en leefbaarheid. De specifieke 
bijdrage noemen we de kerntaken van de politie. 
De kerntaak van de politie als beschreven in de 
Politiewet 1993, artikel 2 is: 
De politie heeft tot taak, in de ondergeschiktheid aan 
het bevoegd gezag en in overeenstemming met de 
geldende rechtsregels, te zorgen voor de 
daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het 
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. 
 
Ondanks de voortdurende inspanning van de politie, 
worden hiermee niet alle onveilige situaties opgelost. 
De politie heeft daarom  
naast de bovengenoemde kerntaak ook een 
preventieve taak op zich genomen: 
-het handhaven van de orde, 
-het opsporen van strafbare feiten, 
-het verlenen van (nood)hulp, en 
-het signaleren en adviseren. 
 

Gebiedsagenten  
In de regio Kennemerland werken 1650 mensen. 
Hiervan zijn er ongeveer 100 gebiedsagenten (in de 
volksmond ook bekend als wijkagenten) Hun 
dagelijks werk speelt zich af in een wijk, waar zij 
zichtbaar en herkenbaar zijn voor de bewoners. 
Daarnaast geven zij informatie, signaleren vroegtijdig 
problemen en adviseren over veiligheid. Vooral 
preventief maar ook repressief.  
 
Bij deze preventieve taak is het werk van de 
gebiedsagent van groot belang en ook de 
samenwerking tussen politie en netwerkpartners, 
onder wie u als burger! 
 
Tot slot wil ik u mededelen dat er in het voorjaar 
"bikers" in Parkwijk en Zuiderpolder actief zullen 
zijn. Dit zijn politiemensen die een speciale 
rijopleiding hebben gehad. Zij zullen aangepaste en 
herkenbare kleding dragen. De bikers zullen onder 
andere ingezet worden om overlast van hangjongeren 
aan te pakken. 
 
M. Karademir, wijkagent Parkwijk/Zuiderpolder 
 
 
 

 
 

Wij nodigen u graag uit op onze 
jaarvergadering!! 

 
Deze wordt gehouden op 

dinsdagavond 3 april om 19.30u  
In het Polderhuis 

 
Het jaarverslag en het financiële 

verslag worden dan gepresenteerd 
de wijkraad stelt zich herkiesbaar 

  
Wij rekenen op U!! 
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Hondenbeleid. Een nieuwe aanpak vrij 
voor inspraak 
 
Het college van B&W heeft ingestemd met een 
hernieuwde aanpak van het hondenbeleid. 
Met het oog op het behoud van een schone stad is 
besloten strenger op te treden tegen eigenaren die de 
uitwerpselen van hun hond niet opruimen. 
Er komt bijvoorbeeld meer handhaving en iedere 

eigenaar is 
verplicht om 
een 
opruimmiddel 
voor 
hondenpoep 
bij zich te 
dragen op het 
moment dat 
hij met de 

hond de openbare ruimte betreedt. 
Aan de andere kant wordt de hond meer ruimte 
gegeven. 
In groenvoorzieningen mogen honden nu loslopen, 
mits er ter plekke geen verbod voor honden of een 
aanlijnplicht geldt. 
In de oude situatie was dit alleen toegestaan op de 
zogenaamde losloopplaatsen. 
Om de nieuwe aanpak te kunnen bekostigen is een 
verhoging van de hondenbelasting onvermijdelijk. 
Deze zal stapsgewijs plaatsvinden. 
 

Ganzenpopulatie/beheersing 
 

Algemene informatie m.b.t.  
nest/populatiebeheersing. 

Het voorjaar breekt weer aan. Een mooie aanleiding 
voor wat informatie over de noodzaak van 

ganzenbeheer. 
  

Gezien het feit, dat ganzen in een hecht 
familieverband leven en een leeftijd van wel 30 
jaar kunnen bereiken, is een goed nestbeheersplan 
voor de gemeente Haarlem noodzakelijk. 
Hierdoor voorkom je dat de groep te groot wordt 
en kan de groep ganzen in alle rust leven 
Tevens laat je de groep in optimale conditie, door 
af en toe één of enkele eieren uit te laten komen. 

Het beheersen van de ganzenpopulatie, ter 
voorkoming van overlast, kan op meerdere 
manieren plaatsvinden. 
De meest effectieve en tegelijk meest 
diervriendelijke manier is het nestbeheer, waarbij 
de eieren zodanig behandeld worden dat de 
ontwikkeling van het embryo in een vroeg 
stadium wordt gestopt. 
Het is absoluut noodzakelijk, puur uit humane 
overwegingen, binnen de eerste 14 dagen van de 
broedperiode hiertoe over te gaan. 
Er zijn verschillende methoden:  
-eieren schudden,  
-oliën,  
-vervangen of  
-lekprikken.  

Na behandeling is het merken van de eieren van 
essentieel belang. 
Het herbezoeken van de behandelde nesten is 
strikt noodzakelijk, om te zorgen dat de ganzen 
niet langer dan vier weken op het nest blijven 
zitten. 
Ook na het herbezoek waarbij alle gemerkte 
eieren verwijderd zijn, is het goed om de ganzen 
in de gaten te houden zodat ze geen nieuw nest 
gaan maken. 
 
Beleid t.a.v. de ganzenpopulatie 
 
Na het stabiliseren van de populatie d.m.v. 
nestbeheer kan men de overlast van ganzen ook 
tegengaan door het “gansonvriendelijk”maken 
van lokaties waar de ganzen niet gewenst zijn. 
Ook kan men overlast tegengaan door de juiste 
plaatsen waar de ganzen wél welkom zijn, 
aantrekkelijker te maken. 
Er moet per lokatie worden bekeken welke 
methodes het best toepasbaar zijn en daardoor 
ook het meeste resultaat zullen bieden. 
Te denken valt aan bijvoorbeeld: maaibeleid, 
beplanting aanbrengen, plaatsing van hekken, 
vervoerbod, verkeersborden en verjaging (d.m.v. 
het plaatsen van een paar zwanen, dit omdat 
zwanen en ganzen elkaar van nature niet liggen) 
en gedooggebieden. 

Bron: Hofganzenspecialist 
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De ondergrondse glas- en 
papiercontainers 
 
De projectgroep Ondergrondse Afvalinzameling van 
Spaarnelanden nv houdt zich bezig met het invoeren 
van ondergrondse containers voor restafval. Ook in 
onze wijk zijn deze containers inmiddels in gebruik. 
Om het straatbeeld te verbeteren zorgt de 
projectgroep er ook voor dat de glas- en 
papiercontainers ‘onder de grond’ gaan. 
In onze wijk zijn de werkzaamheden voor deze 
ondergrondse glas- en papiercontainers bijna klaar. 
Onderstaand leest u onder andere waar u de 
containers vindt, wat er in de containers mag en wat 
er nog gaat veranderen. 
 
De locaties: 
 
Op de volgende locaties vindt u nu of binnenkort 
ondergrondse glas- en papiercontainers: 
 
• Leonard Springerlaan, hoek Jan Sluyterslaan 
• Leonard Springerlaan (bij de ingang en op 

het binnenterrein van het Reinaldahuis) 
• Bazellaan, hoek Berlagelaan  
• Prinses Beatrixlaan (nabij het 

winkelcentrum) 
• Vrijheidsweg  
• Diakenhuisweg, hoek Suzette Noiretstraat 
• Solidarnoscstraat, naast de ondergrondse 

containers voor restafval bij de flat 11 t/m 79 
 
Glas: wat wel en wat niet? 
 
Lege glazen verpakkingen van levensmiddelen, 
dranken, cosmetica en medicijnen mogen in de 
glascontainers. Al het overige glas (zoals 
ovenschalen en drinkglazen) mag bij het restafval en 
ruiten kunt u op het milieuplein (Ir. Lelyweg, 
Waarderpolder) in een speciale container doen. De 
structuur van deze glazen producten is anders en kan 
niet samen met verpakkingsglas verwerkt worden. 
 
 
Papier: wat wel en wat niet? 
 
Oude kranten, tijdschriften en reclamedrukwerk 
kunnen bij het oud papier. 
Verder zijn ook kartonnen dozen, kleine kartonnen 
verpakkingen van bijvoorbeeld thee, macaroni en 
waspoeder, golfkarton, oude (telefoon)boeken, 
kantoorpapier, wc-rolletjes, enveloppen, 
reclamefolders, papieren zakken en cadeaupapier 
geschikt om opnieuw te gebruiken. 
Nat en/of vervuild papier en karton zoals 
keukenrolpapier, toiletpapier en behang kan niet 
worden hergebruikt. 
Ook foto’s en plastic omhulsels van 

reclamedrukwerk en tijdschriften moeten  
in de vuilnisbak, net als papier of karton dat ijzer 
bevat, zoals ordners. 
Pizzadozen zijn ook niet geschikt voor recycling. 
Een pizzadoos heeft namelijk vaak een plastic laagje, 
en een pizzadoos zonder plastic laagje heeft bijna 
altijd vetvlekken in het karton waardoor het ook niet 
bij het oud papier hoort.  
 
Resterende werkzaamheden 
 
Om te zorgen voor een goede verdeling van glas- en 
papiercontainers in onze wijk, zal de projectgroep 
nog een aantal werkzaamheden verrichten. 
• Op de Bazellaan staan op dit moment 2 

containers: 1 voor glas en 1 voor papier. De 
glascontainer zal op termijn worden vervangen 
door een papiercontainer. 

• Op de Vrijheidsweg staan 4 containers: 2 
voor glas en 2 voor papier. Een van de 
glascontainers wordt op termijn vervangen door 
een papiercontainer. 

• De containers op de hoek van de 
Diakenhuisweg / Suzette Noiretstraat moeten nog 
geplaatst worden. Op deze locatie komt 1 
container voor glas en 1 container voor papier. 

• De containers in de Solidarnoscstraat moeten 
nog geplaatst worden. Hier komen 2 
papiercontainers. 

 
Aanvullend zal de projectgroep de leverancier van de 
papiercontainers verzoeken te inworpopening bij te 
vijlen. 
Aan deze opening zitten nu wat scherpe randen. 
Pas daarom goed op met het weggooien van het 
papier in de containers. 
 
Overlast voorkomen 
 
Om overlast te voorkomen verzoeken wij u de 
ondergrondse containers niet in de nachtelijke uren te 
gebruiken. 
Zet er ook geen afval naast. Andere mensen denken 
dan dat de container vol is en zetten er ook afval 
naast. Dit afval gaat verwaaien en er komt ongedierte 
op af. Door kartonnen dozen klein en plat te maken, 
zorgt u er voor dat de container niet verstopt en dat 
iedereen netjes zijn papier kwijt kan. 
 
Heeft u vragen? 
 
Dan kunt u contact opnemen met Spaarnelanden nv 
via 0900-8477. U kunt dan doorverbonden worden 
naar een van de leden van de projectgroep 
Ondergrondse Afvalinzameling. Ook kunt u, voor 
meer informatie over de recycling van glas en papier, 
op de internetsites www.maltha.nl, www.glasbak.nl 
of www.papierinfo.nl kijken. 

Spaarnelanden, S. van der Spek
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Interview met Maxima Tapijten
 

Als je in Parkwijk woont fiets je er bijna 
dagelijks langs, het rijtje winkels van slager, 
slijterij, reisbureau én interieurzaak Maxima 
tapijten. De meesten zitten er al flink wat jaren 
en sommigen breiden zelfs uit! Mijn 
nieuwsgierigheid was gewekt en ik wilde wel 
eens wat meer van deze hardwerkende mensen 
weten. 
Dus vrijdag 2 februari had ik afgesproken met 
een van de eigenaren Murat Ilgen in de nieuwe 
showroom die uitkijkt op de Beatrixdreef… 
 
Na een sympathiek ontvangst door zus Aifive 
en Murat begon ik met de vragen. 
 

‘Gefeliciteerd met de uitbreiding van jullie 
zaak! Hoe zou jezelf jullie zaak omschrijven?’ 
-Een woninginrichtingzaak met als specialiteit 
vloeren en binnenzonwering; gordijnen, 
vitrages en lamellen. 
 

Wie zijn de eigenaren? 
- Nou ikzelf dus, Murat Ilgen met mijn broer 
Muammer en sinds kort mijn zus Arife. 

 
Een echt familiebedrijf dus? 

-Jazeker en soms springen mijn ouders ook bij 
als dat nodig is. 
 

Geen personeel in dienst dus? 
- Nee wel stagiaires van het ROC Amsterdam. 
We zijn een erkend leerbedrijf. Bij grote 
projecten huren we soms freelancers in. Het 
atelierwerk van de raambekleding wordt ook 
uitbesteed. 
 

Jullie werkdagen zijn langer dan de 
winkelopeningstijden die op de deur staan 

denk ik.. 
-Als eigen ondernemer draai je altijd overuren 
zal ik maar zeggen, anders moet je het ook niet 
worden vind ik. Wij bieden de mensen ook nog 
eens een hoog service gehalte. 
 
De concurrentie met de mega winkels kunnen 

jullie wel aan? 
-Dat blijkt wel. Mensen die óns uitkiezen voor 
aanschaf van iets wat vijftien jaar mee moet 
gaan krijgen hier ook de tijd en aandacht voor. 
Zo gaan we altijd langs bij de klant om ter 
plekke een offerte te maken. Wij vinden het 
belangrijk dat de klant kennis met ons maakt  
en andersom. Ik denk dat wij hier toch erg in 
verschillen met de standaard winkels. 
 
 

Maken jullie veel reclame? 
- We staan regelmatig in de zondagskrant maar 
de beste reclame gaat via tevreden klanten: de 
mond op mond reclame! 
 

Waarom een tweede zaak erbij? 
- Er was behoefte aan specialisatie wat betreft 
de vloeren.  
In de oude winkel verkopen we zachte 
vloerbedekking zoals tapijt, marmoleum en 
vinyl.  
In de nieuwe winkel is voor de harde soorten 
zoals laminaat, parket en massief hout.  
 

Hoeveel jaren zijn jullie actief in dit 
winkelcentrum Beatrix passage? 

- Toevallig bedacht ik me dat we hier op 1 
April van dit jaar 10 jaar zitten. 
 

Tien jaar al!? 
-We zijn begonnen met de groentewinkel naast 
de bakker in 1997. Drie jaar later hebben we 
deze verkocht want we wilden toch een andere 
richting op gaan. Een familielid die al een 
interieurzaak met meubels heeft bracht ons op 
het idee.  
 

Waarom voor Parkwijk gekozen? 
- Van jongs af aan woonden we al in Parkwijk. 
Mijn ouders wonen er trouwens nog steeds. 
We voelen ons hier thuis en zochten geen A 
locatie. Van hieruit kunnen we breder 
uitwaaien.  
 

Als wijkraad zijnde heb ik nog een paar 
specifieke vragen. Wat vind je de plus en de 

minpunten van deze buurt? 
- Wat ik goed vind is dat er in de loop van de 
jaren veel gebeurd is aan onderhoud en 
renovatie.  
Wat me wel op valt is dat er voor de oudere 
jeugd steeds minder te doen is. 
Vroeger konden we in het houten buurthuis 
achter de bushalte (waar nu de oranje kozijnen 
staan) van alles doen; disco avonden, 
spelmiddagen, timmeren etc.  
Ik denk dat de jeugd zich vergeten voelt. 
Wat ik ook niet snap is dat de gemeente om het 
verkeer wat te ontlasten de optie van de 
uitgang Kromhoutlaan heeft benut!  



 13 

Ik vind jullie gedrevenheid zeer 
bewonderswaardig. Veel jongeren kiezen voor 
een veilige baan in loondienst jullie gaan er 
voor om zelf iets op te bouwen. Hebben jullie 

misschien ook een voorbeeldfunctie voor 
anderen jongeren? 

- Grappig dat je dit vraagt want we 
worden vaak benaderd om advies te 
geven bij het opzetten van bedrijven 
door mensen met zowel  

- allochtone als autochtone afkomst.  
 

 

Nog een laatste vraag: Wat zijn de 
openingstijden? 

� De “oude” winkel is dagelijks vanaf 
9.00 uur tot 18.00 uur. 

� De nieuwe is vrijdags tot 18.00 uur en 
zaterdags tot 17.00 uur open. 
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GEACHTE BEWONERS VAN PARKWIJK–ZUIDERPOLDER, 
 

Vanaf 10 april ga ik stoppen met Wijkraad van Parkwijk-Zuiderpolder. 
 
Op deze avond ga ik laatste keer de wijkraadsvergadering bijwonen en ook afscheid nemen, omdat het me veel te druk 
wordt. 
Zo als velen weten woon ik nu al 2 jaar in Schalkwijk. Ik zie bijna niemand uit deze wijk meer, dus ook niet meer de 
jongeren, waarmee ik mij veel heb bezig gehouden. 
Het is niet prettig, zeker elke vergadering met slechte weer, om zo laat nog op de fiets te stappen. Ik blijf nog wel de 
overblijf doen van Zuiderpolder school, dus u ziet me nog op school, of bij de Dekamarkt. 
 

Ik groet iedereen in Parkwijk en de Zuiderpolder. 
 

Melek Metinturk 
 
 

 
 
SAYIN TÜRK VATANDASLARI, 
 
Ben 10 Nisan 2007 den itibaren wijkraaddan cikiyorum, cunki kotu hava sartlarinda ve cok gec biten toplantilar beni 
yoruyor. Birde 2 yildir schalkwijkte oturmam, benim mahallede olani ,biteni gormeme yardimci olmuyor.her 
toplantidan sonrada bilhassa kotu havada tekrar gece yarisi evin yolunu tutmak artik beni isime olan hevesimi kirdi. 
Yoruldum artik helede sihhatim iyi degil, 28 yildir cogu islerde gonullu olarak calistim, umarim yine gorusuruz, cunki 
okulda overblijf yapicam, kesin yine dekamarkta gorusuruz. Bir ayagim yani parkwijkte olacak 
 

10 nisan aksami gorusmek uzere herkese iyi gunler diliyorum 
 

Melek Metinturk 
 

 
 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 

Onderwerp: WMO-meldpunt 
 

De GroenLinksfractie in de Haarlemse gemeenteraad 
wil graag op de hoogte gehouden worden over 
ervaringen met de invoering van de  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 
Haarlem.  
Daarvoor biedt zij de mogelijkheid op de website, op 
het volgende internetadres: 
 
http://www.groenlinks.nl/lokaal/haarlem/meldpuntwmo 
 
Het meldpunt staat open voor alle burgers van Haarlem 
en voor iedereen die op wat voor manier dan ook te 
maken krijgt met de WMO.  
Het kan gaan over contacten met de gemeente, over de 
informatie die men heeft gekregen bij de loketten, maar 
ook over de ervaringen met de nieuwe zorgaanbieders.  

 
 
 
 
 
 
 
Kortom, alles wat men kwijt wil over de gevolgen van 
deze nieuwe wet.  
Wat gaan wij doen met de ontvangen reacties?  
Wij zullen deze bundelen, uiteraard anoniem, en 
aanbieden aan het college van B&W.  
 
Mochten er reacties bij zijn die direct om een oplossing 
vragen dan zullen wij ons daarvoor inzetten. 
Zonodig nemen wij contact met op voor nadere 
informatie. 
Vergeet dus niet in uw reactie uw telefoonnummer te 
vermelden.  
Wij nemen contact met u op indien u dat wenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Anita de Jong, tel: 023-5425067 
Namens de GroenLinksfractie 
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. 
St.Petrusmonument 

 
 
De PvdA wil dat de gemeente een 
onafhankelijk instituut onderzoek 
laat doen naar de kunsthistorische 
waarde en behoudenswaardigheid 
van de muurschildering en 
betonreliëfs in de voormalige St. 
Petrus LTS aan de Berlagelaan in 
Haarlem-Oost. Alleen op die 
manier kan de Gemeenteraad een 
reële afweging maken over het al 
dan niet slopen van deze 
voormalige school. PvdA-raadslid 
Jeroen Fritz heeft dan ook in de 
raadscommissie Ontwikkeling van 
donderdag 15 februari gevraagd 
om zo'n onderzoek te laten 
uitvoeren voordat het College van 
B&W een verkoopbesluit aan de 
Raad voorlegt. Wethouder Jan 
Nieuwenburg heeft hiermee 
ingestemd.   

De voormalige St. Petrus LTS is ontworpen 
door de Haarlemse architect Nico 
Andriessen. In het gebouw bevinden zich 
een muurschildering en een zestal 
betonreliëfs van de kunstenaar Hans 
Wiesman.  

De gemeente wil het gebouw verkopen. Er 
kan nu op twee manieren een bod worden 
uitgebracht op het gebouw en de 
bijbehorende grond: met en zonder sloop 
van het gebouw. Uiteindelijk zal de Raad 
moeten besluiten welk bod wordt 
gehonoreerd en of het gebouw dus gesloopt 
wordt of niet.   

PvdA-raadslid Jeroen Fritz: "Wij kunnen als 
Gemeenteraad op dit moment onvoldoende 
bepalen of het gebouw en de daarin 
aangebrachte kunst zo behoudenswaardig 
zijn dat we eventueel zouden moeten kiezen 
voor een lager bod, waarbij het gebouw wel 
behouden blijft. Om daar een reële afweging 
over te kunnen maken willen wij dat een 
onafhankelijke instantie de 
behoudenswaardigheid onderzoekt. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen gebeuren door het 
Instituut Collectie Nederland, een 
organisatie die veel ervaring heeft met 
onderzoek naar de behoudenswaardigheid 
van kunst in openbare gebouwen".   

Wethouder Jan Nieuwenburg heeft tijdens 
de commissievergadering aangegeven 
positief te staan tegenover een onderzoek. 
Hij heeft toegezegd dat de Raad de 
resultaten van zo'n onderzoek krijgt 
voorgelegd voordat zij een besluit neemt 
over verkoop van de school. De PvdA is hier 
erg blij mee.   
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Belangrijke telefoonnummers en E-mail: 
 
Alarm ‘Als elke seconde telt’  112 
 
Geen spoed, wel politie  0900-8844 
    (lokaaltarief) 

Meldt misdaad anoniem 0800-7000 
 
Wijkagent M. Karademir 0900-8844 
U kunt persoonlijk terecht op het bureau Schalkwijk, 
Costa del Sol. 
 
Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder  

 parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl 
Grote bestanden            parkwijkzuiderpolder@hotmail.com 
 
Gemeente 
Stadhuis     511 30 00 
E-mail:        info@haarlem.nl 
Internet:        www.haarlem.nl 
Publiekdiensten/publieksinformatie 
     511 51 15 
Burgerzaken en belastingen  511 44 80 
Burgerzaken 
E-mail:  burgerzaken@haarlem.nl 
Belastingen    0800 05 43 
E-mail :  belastingen@haarlem.nl 
Grof vuil en tuinafval   0900-8477 
Afvalverwijdering & reiniging 
     511 47 30 
Sociale zaken en werkgelegenheid 
     511 42 00 
Veiligheid     511 41 00 
 
Diensten  
Na 17.30 uur, weekend, spoedeisend. 
 
Ambulance     531 91 91 
Apotheek     532 07 13 
Dokterscentrale  0900 0567 511 27 00 
St. Haarlem Werkt   545 24 84 
Zorg en Voorzieningen   511 43 68 
 
Overige  
 
C.R.O.S. geluidshinder Schiphol       020-601 55 5-5 
Anti Discriminatiebureau    531 58 42 
Advies en Meldpunt Huiselijk 
Geweld      547 29 99 
Bouw Wonen en Leefomgeving   511 34 50 
Bouwbureau Haarlem Oost  543 06 03 
Buurtbeheer SHW   545 24 84 
Dierenambulance    533 43 23 
info@dierenambulance-haarlem.nl 
Dierenbescherming    549 14 00 
Gasservice Kennemerland   0251.24 54 54 

 
 
Kruisvereniging   53 40 50 
 
Kindertelefoon (gratis)  0800 0432 
 
Zorgcentrale Thuiszorg  891 89 18 
 
Thuiszorgwinkel   91 89 18 
 
Kennemer Gasthuis  545 35 45 
 
Nuon ( gratis)   0800 0513 
 
NVSH Haarlem   532 6602 
 
Ouderenwerk Oost   540 55 45 
 
‘t Polderhuis    535 33 44 
 
SOS Telefonische hulp  0900 0767 
 
Stadstoezicht Wijkteam Oost 511 50 42 
 
Steunpunt Mantelzorg  891 84 62 
steunpunt.mantelzorg@zorgbalansgroep.nl 
 
Tafeltje Dekje   526 30 26 
tafeltjeDekje@uvvHaarlem.nl 
 
Woningwinkel    517 56 00 
 
Wijkraden Oost op internet 
http://www.wijkradenhaarlem.nl 
 
Meldpunt leefomgeving 0ost Schalkwijk 
 
Ziet U een kapotte lantaarn, vernielingen, losse stoeptegels, 
volle afvalbakken, zwerfvuil, verstopte kolken of 
overlastoorzaken?  
Neemt u dan contact op met het Meldpunt.        511 511 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open van 12.00 tot 19.00 uur. 
Kom gerust eens langs, of bel: 023 - 5461900 
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