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Van de voorzitter

Openbare vergadering - dinsdag 5 oktober 2021 - 20.00 uur
Reinaldahuis - inloop vanaf half acht ’s avonds

SITUATIE AFGELOPEN JAAR
Samen met Bernard Felix hebben we een
eerste opzet gemaakt voor de Oostpoortontwikkeling, als knooppunt, waarbij de
Industriekring en de gemeente akkoord
gingen met een multifunctionele opzet.
Verderop een wat uitgebreidere beschrijving van het proces.
Bernard maakte zich vooral ook zorgen
over milieuoverlast van het nieuwe
bedrijfsterrein De Liede aan de overzijde
van de Ringvaart, het berdrijven terrein
Polanenpark en het door de gemeente
(laten) droppen van allerlei narigheid in
wat hij noemt het “afvalputje, de Zuiderpolder”. Helaas hebben we niets gemerkt
van enige zorg voor onze wijk van de
zijde van de gemeente. Sterker nog. Met
de aankoop van Nieuweweg 2, zag de
gemeente kans ons ook nog te verblijden met huisvesting voor uitbehandelde
verslaafden, soms criminelen en soms met
verstandelijk beperkingen. Voor de goede
sier is een (ondeugdelijk) locatieonderzoek
verricht, met, als te verwachte uitkomst,
U raadt het, Nieuweweg 2. Ook hierover
verderop meer.

Welkom!

Na 30 jaar Zuiderpolder zou eindelijk groot
onderhoud van de openbare ruimte starten.
Het leek aanvankelijk voorspoedig te gaan,
maar na diverse wisselingen van externe
projectleiders, zit er geen (zichtbare) schot in.
De communicatie met de gemeente loopt
moeizaam. Voor een goede communicatie
met de wijken of stadsdelen, heeft de gemeente het fenomeen stadsdeel wethouder ingesteld. Onze GroenLinks wethouder
heeft die functie nagenoeg volledig laten
liggen en zich uitsluitend tegen de zin in
van vele bewoners van onze wijk, met het
doordrukken van Domus+ in onze wijk,
ingezet. Overigens gesteund door haar
partij, die hun verkiezingsbelofte en coalitie akkoord, t.w. “niet bouwen in de groene
zoom”, daaraan ondergeschikt maakte.
Er zijn nog diverse lopende projecten,
waarvan onduidelijk is of hoe ze lopen of
dat ze opgestart zijn. De renovatie of reconstructie van de Pr. Bernhardtlaan en de
ontwikkeling van Pr. Beatrixplein tot aan
het Reinaldahuis zijn daar voorbeelden
van. De Groene Linten is als saneringsproject tot stand gekomen en heeft voor een
aanzienlijke facelift van Parkwijk gezorgd.
Als wijkraad hebben we daar nauwelijks
tot geen bemoeienis mee gehad. Bij de
sloop/nieuwbouw van de portiekflats aan
de Bazellaan hebben we met Pré Wonen
overleg gehad, m.n. over het 4e flatgebouw. Grotendeels volgt dit plan de contouren van het oude bestemmingsplan.
Omtrent het Reinaldapark heeft geregeld
overleg plaatsgehad over veiligheid en
onderhoud en dit loopt door.

De nieuwe wijkkrant heeft helaas even op
zich moeten wachten. Dit betekent allerminst
dat er niets gedaan is. Integendeel, er is
sprake van diverse nieuwe ontwikkelingen.
Na vele termijnen als voorzitter/secretaris
van de wijkraad gefunctioneerd te hebben,
heeft Bernard Felix eind vorig jaar de wijkraad
vaarwel gezegd. Hij heeft veel en goed
werk verzet, waarvoor wij hem erkentelijk
zijn. Sinds februari ben ik voorzitter
van de wijkraad. Er spelen een aantal
problematieken, waaronder de komst van
een Domus + locatie in onze wijk.
We hebben nu een collegiale wijkraad
met twee oudgedienden: Wim Kleist,
vicevoorzitter/penningmeester, Edwin Hein
webmaster, nieuwe leden Leida Hakkenbrak,
Henk de Bruyn en notulist (niet lid) Joyce
Jacobsz. We zijn op zoek naar meer nieuwe
leden.
Door de Corona pandemie was het
onmogelijk om “live-bijeenkomsten” te
organiseren. In deze wijkkrant zullen wij jullie
over de belangrijkste zaken bij praten. Ik zal
mijzelf introduceren, een schets geven van de
situatie waar wij ons als wijkraad in bevinden
en wat mogelijke perspectieven zijn.
Wij zullen het Domus+/Skaeve Huse proces
schetsen. Verder een overzicht van de diverse
gemeentelijke visies, wat er van terecht
komt of niet. Hoe omgegaan wordt met
participatie. Daarbij past ook een analyse van
wat politieke partijen voor onze wijk al dan
niet betekend hebben, welke beloftes zijn
gedaan, welke geschonden.
Tenslotte een inzicht in actuele plannen,
zoals Oostpoort, renovatie Zuiderpolder,
Veerplas, Reinaldapark, Pr. Bernhardlaan,
vernieuwing Pr. Beatrixplein en omgeving,
Rottepolderplein en de Schiphol
ontwikkelingen.
Ik wens U veel leesgenoegen. Hopelijk
roept het veel vragen of opmerkingen
bij U op zodat wij een grote opkomst
mogen verwachten bij komende openbare
wijkraadvergaderingen, zo het einde van de
Corona beperkingen dat weer mogelijk gaat
maken.
Ronald Fukken

INTRODUCTIE NIEUWE VOORZITTER
Opvallend kenmerk voor Haarlem en
omgeving is dat een heel groot percentage er geboren en getogen is: echte
“muggen”. Dat ben ik niet. Ik noem mij
wel eens een Hollandse allochtoon.
In de oorlog geboren thuis bij mijn
oma in Apeldoorn, omdat mijn vader
ondergedoken was. Maar daar nooit
gewoond. Mijn jeugd doorgebracht in
Middelburg, dus import Zeeuw. Toen
militaire dienstplicht: officier gevechtsleiding bij de Luchtmacht.
Studie bouwkunde in Delft. Daarna er
nog 5 jaar gewoond in grachtenpand
uit 1450, zelf gerestaureerd. Gewerkt bij
“Stad & Landschap” in Rotterdam aan
o.a. Vianen, Vijfherenlanden en Helmond
(kubuswoningen, Piet Blom). In Vianen
gewoond in zelf ontworpen huis.
Eind jaren ’70 hoofd Stedenbouw van
groeikern Nieuwegein (2500 woningen/
jaar, stadscentrum, sneltram, verplaatsing Antonius ziekenhuis).
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Vanaf 1981 Hoofd Stadsontwikkeling
en vergelijkbare functies in Haarlem.
Eerste project Zuiderpolder. Daar ook
mijn eigen huis gebouwd. Verder o.m.
Structuurplan binnenstad en als laatste
transformatie Spaarne ziekenhuis naar
geconcentreerd woongebied.
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mislukte. De plek ziet er nog steeds niet
uit.
Tegelijkertijd voor ngo’s (Non Gouvernemental Organisations) een dorp voor
Tsunami slachtoffers in Tamil Sri Lanka
opgestart, Structure Housing Vision
Nakuru, Kenia, Stedenbouwkundige
advisering in Namibië en advisering
resorts in Luang Prabang, Laos.
AANBEVELING voor vakantie!
Weer meer terug in Haarlem een
periode als bestuurslid Historische
Vereeniging Haerlem en vervolgens
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer.
Al bij al dus kennis en ervaring in
stedenbouwkundige en aanverwante
zaken. Vrijwel altijd in een politieke
context, vooral als politiek onafhankelijke adviseur. Ik zal pogen dit alles naar
vermogen in te zetten voor Parkwijk, Zuiderpolder en Penningsveer. Gelet op de
collegiale relatie met vooral de overige
wijkraden in Oost, zijn wij altijd bereid
hen met raad en daad bij te springen.
Hoewel op dit moment de relatie met de
gemeente op een zeker dieptepunt ligt,
zullen wij ons inzetten voor een constructieve toekomstige samenwerking.
Ronald Fukken

In 2004 met
pensioen. Toen
vanuit eigen BV
project advisering en ontwikkeling. O.a. een
hoteltoren op
kop Waarderhaven, wat dankzij
gemeentelijke
tegenwerking

Op 30 en 31 juli was in het Reinaldapark
het Haarlems Bierfestival.
Het was een groot succes, meer bezoekers
dan verwacht.
Op het basketbal veld aan de Leonard
Springerlaan is een tijdelijke overkapping
geplaatst. Jongeren die normaal binnen
zouden sporten konden hier nu terecht
om toch actief bezig te blijven en zo een
goede vrije tijdsbesteding te hebben.
De overkapping was voor vier maanden
(van 23 maart tot/m 23 juli).
Triple Threat en Sportsupport hebben de
activiteiten begeleid zodat overlast voorkomen werd. Eventueel kon de overkapping ’s-avonds afgesloten worden.
Voor zover bekend is er ook geen overlast
geweest en werd er gretig gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om te blijven
sporten. We hopen dat eenzelfde overkappen deze winter ook over en kunstijsbaan
mag worden gemaakt bij het pannekoekenparadijs.
De Triple ThreaT familie is een plek waar
jongeren worden omringd door rolmodellen, passie wordt ingezet als middel om
jongeren te ontwikkelen en perspectieven
worden verbreed.

MEEUWEN OVERLAST
Wij hebben een vraag gekregen of wij
iets aan de meeuwen overlast kunnen
doen.
Helaas is dat niet het geval.
Bewoners kunnen zelf de volgende
maatregelen nemen:
Geen overgebleven voedsel op straat
gooien.
Vuilniszakken in de container doen en
niet ernaast laten staan als die vol is.

ACTIVITEITEN IN DE
BUURT

Geen eten in de open prullenbakken
doen.
Wij hebben wel overleg gehad met
Spaarnelanden en zij hebben al op een
prullenbak op de Beatrixdreef een klep
geplaatst zodat de meeuwen het afval
er niet uit kunnen halen.
De overige open prullenbakken worden
vervangen wanner die kapot zijn i.v.m.
financiën.

ONZE MISSIE
Stichting Triple ThreaT wil een positieve
omgeving vormen voor jongeren, waarbij zij de mogelijkheid krijgen om hun
volledige potentie te benutten. Door de
elementen sport, cultuur en lifestyle in te
zetten als middel, helpen wij jongeren op
hun pad naar zelfredzaamheid. Er is nu
een Triple Treat locatie op het Beatrixplein
gevestigd.
Wilt u meer weten over deze organisatie
dan kunt u kijken op
https://stichting.triplethreat.nl

OPZET BUURTEN, ACHTERGRONDEN,
KANSEN EN BEDREIGINGEN
Zoals de naam van de wijkraad al aangeef,
bestaat het gebied waarover de wijkraad
gaat de wijken, of liever gezegd buurten,
Parkwijk, Zuiderpolder en sinds vorig jaar
ook Penningsveer. Zij omvatten globaal
het woongebied en groengebieden ten
oosten van de Prins Bernhardtlaan. De
buurten verschillen onderling vrij sterk.
Parkwijk dateert uit de jaren ’50. Zoals
de naam zegt is de filosofie achter deze
wijk: ruim van opzet in een parkachtige
context, modernistisch voor die tijd van
opzet met naast een laagbouw gedeelte
veel flatblokken. Inmiddels vindt een aanzienlijke sanering plaats. De bebouwing
langs de Prins Bernhardlaan is grotendeels
vernieuwd, waarbij het karakter aanzienlijk verstedelijkt is. Het winkelcentrum +
bovenwoningen en het gebied ernaast
tot aan het Reinaldahuis is nog onderwerp van studie, waarvan wij als wijkraad
onlangs een startnotitie ontvangen heb-

ben. Al eerder is het noordelijk deel, de
voormalige woonschool, vervangen door
traditionele eengezinswoningen. Voor het
deel van de zuidelijk daarvan gelegen flatblokken van Pré wonen vindt thans sloop
en nieuwbouw plaats.
De Zuiderpolder dateert uit de jaren ’80.
De wijk bestaat voornamelijk uit eengezinshuizen of variaties daarop en enkele
hogere accenten, de scheve toren en de
woontoren met eengezinshuizen op het
dak. Gevarieerde buurten, door verschillend architecten ontworpen, in het noordelijk deel rondom een gracht. Oostelijk
daarvan experimentele woningbouw. In
het zuidoostelijk deel een zelfbouw experiment. Ter vervanging van een geluidswal is
aan de noordkant een nagenoeg gesloten
kantorenwand gebouwd. Tussen de wijk
en de ringvaart ligt de groene zoom, die
ook archeologisch erfgoed is. Ten zuiden
van de woonbebouwing langs de Fuikvaart is een ecologische hotspot ontwikkeld. Verder het weiland van boer Engele
en tussen de Nieuweweg en de Schipholweg gemengde woningen en bedrijfjes.
Deze groene zone heeft zijn vervolg in het
Reinaldapark, ten zuiden van Parkwijk.
De door de gemeente beoogde vestiging
van Domus+ (uitbehandelde, verslaafden,
soms met beperkte verstandelijke vermogens en soms met criminele achtergrond)

wordt door vele buurtbewoners als een
bedreiging gevoeld.
Penningsveer is een kleine buurtschap in
de Veerpolder nabij molen De Veer. Daarmee behoort het recreatiegebied rondom
de Veerplas ook tot ons “wijkraad-gebied”.
Het te ontwikkelen knooppunt rondom
station Spaarnwoude, De Oostpoort, is
ook in ons “Wijkraad-gebied” gelegen. Er
moeten verschillende functies, waaronder
woningen, in komen. Over hoe en wat,
weten we op dit moment bitter weinig .
Wel dat het proces behoorlijk vertraagd
is. Er vindt een soort herstart plaats en er
wordt bij het rijk subsidie aangevraagd
als bijdrage in de aanleg van de openbare ruimte. Als wijkraad pleiten wij voor
een grote Park & Ride, om doorgaand
autoverkeer en parkeren van werkenden
en bezoekers in de binnenstad te weren.
En verder af te zien van de kostbare en
onzinnige sloop van het Keggeviaduct,
waarna de wijk slecht bereikbaar wordt
of dat juist de verkeersintensiteit van de
Amnesty Internationalweg en Vrijheidsweg juist verdubbeld wordt.

Fietsers, wandelaars, filmliefhebbers, koffieleuten en keukenprinsen gezocht!
Vanaf maandag 27 september starten
BUUV Haarlem en het Vrijwilligerscentrum
Haarlem & omgeving met hun gezamenlijke campagne ‘Hé ga je mee, gaan we
samen Eropuit!’

De bedoeling is tot en met 27 oktober
zoveel mogelijk mensen aan elkaar te
koppelen die het leuk vinden om allerlei
verschillende activiteiten met elkaar te ondernemen. Samen wandelen, koken, naar
de film, een terrasje pakken, fietsen of een
kop koffie drinken. Iedereen die eropuit wil

met een ander kan zich aanmelden op de
websites van BUUV en VWC. Ook mensen
die juist op zoek zijn naar iemand om iets
gezelligs mee te ondernemen kunnen zich
aanmelden via deze websites.
www.haarlem.buuv.nu
www.haarlemvoorelkaar.nl
We zijn van maandag t/m donderdag van
09.00 tot 17.00 en op vrijdag van 9.00
tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar op
023- 551 78 45 of per mail info@haarlem.
buuv.nu. Vanwege het coronavirus is ons
kantoor en bezoekadres Haarlem Sámen!
(Infopunt BUUV Haarlem en Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving, Gedempte
Oude Gracht 20, Haarlem) gesloten.

wijkraad parkwijk-zuiderpolder-penningsveer | jaargang 29 | najaar

HÉ GA JE MEE, GAAN WE SAMEN EROPUIT!
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SKAEVE HUSE- DOMUS+
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Het afgelopen jaar heeft de wijkraad veel
tijd, werk en energie gestoken in het als
bedreiging voor de omliggende wijken
gevoelde gemeentelijke voornemen om
in onze wijk huisvesting voor Domus+ of
Skaeve Huse te realiseren. Daartoe is aan
de wijkraad een werkgroep gekoppeld,
die ook erg veel werk daarvoor heeft
gedaan. De gemeente heeft nagenoeg
niets met de inbreng van bewoners en de
wijkraad gedaan.
Hieronder een chronologische samenvatting en beschouwing van gebeurtenissen
in deze.
• Vanaf 1 januari 2015 is de taak
beschermd wonen door het Rijk
gedecentraliseerd naar de (centrum)
gemeenten. Haarlem is centrumgemeente voor de regio IJmond, ZuidKennemerland en Haarlemmermeer.
• Skaeve Huse: Voorlopig vaststellen
nota van uitgangspunten en beoordelingscriteria potentiële locaties,
3 juli 2018.
• Waardering Nieuweweg 2 te Haarlem,
25 januari 2018, € 875,000 k.k.
• Domus+: geheim voorstel aankoop
Nieuweweg 2 in collegevergadering
28 augustus 2018.
• Dit voorstel lekt voortijdig uit en
omwonenden maken bezwaar. Er
volgt een informatiebijeenkomst 9
juli 2018, locatie Broederhuis, Nagtzaamplein 67 Haarlem. Aanwezig
bewoners Nieuweweg en omgeving,
wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder, 2
gemeentelijke procesmanagers en 2
leden van het Leger des Heils.
• 22 augustus wordt formeel bezwaar
gemaakt tegen de aankoop van de
woonboerderij Nieuweweg 2 t.b.v.
Domus+ door de gemeente Haarlem.
• Verzoek procesmanager aan extern
bureau om een “Longlist locaties
Skaeve Huse en Domus(plus)” op te
stellen. CONCEPT_VERTROUWELIJK
d.d. 4 september 2018 op basis intern
onderzoek gemeente en brede uitvraag in de stad.
• Bij brief d.d. 18 september wordt gesteld dat bezwaar tegen de aankoop

•

•

•

•
•

•

•

formeel niet mogelijk is, wel later in
het traject.
Gemeenteraad, 2 oktober 2018,
kredietaanvraag aankoop Nieuweweg 2 te Haarlem t.b.v. een Domus+
voorziening e/o strategisch vastgoed.
Commissie ontwikkeling 4 oktober
2018. Aankoop Nieuweweg 2 Haarlem (JB)- zware voorhangprocedure/
Kredietaanvraag/Raadsinformatiebrief over Nieuweweg 2.
Collegebesluit d.d. 18 oktober 2018
tot aankoop van het perceel Nieuweweg 2.
– Motie van Afkeuring: Jouw Haarlem, Trots, SP, Hart voor Haarlem,
Liberaal Haarlem.
– Amendement: Groen Links, D66,
CDA, PvdA: “Maak aankoop Nieuweweg een grondaankoop zonder
pretenties”.
– Besluit: Een krediet ter beschikking
te stellen van Euro 850.00 voor de
aankoop van het perceel Nieuweweg 2.
Locatiestudie Domus(Plus) en Skaeve
Huse d.d. 12-3-2020 Versie 2 met 10
extra locaties.
Raad, 8 september 2020: keuze voor
6 nader te onderzoeken locaties.
Locatie moest voldoen aan prikkelarme omgeving, dus niet nabij een
junk-locatie, drukke weg, doorgaand
fietspad, recreatiegebied, e.d.
– 100 m. norm, die overal elders
700 – 1000 m is.
– Criteria achteraf, zoals NIET in de
Waarderpolder, niet in ecologische
verbindingszone, wel in Groene
zoom (ondanks verkiezingsbelofte
Groen Links en Collegeprogramma).
Raad, 8 september 2020. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen raadsstuk Locatie onderzoek Domus Plus
en Skaeve Huse.
Kritisch bevind over ondeugdelijk
rapport Gemeente Haarlem, namens
Wijkraad Parkwijk, Zuiderpolder,
Penningsveer, 3 januari 2021, door
stedenbouwkundig adviseur wijkraad
PWZPPV.

• Commissie bestuur 11 maart 2021, na

•

•

•

•
•

actieprogramma veiligheid en handhaving en brief van de burgemeester
d.d. 25 november 2020.
– D
 e capaciteit van de politie staat de
komende jaren onder druk. Er is in
de Gebiedsgebonden Politiezorg
(GGP) sprake van onderbezetting
bij de politie en deze zal verder
toenemen. Dit heeft impact op de
werkzaamheden en inzet van de
politie.
Gezamenlijke Cie Ontwikkeling +
Samenleving 31 maart 2021:
– o
 nze inspraak: doelredenering om
op de Nieuweweg uit te komen,
ontkennend dat het nabij een
junkplek, recreatiepark, fietsroute
en snelweg ligt.
Rapport door ons beoordeeld en van
alternatieven voorzien:
– L ocatie langs het Buiten Spaarne,
werd afgewezen zg. vanwege
veronderstelde ecologische verbindingszone.
– D
 e strook tussen Waarderpolder
en Windturbineweg voldoet ook
aan de criteria. Het ligt buiten het
convenantgebied Waarderpolder
en buiten het recreatiegebied en
ver weg van woonbuurt.
– G
 oede mogelijkheid is ook aan de
noordkant naast of op de parkeerplaats.
Aan wethouders gevraagd over deze
locaties te praten. Zij hadden er geen
kennis van genomen en wilden alleen
maar over de Nieuweweg praten.
Raad, 22 april 2021: keuze voor
Skaeve Huse op locatie Vergierdeweg.
Raad, 1 juli 2021: keuze voor Domus+
op locatie Nieuweweg. De coalitiepartijen GL, PvdA, D’66, CDA, (meerderheid) en twee oppositie partijen
stemden voor het B&W voorstel. De
rest van de oppositie stemde tegen.

Hoe de Gemeente (Ambtelijke organisatie, B&W, Raad) omgegaan is met alle
burgerinspraak wordt verderop belicht.

Landelijk wordt gesproken over de grootste
vertrouwenscrisis sinds jaren. Tekenend is
de uitspraak van ex minister en lijsttrekker
D’66, Sigrid Kaag, dat zij alleen zichzelf, haar
man en een paar goede vrienden vertrouwt.
Er lijkt ook in Haarlem sprake te zijn van
een vertrouwenscrisis. Ik hoor Jesse Klaver
tijdens de verkiezingscampagne nog zeggen “als GroenLinks en PvdA in de regering
komen wordt alles beter”. Onze spontane
reactie “moet hij in Haarlem komen kijken,
dan zie je dat het niets uitmaakt”.
De column van psycholoog René Diekstra
lezend, is er meestal een wisselwerking. Zo
ook in Haarlem. De “Gemeente” beklaagt
zich er over dat zij door de burgers niet
vertrouwd worden, maar zij vertrouwen hun
burgers ook niet.
PARTICIPATIE
Voor het millennium was participatie tussen
ambtenaren al dan niet met een wethouder
erbij in de beginfase van een project gebruikelijk. Onder voorbehoud van politieke
besluitvorming uiteraard. Nu ervaren we dat
een plan in besloten gezelschap, ambtelijk
en/of met een adviesbureau wordt voorbereid en aan B&W en betreffende Raadscommissie wordt voorgelegd om vrij te geven
voor participatie (eufemisme voor inspraak).
Zaken die de gemeente niet uitkwamen
werden weggelaten of vertekend weergegeven. Recent voorbeeld is de laatste
inspraakavond over bus knooppunt Zuid
met een beperkte groep “betrokken” Haarlemmers. Het ingehuurde bureau stelde dat
“alles bespreekbaar was”. Na het tonen van
de sheet met rooilijnen, was daar niet aan
te tornen. Groot protest uit de zaal. Dit was
volgens inside information al binnen de ARK
met de stadsarchitect bepaald… Al eerder
was daar digitale inspraak over geweest,
maar waar vervolgens niets mee gedaan is.
Over plannen kunnen bewoners zienswijzen in dienen. Een zienswijze is eigenlijk
een positief bedoeld advies om een plan
te verbeteren. Bijvoorbeeld als de groen
discipline niet is ingeschakeld. Echter wordt
een zienswijze veelal als bezwaar gezien. Bij
de woonvisie werd 95% van de zienswijzen
ambtelijk met “nee” beoordeeld. Alleen wat
cijfers. Daarop komt een ambtelijk advies,
wat B&W en commissie overnemen. Het is
een voorbeeld, maar vrij stereotiep voor dit
moment. Voor onze wijk was de gang van
zaken omtrent Domus+ in deze een schoolvoorbeeld van hoe een foute procedure
gevolgd werd.
We naderen de verkiezingstijd. We geven als
wijkraad geen advies. Wel kunnen we enige
ervaringen optekenen over hoe partijen

gefunctioneerd hebben ten opzichte van
hun programma, verkiezingsbeloftes, etc.
GroenLinks is de grootste partij in Haarlem
en met twee wethouders vertegenwoordigd in het college. Op groen onderhoud is
2 ton bezuinigd en het is de vraag of er 1700
bomen extra komen. Ondanks verkiezingsbelofte en collegeprogramma is bebouwing
voor Domus+ en Skaeve Huse in de groene
zoom mogelijk. Inzake Domus+ stemden
zij op één lid na met de coalitie. Goed, dat
er één is met een achterban die problemen
heeft met de locatiekeuze en zijn rug recht
hield. Afwachten of hij op een onverkiesbare plaats komt. Dat brengt ons op de
stelling dat coalitievorming eigenlijk niet
(erg) democratisch is. Ondanks het gekozen
systeem voor dualisme, worden raadsleden
geacht voor een collegevoorstel te stemmen. Banaal uitgedrukt, stemvee zijn.
De ecologische verbindingszone op
Schoteroog zou door hun best opgeofferd
mogen worden voor zonnepanelen. We
hebben van insiders begrepen dat Haarlems
pleidooi voor beperking van vliegoverlast
van Schiphol uiterst beperkt is. Wel is het
streven van een warmtenet voor Meerwijk
positief te noemen.
Van de PvdA hebben we niets positiefs
gemerkt. Je zou zeggen dat ze in het kader
van de “ongedeelde stad” Oost wat zouden
upgraden, maar we blijven in veel opzichten
het “afvalputje”. De wethouder gaat over de
ontwikkeling van de Oostpoort. De recente
ontwikkeling bleef tot voor kort voor ons
geheel buiten beeld. We weten dat 2 keer
een subsidie aanvraag is afgewezen en dat
het adviesbureau is vervangen door een
ander bureau. Recentelijk was er een eerste
digitale bijeenkomst, maar de informatie
was niet meer dan wat we al wisten. Er
komt een tweede digitale bijeenkomst en
het resultaat gaat naar B&W en commissie
voordat we misschien echt een beetje mogen participeren. Maar ook hier is dus geen

sprake van een open proces wat uitgaat van
onderling vertrouwen.
Op grond van de landelijke verkiezingsuitslag in Haarlem, zou D’66 de grootste
partij worden en daarna de VVD. Onze D’66
wethouder wordt geïllustreerd als de wethouder van de leuke “speeltjes”. Te beginnen
met de aankoop van Nieuweweg2 voor
Domus+, na commotie vanuit de wijk, als
“strategisch bezit” omgedoopt. Vervolgens
gauw overgedragen aan collega stadsdeelwethouder. Ander leuk “speeltje”, “Right to
challenge”. Prachtig, burgers kunnen met
initiatieven komen. Deze worden in een
trompet model eerst door een ambtelijke
commissie beoordeeld: afgewezen of teruggestuurd om aan te passen, alvorens voor
goedkeuring naar B&W door te sturen.
Wat het meest steekt is de gelote wijkraad.
Zijlweg-West is de gelukkige. Een kleine wijk
zonder wijkraad, waar alleen de drukke Zijlweg een probleem is. Met moeite zijn er van
de gewenste 11 leden, 7 gekregen. Deze
gelote wijkraad krijgt €30.000,- te besteden,
terwijl wijkraden waar veel meer aan de
hand is het met de helft moeten doen.
Van coalitie partij CDA en de wethouder
hebben we tot nu toe vooral positieve berichten. De grootste oppositiepartij, de VVD,
hekelde het college inzake de locatiekeuze
van Domus+. Als volgebouwde centrum gemeente zou Haarlem druk op omliggende
gemeentes met veel meer ruimte moeten
uitoefenen. Ook hekelden zij de procedure
van de doelredenering.
Diverse splinterpartijen steunden de bewonersbelangen. Zij laten zich ook zien op
bijeenkomsten van de wijk. Meest actieve
steun kregen we van OPH, maar ook van
Trots en in zekere zin Jouw Haarlem.
Het blijkt tenslotte, dat er grote synoniemen
zijn tussen de Haarlemse en de landelijke
politiek. Overigens is Haarlem niet de enige
stad waar dit zo speelt.
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POLITIEK, PARTICIPATIE EN VERKIEZINGEN
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Doneer nu!
Scan
de code

DONEERACTIE TEGEN VERSLAAFDEN OPVANG HAARLEM OOST

GELDINZAMELING PROCESKOSTEN
I.V.M. PROCEDURE TEGEN DE GEMEENTE HAARLEM

De gemeente Haarlem wil in een woongebied een Domus+
bouwen voor uitbehandelde dakloze verslaafden, velen
van hen met een psychische en/of criminele achtergrond.
Alhoewel wij vinden dat iedereen een thuisplek verdient,
echter niet in onze woonwijken. De bewoners vrezen voor hun
veiligheid en woongenot aangezien handhaving nagenoeg

onmogelijk is. Wij als wijkraad hebben meerdere bezwaren
ingediend. Helaas is de gemeente Haarlem onvermurwbaar
en niet voor reden vatbaar terwijl er locaties zijn buiten onze
woongebieden. Daarom hebben wij jullie steun hard nodig!
Wij hebben donaties nodig om een procedure op te starten
tegen het besluit van de gemeente Haarlem.

WWW.DONEERACTIE.NL/DONEERACTIE-TEGEN-VERSLAAFDEN-OPVANG-HAARLEM-OOST/-48092

CONCEPT INSPRAAKVERORDENING
Omdat Haarlem onderdeel is
van de woningmarktregio ZuidKennemerland/IJmond en meedoet
aan een regionaal woonruimteverdeelsysteem, is de concept verordening regionaal afgestemd met
gemeenten en corporaties. Toch is
de Haarlemse verordening op een
aantal punten anders.
Zo staat in de Haarlemse conceptverordening:

• Een mogelijkheid om voorrang
te verlenen aan mensen die
werken in de zorg of het onderwijs - een urgentiecategorie
voor kwetsbare Haarlemmers
die begeleiding bij zelfstandig
wonen nodig hebben
• Een voorrangscategorie voor
mensen met een licht verhuisadvies op basis van een wmoindicatie (bijvoorbeeld voor
gelijkvloerse woningen).

PRINSES BEATRIXPLEIN EN OMGEVING

PRINS BERNHARDLAAN
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uit ARK (Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) gelekt

6

De stedenbouwkundige verkenning
Pr. Beatrixplein omvat meer dan
alleen het Beatrixplein, een winkelcentrum met bovenwoningen. Ook
een ten zuiden van het Pr. Beatrixplein langs de Pr. Bernhardlaan
gelegen strook met maatschappelijke voorzieningen, (schoolgebouw,
wijkcentrum, gymzaal) valt binnen
de verkenning, evenals, gescheiden
door de Pr. Beatrixdreef, een ten
oosten hiervan gelegen strook met
portiekflats in de sociale huursector.
Omdat het gebied dreigt te verschralen en te verloederen is hernieuwde
ruimtelijke kwaliteit hoog op de
agenda gezet. Gekozen is voor een
tweeledige strategie; zo snel mogelijk kleinschalige bouwinitiatieven te
ondersteunen om de uitstraling en
het voorzieningenniveau te versterken en, op langere termijn, transformatie van bouwkavels langs de Prins
Bernhardlaan ten behoeve van een
combinatie van wonen en sociaalmaatschappelijke voorzieningen en
dit te verbinden met de openbare

De gemeente wil de weg, inclusief de kruisingen,
fietspaden en bermen, opnieuw inrichten tussen
de Amsterdamsevaart en de Zomervaart.
De startnotitie is mede tot stand gekomen op
basis van onze input. Op korte termijn zal er ook
een projectpagina worden ingericht op
www.haarlem.nl.

ruimte en de Prins Bernhardlaan - als
beoogde stadsstraat. De verkenning,
volgens het principe van ontwerpend onderzoek, richt zich vooral
op structurerende elementen – van
losse objecten naar stedelijkheid
met straten en pleinen met hoogteaccenten vanuit het profiel - en
biedt ruimte voor flexibilisering en
fasering, in 5 fases. De aftrap voor de
gebiedsaanpak wordt gegeven door
een in het winkelcentrum gevestigde
supermarkt die wil verplaatsen en
uitbreiden in combinatie met nieuwbouw. Met het oog op flexibilisering
wordt gesuggereerd te sturen op een
bouwhoogte van 5 tot 7 lagen met
op een nader te bepalen plek ruimte
voor hoogte als “wisselgeld”.

De startnotitie is het startpunt voor de definitieen ontwerpfase. De komende maanden zullen we
verschillende onderzoeken uitvoeren. Op basis
van die resultaten, op basis van het gemeentelijke
beleid en nadere gesprekken met ons gaan ze
eisen opstellen en een schetsontwerp maken. Dat
is weer het startpunt voor de participatie met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden ang bij de Prins Bernhardlaan. De gemeente
laat zich bij dit voorbereidingstraject ondersteunen door ingenieursbureau Antea Group.

OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL:

“ZONDER KRIMP GEEN WONINGBOUW RANDSTAD”
immers aan den lijve. Maar het is de omgekeerde wereld om de norm te negeren of
verlagen i.p.v. de bron aan te pakken. Uitstel
mag dus geen afstel worden.
Het is dus wonen of vliegen. Minder wonen
kan niet, dus de oplossing is minder vliegen.
Het goede nieuws is dat dit ook kan (zie
diverse studies). En minder vliegen moet
ook om andere doelen te bereiken, zoals
bescherming van het klimaat en de natuur.
Overigens moet er een op geluidsmetingen gebaseerde lokale hindernorm komen
met individuele rechtsbescherming, naast
de collectieve van het aantal gehinderden.
Namens tienduizenden burgers doen wij
een dringend beroep op de overheid om
haar zorgplicht na te komen. Geef burgers
op de grond voorrang boven reizigers in
de lucht.

BESPIEGELINGEN OVER
“HOE VERDER MET DE LUCHTVAART”

Er bestaat sinds lang een grote controverse tussen de “Luchtvaart sector” (Ministerie, Schiphol, Luchtverkeersleiding en
KLM) en omwonenden. In 1995 werd het
plan voor verplaatsing van Schiphol naar
een eiland voor de kust bij Katwijk gelanceerd en gecanceld omdat het te duur
zou zijn. Onder de vorige CEO Schiphol is
voortijdig de limiet van 500.000 vluchten
per jaar voor 2020 bereikt en zou om
540.000 mogelijk te maken overloop
luchthaven Lelystad geopend moeten
worden. Intussen werd als “bruggenbouwer” voormalig minister en commissaris
van de Koningin van Groningen, Hans Alders, “ingevlogen”. Het heeft niet mogen
helpen. De twee partijen komen niet tot
een compromis.
De sector wil gewoon doorgroeien op
Schiphol en de omgevingsraad wil krimp
tot 400.000 vluchten per jaar. De verschillende rapporten geven stelselmatig een

te rooskleurig foute weergave.
Het ziet er niet naar uit dat die
tot elkaar komen. Gelet op politieke meerderheden zal gekoerst
blijven worden op groei, maar door
rechtszaken e.d. zal dit maximaal
tegengewerkt gaan worden.
Poging tot een compromis is
gedaan door een werkgroep vanuit
de Omgevingsraad, onder leiding
van (broer van onze voormalige
wethouder Jan) Eef Haverkort en
o.m. Haarlemse stedenbouwkundige Ronald Fukken. Stelling is dat, groei
of krimp, milieubelasting en geluidhinder
in deze regio zullen blijven. Ook urgente
woningbouw wordt daardoor in onze regio belemmerd. Zij kwamen tot het voorstel: de start/landingsbanen van Schiphol
verplaatsen naar zee voor het Noordzeekanaal en met Schiphol te verbinden met
een snelle “People mover” langs de A9 en
het Noordzee kanaal. Dan is op Schiphol
een stad voor 300.000 inwoners mogelijk. Tegelijk is een werkgroep vanuit de
werkgevers gekomen met een voorstel
voor een drijvende luchthaven op zee.
Combinatie van verschillende opties kan
leiden tot een gezonde en betaalbare
business case. Combinaties met TATA en
havens voor de IJmond maakt het nog
interessanter.
Het zou goed zijn voor het milieu en de
BV Nederland, maar voorlopig nog wishful thinking.

Overigens ben ik al jaren van mening
dat de enige juiste oplossing is:
Schiphol naar Zee
Wim Kleist
Uw Kiesman Omgevingsraad Schiphol (ORS)

SPAARNWOUDE
DEEL IN ONS GEBIED:
BIJZONDER PROVINCIAAL
LANDSCHAP
32 meest waardevolle en kwetsbare landschappen in de provincie zijn aangewezen
als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Op
deze gebieden zijn we extra zuinig vanwege hun bijzondere waarde voor mens
en dier. Per gebied is aangegeven welke
bijzondere kernkwaliteiten aanwezig zijn.
Dat kunnen ecologische, landschappelijke,
cultuurhistorische of aardkundige waarden zijn. Hieronder vallen: het leefgebied
voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de openheid
en de vergezichten in het landschap of een
bijzondere bodemopbouw. De precieze
begrenzing van de Bijzonder Provinciale
Landschappen is vastgelegd in de kaart
van de Omgevingsverordening NH2020.
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk
in BPL, zolang ze de kernkwaliteiten niet
aantasten. Denk aan fietspaden, energievoorzieningen, kleinschalige woningbouw
(tot 11 woningen) of bouwwerken met
een oppervlak van minder dan 500 m2.
Uitvoering van die plannen kan alleen als
het van groot openbaar belang is en als
er kan worden aangetoond dat er geen
andere mogelijkheden zijn. De schade aan
het landschap moet dan worden gecompenseerd.
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In 2022 wordt de Omgevingswet van kracht.
Doel is harmonisatie van regelgeving op het
gebied van ruimtelijke ordening. Onderdeel
daarvan is “omgevingsgeluid”. Dat betekent
dat luchtvaartgeluid wordt toegevoegd aan
de drie andere bronnen: weg, bedrijven en
spoor. Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor naleving van de EU norm voor maximale geluidsbelasting op een woonhuis.
Die cumulatie maakt grootschalige woningbouw in de wijde omgeving van Schiphol vrijwel onmogelijk. Vandaar dat BRS
(bestuurders van provincies en gemeenten)
uitstel heeft gevraagd voor het optellen
van de vier bronnen in afwachting van een
zogeheten impactanalyse.
Dat vliegtuiggeluid extra hinderlijk is en in
de praktijk altijd al werd opgeteld is geen
nieuws voor omwonenden. Zij ervaren dat
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Wijkraadsleden
Voorzitter: Ronald Fukken
Vicevoorzitter: Wim Kleist
Secretaris: Leida Hakkenbrak
Penningmeester: Wim Kleist
Algemene leden:
Edwin Hein (wijkraadslid)
Wendy Dijkstra (productie wijkkrant)
Ronald Fukken (redactie wijkkrant)
Adviseurs:
Daphne Huijsse
Mida Koelman
Webmaster: Edwin Hein

Openbare vergaderingen
De openbare vergaderingen vinden plaats
op elke eerste dinsdag van de maand
(uitgezonderd juli en augustus) in het
restaurant van het Reinaldahuis.

Belangrijke telefoonnummers & e-mailadressen
Alarm ‘Als elke seconde telt’
Geen spoed, wel politie

De agenda van de eerstvolgende
openbare vergadering vindt u in de
mededelingenborden bij de bloemenkraam en voor gebouw De Sprong.
De wijkkrant verschijnt 3 maandelijks.

Parkwijk-Zuiderpolder in de media
Redactie wijkvisie:
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer
Vormgeving wijkkrant: wen-d.nl
Bezorging wijkkrant: Peggy Meulman
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Website wijkraad:
www.parkwijk-zuiderpolder.nl
Facebookpagina wijkraad:
Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder

Meldt Misdaad Anoniem

8

0800-7000

Overige
BAS geluidshinder Schiphol 020-601 55 55
Anti Discriminatiebureau

531 58 42

Advies en Meldpunt

U kunt persoonlijk terecht op het bureau

Huiselijk Geweld

547 29 99

Schalkwijk, Costa del Sol 182.

Bouwbureau Haarlem Oost

543 06 03

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Buurtbeheer SHW

545 24 84

parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Dierenambulance

533 43 23

Gemeente

info@dierenambulance-haarlem.nl

Alle gemeentelijke zaken:

14 023

Dierenbescherming

antwoord@haarlem.nl / www.haarlem.nl

Gasservice Kennemerland

Bezoekadres:

Handhaving

Publiekshal, Zijlvest 39

549 14 00
0251-24 54 54
511 49 50

ma t/m vr van 9.00-16.00 uur,

Kindertelefoon (gratis)

0800 0432

do doorlopend tot 20.00 uur

Nuon (gratis)

0800 0513

Gemeentelijke informatie Stadsdeel Oost

NVSH Haarlem

532 66 02

https://www.haarlem.nl/stadsdeel-oost/

Ouderenwerk Oost

540 55 45

Afval/grofvuil

‘t Polderhuis

535 33 44

Voor al uw informatie over het ophalen

Reinaldahuis

543 40 00

van vuilnis, afspraken grofvuil en groenafval,

Sensoor

klachten ondergrondse afvalcontainers

Sociaal Wijkteam

543 09 90

en van meldingen over gedumpt vuil op

Spaarne Gasthuis

545 35 45

straat neemt u contact op met:

Steunpunt Mantelzorg

891 84 62

Tafeltje Dekje

526 30 26
891 89 18

Spaarnelanden

751 72 00

e-mail

info@spaarnelanden.nl

Thuiszorgwinkel

website

www.spaarnelanden.nl

Wijkraden Oost op internet

0900 0767

Diensten

www.wijkradenhaarlem.nl

Na 17.30 uur, weekend, spoedeisend

Woningwinkel

517 56 00

Ambulance

531 91 91

Zonnebloem

536 59 31

Apotheek

532 07 13

Zorgcentrale Thuiszorg

891 89 18

Centrale doktersdienst

Kopij, reacties, vragen en
opmerkingen kunt u sturen aan
parkwijk-zuiderpolder@
wijkraden-haarlem.nl

0900-8844
(lokaaltarief )

Data openbare vergaderingen:
5 oktober, 2 november en 7 december
Dinsdag 4 januari 2022 Nieuwjaarsreceptie
van 20.00 uur tot 21.30 uur.
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0900 1515

Meldpunt leefomgeving
Haarlem Oost
Ziet u kapot straatmeubilair, vernielingen,
losse stoeptegels, volle afvalbakken of
andere oorzaken van overlast of hinderlijke
zaken, neem dan contact op via
023 511 511 5 of
www.Haarlem.nl/melding-doen of
via de app Buiten Beter.

Bezoek dagelijks onze website
en/of facebookpagina, dan bent u
altijd op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen in en om
de wijken Parkwijk, Zuiderpolder
en Penningsveer.

“Hoe verder met de wijk”
Als wijkraad hebben we wel ideeën, maar we horen graag van bewoners wat zij
vinden. Mail ons, ook met ingezonden teksten voor de volgende wijkkrant.
Wat we in ieder geval willen: een paar nieuwe enthousiaste en vooral ook jongere
leden in de wijkraad. Als je aarzelt, kom praten!
De redactie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door derden aangeleverde artikelen en behoudt zich
het recht voor om deze, om wat voor reden dan ook, te weigeren.

