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wijkkrant

Bijna is het zover, begin volgend jaar kan het werk in het park eindelijk 
starten. De werkzaamheden beginnen op de plek waar het horecapunt 
komt, aan de zuidkant van het park. Voor het monumenteiland ligt een 
bestektekening klaar. 

Om een mooi zicht op het park te krijgen 
komt het horecapunt op het hoogste 
punt van het park. Daarom moet die plek 
eerst worden opgehoogd met een berg 
zand die vervolgens ongeveer 1 jaar moet 
inklinken. We verwachten rond februari - als 
de vorst uit de grond is – te beginnen met 
ophogen. In dezelfde periode beginnen 
we met het verbreden van de sloot langs 
de Schipholweg die naar de Fuikvaartplas 
loopt. Het werken aan de sloot kan alleen 
als het warmer dan 5 graden is. De afdicht-
folie die moet worden aangebracht kan 
niet worden verwerkt als het kouder is.  
Als laatste wordt aan het uitgraven en ver-
groten van de VFplas begonnen. Dit pakket 
aan werkzaamheden is naar verwachting 
rond de zomervakantie van 2011 afgerond. 

Op dit moment liggen de bestektekenin-
gen voor de 2e fase klaar. Dat wil zeggen 
de herprofilering van de noordkant, het 
aanbrengen van nieuwe bruggen en het 
renoveren van het eiland. Hierbij is ook in 
de nieuwe aanplant van bomen voorzien. 
De aanbestedingsprocedure zal starten als 

het bestuur “groen licht” geeft. Voor de her-
denking van 4 mei 2011 wordt een nieuwe 
tijdelijke verharding rond het monument 
aangebracht, zodat ook rolstoelgebruikers 
aan de herdenking kunnen deelnemen. 
Het eiland blijft hiervoor toegankelijk via 
de huidige bruggen. De planning is dat de 
werkzaamheden aan deze fase voor 3 mei 
2012 zijn afgerond. 

Voor fase 3 -  de rest van het park plus de 
beplanting - worden nu de bestektekenin-
gen gemaakt. De uitvoering van deze fase 
zal naar verwachting liggen tussen 2013 
en 2014. Wel kunnen aan de hand van de 
voorbereidingsgegevens door het bestuur 
al keuzes worden gemaakt over bijvoor-
beeld verdere fasering en zal aan de hand 
van de gegevens een plan van aanpak wor-
den gemaakt voor de aanpak van groen 
worden gemaakt. Daarbij zal nadrukkelijk 
gekeken worden of al eerder bomen kun-
nen worden geplant in het gedeelte waar 
in de eerste fase is gewerkt. 

Zware bevalling
Eindelijk is er weer een wijkkrant.  
De tijd gaat te snel, of het aanleveren 
van de kopij gaat te langzaam! Al met al 
een zware bevalling.
Of had ik toch een IPad moeten kopen?
IPad, u weet wel, een digitale versie van 
een A4-tje.
 
We pakken de draad weer op en hopen 
dat u weer met plezier en interesse gaat 
lezen.
Er is dit jaar een hoop gebeurd. Marjet 
Schaap (penningmeester) is gestopt, 
Daphne Huysse is gekozen als raadslid 
voor Groen Links, maar bij de wijkraad 
als adviseur/notulist gebleven. Tevens 
is Anton Rossèl, overgekomen van de 
wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt, 
wijkraadlid geworden (nieuwe uitdaging 
voor hem). Allen dank namens de rest 
van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder.
Ondertussen gewoon het dagelijks 
werk voorbij zien komen, bestemmings-
plannen, gebiedsvisies, gevraagd en 
ongevraagd adviezen gegeven, inspreken 
en werden diverse andere vergaderingen 
en bijeenkomsten bezocht. U leest het 
goed, het is niet alleen een wijkkrant  
die aandacht nodig heeft.
Daarom een oproep aan bewoners: 
Mochten jullie leuke, aparte, spannende, 
interessante kopij hebben, mail het 
de wijkraad en wij vullen de wijkkrant 
ermee.            

U kunt ook lid van de wijkraad worden.
Wij doen ons best. We wensen alle 
bewoners het allerbeste voor het nieuwe 
jaar. IJs, sneeuw en wederdienende

Edwin Hein (voorzitter)

Wijkraad

Pa
rk

wijk-Zuiderpolder

De nieuwjaarsreceptie van de 
wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
in samenwerking met Stichting 
Ontmoet elkaar in Parkwijk, is 
op 4 jan 2011 van 19.30 uur tot 
22.00 uur in de Brede School 
Parkrijk.



2

w
ijk

ra
ad

 p
ar

kw
ijk

-z
ui

de
rp

ol
de

r |
  j

aa
rg

an
g 

18
 | 

de
ce

m
be

r 2
01

0

Informatiebord Beatrixplein
Sinds enige tijd is er in Parkwijk een 
informatiebord. Het staat op het Beatrix-
plein. Op dit bord zullen alle activiteiten 
welke de Stichting Ontmoet elkaar in 
Parkwijk gaat organiseren middels een 
poster worden vermeld.

Nu is het ook voor iedereen die geen 
internet ter beschikking heeft mogelijk 
om te zien wat er zoal in onze wijk  
georganiseerd wordt

Het bord staat ter hoogte van de  
bloemenkiosk.

Kerstboominzameling 2011
Evenals vorige jaren houdt de gemeente 
in januari een inzamelactie van oude 
kerstbomen.

Kinderen tot 16 jaar kunnen op woens-
dag 5 januari van 12.30 - 16.30 uur en 
vrijdag 7 januari van 15.00 - 16. 30 uur 
oude kerstbomen inleveren. Voor elke 
boom ontvangen zij € 0,40 en een lootje 
waarmee zij een hoofdprijs van 500 Euro 
kunnen winnen.

Deze prijs dient te worden besteed aan 
een activiteit met de gehele klas voor 
bijv. een excursie of een schenking aan 
een goed doel.

Ook worden er per locatie per 100  
ingezamelde bomen cadeaubonnen  
van € 10,00 verloot op vrijdagmiddag  
7 januari om 16.30 uur.

Inzamellocaties voor Haarlem-Oost:
•  Godfried van Bouillonstraat
•  van Zeggelenplein
•  Bijvoetstraat nabij speeltuin
•  Thorbeckeplantsoen

Aanhangers met bomen aanbieden  
op de Stadskweektuin, ingang  
Ter Spijtstraat, of het Reinaldapark, 
ingang pad bij de voetbalvelden.

Let op: de bomen moeten kruis- en 
netvrij aangeleverd worden.

Fly-over

Begin november werd de eerste pijler 
van het Kunstwerk  gestort, zoals het 
viaduct liefdevol wordt genoemd door 
de betreffende gemeenteambtenaren. 
U heeft ongetwijfeld de blauwe triangel 
zien staan. Inmiddels is men bezig met de 
voorbereidingen van de tweede pijler. In 
totaal moeten er vier komen te staan om 
uiteindelijk het wegdek te kunnen dragen. 
Gedurende ons periodieke overleg werd 
bevestigd dat de werkzaamheden binnen 
het vastgestelde tijdsbestek plaatsvinden 
en dat er geen redenen zijn om aan te 
nemen dat er vertragingen optreden – met 
als uitzondering de weersgesteldheid… 
Dat betekent dat we eind 2011 de opening 
van de nieuwe verbinding tussen de  
Amsterdamsevaart (de A200) en de 
Camera Obscuraweg / Oudeweg in de 
Waarderpolder tegemoet kunnen zien.
Het is een verademing om zo oprecht en 
doeltreffend te kunnen samenwerken met 
het team van Peter Tobben. Ook de bijko-

mende details als sloten, bermen, water-
berging, compensatiegroen, schoonhou-
den en verkeersveiligheid worden terdege 
besproken en behandeld, waardoor last en 
overlast tot een minimum beperkt blijft en 
de noordelijke grens van onze polder een 
dynamisch en schoon karakter behoudt. 
De tussentijdse communicatie is in goede 
handen bij Annemary Mientjes, zodat we 
tot nu toe over de werkzaamheden en 
incidentele afsluitingen geen klachten 
hebben gehoord. Gedurende de komende 
maanden zal men verder werken aan het 
project en zal te zien zijn hoe de pijlers, de 
spoorweg”overgang“ en het talud verder 
vorm gaan krijgen. Na de ingebruikname 
van de Fly-over zal het tijdelijke tracé van 
fietspad en Robertus Nurksweg weer wor-
den teruggebracht en zal de rust weder-
keren – een mooi vooruitzicht voor 2012!
 
Bernard Felix

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem
De gemeente Haarlem stelt een bedrag ter 
beschikking voor culturele projecten in de 
stad, door middel van het Cultuurstimule-
ringsfonds Haarlem. 

Projectaanvragen kunnen bij de gemeente 
worden ingediend voor:
Realisatie van amateurkunstprojecten;
Realisatie van projecten op het gebied van 
de cultuur-, media- en/of erfgoededucatie;
Realisatie van projecten op het gebied van 
volkscultuur, d.w.z. het geheel van cultuur-
uitingen die als wezenlijk worden ervaren 
voor specifieke groepen, onder verwijzing 
naar traditie, verleden en nationale, regionale 
of lokale identiteit;
Realisatie van overige projecten op het 
gebied van kunst en cultuur.
De activiteiten dienen artistiek en inhoudelijk 

van goede kwaliteit te zijn, van belang te 
zijn voor het culturele klimaat in Haarlem en 
voorzien te zijn van een deugdelijke finan-
ciële onderbouwing. Voor verdere beoor-
delingscriteria en de procedure hiervoor 
verwijzen we u naar onze website  
www.parkwijk-zuiderpolder.nl of www.haar-
lem.nl. Daar kunt u het aanvraagformulier 
downloaden en meer informatie lezen.

De uiterste indieningsdatum is vóór 15 janu-
ari, 15 mei en 15 september 2011. Activitei-
ten dienen binnen uiterlijk twaalf maanden 
na deze data plaats te vinden, met inachtne-
ming van ca. 1 maand voor het adviestraject 
na het sluiten van de indieningsdatum. 

Uw aanvraag moet ingediend worden bij de 
Gemeente Haarlem.



3

w
ijk

ra
ad

 p
ar

kw
ijk

-z
ui

de
rp

ol
de

r |
  j

aa
rg

an
g 

18
 | 

de
ce

m
be

r 2
01

0

DOCK start met pilot  
Vadercentrum in Oost
DOCK Haarlem start in opdracht van de 
gemeente Haarlem per december 2010 
met een Vadercentrum in Haarlem Oost. 
Het project bevordert de persoonlijke 
ontwikkeling van vaders in de  
opvoeding van hun kind en biedt  
mogelijkheden tot ontplooiing op het 
gebied van werk en scholing. 
Het concept van een Vadercentrum is 
nieuw in Haarlem. Hoewel welzijns-
organisatie DOCK Haarlem al jarenlang 
succesvol is met drie moedercentra in de 
stadsdelen Noord, Oost en Schalkwijk, 
ontbrak het in de stad aan een centrum 
voor vaders.  
Dit in tegenstelling tot steden als Tilburg 
en Den Haag waar al meerdere jaren een 
Vadercentrum actief is. 
DOCK Haarlem begint in december 
met het werven van een kerngroep 
van mannen. Deze kerngroep zal een 
activiteitenaanbod opstellen dat aansluit 
bij de behoeften van vaders uit de wijk. 
Het Vadercentrum heeft voorlopig een 
locatie aan de Prinses Beatrixdreef in 
Parkwijk. Het streven van DOCK is om 
vanaf 2011 op minimaal drie dagdelen 
activiteiten aan te bieden. 
Het project wordt gefinancierd door 
het ministerie van OC&W en het 
programma bureau Zomerzone 40+ voor 
een pilotperiode van 1 jaar. Na een  
positieve evaluatie is er budget beschik-
baar voor een tweede en derde jaar.
Enthousiaste mannen kunnen actief 
worden in het Vadercentrum door 
contact op te nemen met Rozien Salah 
(06-12059454 of rsalah@dock.nl). 

Wijkcontracten
Het college wil doorgaan met het  
werken via wijkcontracten. Gedacht 
wordt aan:
–  wijkcontracten voor de wijken, die dat 

willen;
–  wijkcontracten die in principe beperkt 

zijn tot “schoon, heel en veilig”;
–  de randvoorwaarde dat de wijk-

contracten uitgevoerd moeten  
kunnen worden binnen de beschik-
bare financiële en personele middelen.

Zowel het college als de woningcorpora-
ties, de welzijnsorganisaties en de politie 
moeten nog een besluit nemen over de 
voortzetting van de wijkcontracten en 
de manier waarop dit gaat gebeuren.  
De verwachting is dat het besluit in  
januari of februari genomen zal worden.

Graffitiproject onder/op het Stastok viaduct
Onder zeer enthousiaste begeleiding 
van Marjet Schaap, is twee jaar geleden 
begonnen met het Graffitiproject onder 
het Stastok-viaduct. Na een lange voor-
bereiding, overleg met de Gemeente, 
aanvragen en het uitschrijven van een 
ontwerp sessie was de eerste fase een suc-
ces. De jeugd van Parkwijk-Zuiderpolder 
kreeg de opdracht om met elkaar van iets 
saais iets moois te maken. Op een zaterdag 
in mei 2010, werd het bijzondere graf-
fitiproject op het Stastok viaduct met veel 
enthousiasme hervat. 

Fase 2
Het saaie beton moest twee jaar geleden 
plaatsmaken voor kunst, graffiti van nu. 
Maar nu is er nog een potje geld beschik-
baar gesteld die het mogelijk maakt de 
jeugd wederom te vermaken. De opkomst 
van twee jaar geleden blijkt te zijn over-
troffen.
Wat heb je in hemelsnaam aan een wand 
die kil, grauw, grijs en saai is? Helemaal 
niets. Dat wist de wijkraad Parkwijk-Zui-
derpolder allang, vandaar het idee om de 
muren met gaten in het Stastock viaduct 
wat op te vrolijken.
Graffitikunstenaars Ron, Sandro en de kin-
deren uit de wijk, gingen verder met hun 
kunstwerk onder het Stastokviaduct in de 
Zuiderpolder. Twee jaar geleden maakten 
ze samen met kinderen uit de buurt het 

prachtige werk ‘Welkom in Haarlem’.
Onder hetzelfde viaduct werd het grijze 
beton van de tussenwanden met de grote 
ronde gaten opgevrolijkt met dieren, bloe-
men en tal van fantasiewezens. 
Voor fietsers vanuit Amsterdam krijgt deze 
stadsentree dankzij Ron, Sandro en kinde-
ren dus langzaam maar zeker het kleurige 
onthaal dat ze verdienen.
Maar niet alleen de fietser krijgt een mooi 
ontvangst. Dat geldt ook voor treinreizi-
gers. Eerder dit jaar maakten de twee graf-
fitiartiesten op de muur langs het spoor 
bij het NS-station Spaarnwoude een ander, 
zestig meter lang kleurrijk kunstwerk. Op-
nieuw met Haarlemse iconen als leidraad: 
locomotief De Arend, schilder Frans Hals 
op een oud tientje, de Drostefabriek en –  
in grote letters – de Waarderpolder.
Ron en Sandro doen hun werk met subsi-
die van VROM, de gemeente en de wijk-
raad Parkwijk-Zuiderpolder. Eind augustus, 
begin september 2010 is de laatste wand 
gedaan, met de afbeeldingen van o.a. de 
Suikerfabriek, het Fort en de stelling van 
Amsterdam.
Namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
gaan de dankbetuigingen naar Marjet 
Schaap die dit project vanaf het begin 
tot een zeer mooi en goed einde heeft 
gebracht. Hulde.

Edwin Hein
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Soepsalon
Op 11 november opende de pilot  
KantineOost, van kunstenaarsgezel-
schap 5eKwartier, voor het eerst haar 
deuren en serveerde zij soep tijdens de 
eerste Soepsalon. Komend anderhalf jaar 
reist de kantine door de wijk en heeft 
ze telkens een andere gastheer. Dit keer 
was dat Paswerk in de Wijk. Met vijfen-
twintig zeer verschillende bezoekers, die 
door de theatermakers en muzikanten 
hartelijk werden ontvangen, was het er 
gezellig druk. Door de geur van heerlijke 
groentesoep, foto’s, verhalen en muziek 
veranderde het lokaal van de Sprong 
aan de Beatrixdreef in een gezellige 
huiskamer.

Voor hen die de soep van Kantine-Oost 
hebben gemist en met name de zuur-
koolsoep, een heerlijke soep voor de 
winter, hieronder het recept:

500g zuurkool
1 ltr. bouillon (groente bouillontablet)
2 dl witte wijn
1/2 eetl. zoete paprikapoeder
1/2 eetl. gemberpoeder (of een gesnip-
perd stukje)
3 eetl. tomatenpuree
3 aardappels
1 appel
peper en zout naar smaak
2 dl. kookroom of crème fraîche

Zuurkool afspoelen en fijn snijden.  
Met de witte wijn 10 min. koken in de 
bouillon.
Voeg tomatenpuree, de paprikapoeder 
en de gemberpoeder toe. De geschilde 
aardappels en appel in kleine stukjes 
erbij. Met peper en zout op smaak bren-
gen en nog 10 min. zachtjes koken.  
Voor het opdienen de room door de 
soep roeren zonder te koken.
Serveren met geroosterd brood of  
soepstengels.
Een flinke eetlepel mosterd is ook 
heerlijk.

Gebiedsvisie Oostradiaal

De gemeente heeft onlangs de Gebiedvisie 
Oostradiaal vastgesteld. Dat houdt in dat 
nu vastligt wat wel en wat niet mogelijk 
is in het gebied dat zich uitstrekt langs de 
Amsterdamsevaart van de Amsterdamse 
Poort tot aan de Liedebruggen. De ge-
meente zelf laat weten dat er opvallend 
veel positieve reacties waren gedurende 
de inspraakperiode. Gezien het feit, dat 
de gemeente – ook op aandringen van 
de wijkraad Parkwijk / Zuiderpolder – in 
een vroeg stadium gevraagd heeft naar 
de mening van betrokkenen, ligt er nu 
een stuk dat op een brede ondersteuning 
kan rekenen. Vooral ook omdat de in het 
vroegste stadium gedane aanbevelingen 
grotendeels zijn meegenomen in het 
definitieve voorstel. Na het stadiondebacle 
derhalve een grote verademing! Het kan 
dus wel!

De gebiedsvisie biedt duidelijkheid over 
de ontwikkelingen ten aanzien van wonen, 
werken, recreëren, bereikbaarheid, groen 
en water, alsmede over de inrichting, die 
veilig en aantrekkelijk moet worden.
De belangrijke groenparagraaf zorgt 
voor een duidelijk pad richting een goed 
bereikbaar groengebied, waardoor de 
oostelijke stadsrand ferm gefixeerd wordt. 
Men spreekt zelfs van een ecologische 
meerwaarde van het oostelijke gedeelte 
van het gebied door de aanleg van het 
Vaartpark (tussen Prins Bernhardlaan en 
het bebouwde gedeelte van de Zuider-
polder) en de realisatie van een Liedepark 
langs de hele oostgrens in de Zuiderpolder 
en de Waarderpolder. Goede bereikbaar-
heid over lommerrijke wegen en (deels 
hernieuwde) vaarten zorgt voor een ont-
sluiting van vooral het noordelijke deel van 
het Liedepark. Door de versmalling van de 
A200 vanaf de fly-over en het vervallen van 
de parallelweg zal er meer groen en boom-
aanplant kunnen komen. Het Liedepark 
zal een grote cultuurhistorische waarde 
kennen door het al aanwezige cultuurland-
schap langs de gehele Liede. Daardoor 
kunnen ongewenste ruimtelijke initiatie-
ven geweerd worden: pure winst dus!
De stadsrand zal duidelijk zijn – langs de 
bestaande bebouwing van de Zuiderpol-

der, met een toevoeging langs de Camera 
Obscuraweg om de stadsrand verder in 
te vullen – en zal tevens zorgen voor een 
logische grens met het belangrijke buiten-
gebied. Daarmee zal ook een dreigende 
bebouwing van het voormalige stadion-
terrein dus van de baan zijn! Over vijftig 
jaar zal het huidige stadbestuur geprezen 
worden voor haar visie en zal de bijna uit-
gevoerde historische misser van het vorige 
college de boeken ingaan als een voor-
beeld van ambtelijke en politieke dramme-
rij zonder draagvlak van de bevolking…
Haarlem heeft zich ten doel gesteld om 
in 2030 klimaatneutraal te zijn; de visie 
Oostradiaal kan hierin een belangrijke 
rol spelen. Als voorbeelden noemt de 
gemeente: efficiënt gebruik van ruimte, 
tegengaan van wateroverlast en water-
vervuiling, stimuleren en bevorderen 
van openbaar vervoer en gebruik van de 
fiets, flexibel bouwen van woningen en 
utiliteitsgebouwen, een gezonde leefom-
geving in en om huis en een lange levens-
duur van bouwwerken. De grote uitdaging 
kan gerealiseerd worden in het nieuwe sta-
tionsgebied van station Spaarnwoude en 
in de bebouwing van het laatste gedeelte 
van de Amsterdamsevaart richting de 
Poort. Een nieuwe waterstructuur (uitge-
graven Amsterdamsevaart), ondergrondse 
parkeervoorzieningen, moderne woning-
bouw met een intelligent energienet en 
nadrukkelijke aandacht voor het langzame 
verkeer zoals een fietssnelweg tussen 
Haarlem en Amsterdam; mogelijkheden 
te over voor Haarlem om zich positief te 
onderscheiden!

Een eventuele doortrekking van de Prins 
Bernhardlaan onder het spoor door zou 
leiden tot een directe verbinding met de 
Waarderpolder en zou een belangrijke re-
ductie betekenen voor verkeer dat nu nog 
via de Amsterdamse Poort of via het Sta-
stok- en Keggeviaduct het bedrijvenpark 
ingaat. Alhoewel een kostbare exercitie, 
zou deze ambitie ons aller steun verdienen 
– en die van het Rijk natuurlijk… 

Een nieuwe waterweg door de Amster-
damsevaart zou een zeer welkome ver-

Het gebied tussen de Gedempte Oostersingelgracht, Oudeweg ,en 
de Amsterdamsevaart tot waar de Fly-Over moet komen wordt de 
Oostradiaal genoemd. De gemeente heeft het plan om daar een  
gebiedsvisie voor te ontwerpen en voert daarover nu oriënterende  
gesprekken met raadsleden. In het gebied vinden we o.a. de Zuider-
polder, waar ooit een stadion moest komen, Ikea, Station Spaarn-
woude, de Veerplas en de Oostrand wordt gevormd door de Liede.
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binding betekenen tussen de Liede en 
het Spaarne, waardoor ondermeer ook 
het toeristische aspect op het water een 
belangrijke impuls zou krijgen.

De vermelding dat het Liedepark nadruk-
kelijk deel uitmaakt van de Rijksbufferzone, 
de Ecologische Hoofdstructuur en de Stel-
ling van Amsterdam geeft welhaast de ga-
rantie dat Haarlem Oost een aanmerkelijke 
groen strook behoudt als  cultuurhistorisch 
erfgoed en dat zodoende ook de na ons 
levende generaties zich een voorstelling 
zullen kunnen maken van dit oorspron-
kelijke veenweidegebied. In het bijzonder 
de erkenning van de belangrijke oudste 
strandwal van Nederland en het daarbij 
liggende zeer waardevolle archeologische 
terrein langs het Liewegje (de vroegst 

bewoonbare locatie binnen het Haarlemse 
grondgebied!!) zullen ervoor zorgen dat 
het landelijke karakter van het eeuwen-
oude Liewegje behouden blijft.
Ik vertrouw erop dat de gemeente vol en-
thousiasme doorgaat met deze ambitieuze 
doelstellingen en, met de wetenschap dat 
het team van de zeer betrokken program-
mamanager gebiedsontwikkeling Cecile 
Hubers daarin een leidende rol speelt, 
moet dat lukken!
 
Bernard Felix

Aanvragen kapvergunningen 
Leonard Springerlaan
Tijdens de wijkraadvergadering van 7 
december jl. merkte Mieke Alders op, 
dat er aanvragen voor kapvergunningen 
vermeld werden in de Stadskrant aan 
de Leonard Springerlaan. We hebben 
navraag gedaan en het blijkt, dat de 
aanvraag voor de bomen op de hoek 
van Springerlaan met de Prins Bern-
hardlaan gaat over een daar geplande 
‘bergbezinkbassin’. Een bergbezinkbas-
sin is een grote ondergrondse kelder 
waar overtollig rioolwater tijdelijk kan 
worden geborgen (en gedeeltelijk ge-
zuiverd) zodat het niet in het open water 
terechtkomt. De afdeling, die gaat over 
de toekenning, of afwijzing, van dit soort 
aanvragen liet weten, dat ze hierover al 
hebben opgemerkt, dat met een beetje 
moeite deze bak ook op een andere ma-
nier kan worden aangebracht, waarbij 
er geen bomen hoeven worden gekapt. 
Dus deze aanvraag zal vermoedelijk niet 
worden goedgekeurd. De andere aan-
vraag bij de Fuiklaan ligt iets ingewik-
kelder, aangezien op het moment dat 
we navraag deden, er nog onvoldoende 
informatie (bv. een correcte plattegrond) 
beschikbaar was om het te beoordelen. 
Verder bleek een aantal bomen, waar 
de aanvraag over ging, bij de gemeente 
niet bekend te zijn. We legden uit dat 
de omgeving van het Reinaldapark een 
gevoelig onderwerp is en de bewoners 
ernstig bezwaar maken tegen het nog 
meer omhakken van bomen. Uiteraard 
wanneer het hier gaat om zieke of dode 
bomen is er een noodzaak. Maar wan-
neer er met wat extra moeite gezocht 
kan worden naar andere oplossingen 
zonder het kappen van nog weer meer 
bomen, is dit door de omwonenden erg 
belangrijk.
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Bronsgieten
Om wijkgenoten meer met elkaar in kontakt 
te brengen, heeft een aantal organisaties acti-
viteiten georganiseerd om dat te bevorderen.
In het boekje dat huis aan huis verspreid is, 
stonden aktiviteiten genoemd waar men 
op in kon schrijven. Zo was er een cursus 
bronsgieten. Ik had geen idee wat er bij komt 
kijken om een bronzen voorwerp te maken, 
dus leek het mij een goede gelegenheid om 
me op te geven. In een lokaal van de brede 
school begon de cursus en met mij waren er 
nog drie belangstellenden. Myrte van Dijk 
zou het ons allemaal uitleggen.  
Zij is werkzaam bij Bronsgieterij de Kameleon 
in de Waarderpolder. Er werd een projectie 
getoond van de werkzaamheden in de gie-
terij. Heel boeiend. Daarna kreeg ieder van 
ons een klont donkere was die we moesten 
vormen tot een voorwerp dat we in brons 
zouden willen gieten.In het begin is die was 
nogal hard en stug, maar gaandeweg werd 

ze soepeler door de warmte van je handen. 
Het grote probleem was welk voorwerp je 
zou maken, want zoals altijd zegt iedereen: ik 
heb geen fantasie.Myrte spoorde ons aan, al 
knedende komt er vanzelf iets te voorschijn. 
Zij heeft makkelijk praten vonden wij. Maar 
na vier avonden stonden er toch verrassende 
objectjes, waarvan Myrte oordeelde dat ze 
voor bronsgieten geschikt waren.  Inmiddels 
was Betsy ook aangeschoven en nu waren 
we met vijven. Wij waren ervan overtuigd het 
moeilijkste deel gehad te hebben.
Maandag 1 december gingen we naar de 
Hendrik Figeeweg, naar de gieterij. We 
kwamen in een enorme hal waarin een 
grote oven stond, tafels, bakken met zand 
en gips, een traktor, en het was duidelijk, dat 
er nooit afgestoft werd. Eerst koffie drinken 
in de kantine, waar we weer uitleg kregen. 
Eerst moesten we onze voorwerpen zodanig 
bewerken, dat ze later in een mal van gips 

Weet u nog dat ik u vorig jaar vertelde over 
een gesprek dat ik had met een kraai? Dat 
was op een zonnige dag in mei op het terras 
van het pannenkoekhuisje in de Haarlem-
mer Hout. Kort geleden was ik weer eens 
in de Hout en ik kwam in de buurt van het 
“Elfenbankje”, het terras waar ik de kraai 
eerder sprak. Ook nu was hij er opeens 
weer, en u kunt het geloven of niet, maar 
we herkenden elkaar. Hoe? Dat weet ik niet 
precies. Misschien was het de manier waar 
op hij op het hek zat. U weet nog dat hij bij 
de vorige ontmoeting op de rugleuning van 
een stoel zat, de stoel waarop ik wilde gaan 
zitten en zo kwamen we toen met elkaar in 
gesprek. Toen had hij niet zo veel tijd. Hij was 
druk bezig met het bouwen van een nest, 
vlakbij. Hij rustte net even wat uit, had wat 
gedronken uit de waterbak die daar staat 
voor de langskomende honden, en had een 
stukje pannenkoek verorberd. Heerlijke pan-
nenkoeken trouwens, zoals wij later consta-
teerden op advies van de kraai. 
“Heb je het weer druk met een nestje bou-
wen?” vroeg ik hem, want daar had hij het 
vorig jaar zo druk mee.
“Nou, dat valt wel mee.” antwoordde hij. En 
inderdaad, hij zat er rustig bij, anders dan de 
vorige keer. Toen had hij niet echt wat ge-
haast over zich, maar toch . . . hij was ook niet 
echt ontspannen. Maar nu had hij een zekere 
rust over zich, een tevreden ontspannenheid.
“Ik heb het wel zo’n beetje gehad met 
voortplanten,” zei hij, “dit jaar geen nestje 
meer, het is wel mooi geweest. Mijn wijfje en 
ik doen het tegenwoordig wat rustiger aan. 

Wij weten niet eens hoeveel kraaitjes we wel 
hebben groot gebracht de afgelopen jaren. 
Jaar in jaar uit, elke keer weer vier, vijf soms 
zes jongen tegelijk te eten geven; dat gaat je 
niet in de kouwe veren zitten.”
“Nee,” zei ik, “dat is niet mis. Hoeveel jaar zijn 
jullie al samen, en waar is je vrouwtje nu ?” 
“Nou, laat ik je eerlijk zeggen, dat ik het niet 
eens precies weet hoelang wij al samen zijn”, 
antwoordde hij, “ik ben de tel een beetje 
kwijt en tellen is zo-wie-zo niet mijn sterkste 
punt. Ik ben beter in wormen zoeken, of 
stukjes pizza versieren, hier, op het terras. Er 
is altijd wel iemand die mij een stukje afstaat. 
En ja, waar mijn vrouwtje is, dat weet ik ook 
even niet, we laten elkaar wat meer vrij de 
laatste tijd. We zijn meer als broer en zus 
tegenwoordig.” 
“Ja, dat ken ik,” zei ik, “dat hoor je bij ons 
ook wel meer - broer en zus - de spanning 
is er een beetje uit, het wordt allemaal wat 
minder, het hoeft ook niet meer zo. Goh, ik 
wist niet dat dat in de vogelwereld ook zo 
was,” zei ik enigzins verwonderd, “zo leer je 
nog eens wat.” 
“Ja,” zei de kraai, “zo leer je nog eens wat. En 
zal ik je nog eens wat zeggen; met de kennis 
van nu zou ik het al veel eerder rustiger aan 
hebben gedaan.”
“Ja,” antwoordde ik, “met de kennis van nu 
- die hoor je ook wel vaker tegenwoordig, 
vooral in de politiek. En er zijn meer mensen 
die het rustiger aan gaan doen.”

Zouden we toch nog wat kunnen leren van 
de dieren ?

Een tweede gesprek
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konden worden verstopt, die later opgevuld 
zou worden met brons. Nou dit is dan het 
echte vakwerk. Hierna moesten we een 
emmer halfvol water vullen en vervolgens 
om en om een schep gips en zand toe-
voegen. Hierna moest het geheel met een 
grote mixer op luchtdruk gemengd worden. 
Heerlijk , de spetters vlogen alle kanten op, 
ook tegen je broek en schoenen. Daarna op 
tafel een bed opbouwen van het gips, daar 
je voorwerp in leggen en verder opbouwen 
zodat er een zeker vijf centimeter dikke laag 
omheen lag. Onder je handen werd het gips 
warm en hard. Na ongeveer tien minuten 
werd deze cocon van de tafel gehakt met 
een bijl. Myrte zou later die week de cocons 
klieven en gereed maken voor het gieten, 
dat op zaterdag zou gebeuren samen met 
andere objecten.
Hierna komt nog een grote klus. Je krijgt dan 
je voorwerp terug, nu in brons maar met alle 

uitsteeksels eraan die nodig waren om te stut-
ten en om de was af te voeren. Die moeten er 
afgeknepen en gevijld worden. Daarna moet 
het werk nog glad gevijld worden tot je er 
tevreden over bent.
Allen, Marjet, Marianne, Karel, Betsy en Elly, 
waren erg enthousiast over deze aktiviteit en 
onder de indruk van het vele en soms zware 
werk. Een leuk onderdeel was het schoonma-
ken (nou ja) van de gebruikte emmers. Toen 
deze droog waren kon je met een stok het gips 
eraf slaan, dat gaf wat hilariteit en lawaai. 
We hebben leuke avonden gehad en een 
bijzonder werk geleerd. Myrte, bedankt voor  
je geduld en soms harde werk om iedereen in 
de gaten te houden. Deze cursus is voor her-
haling vatbaar. Alleen het bedrag van 50 euro 
kan voor veel gezinnen erg begrotelijk zijn. 

Bedankt, ook namens de andere deelnemers.
Elly de Loor.

De naam van uw straat

Chris Soumokilstraat
Christiaan Robbert Steven Soumokil (Java, 
13 oktober 1905 - Obi, 12 april 1966) was 
president van de Republik Maluku Selatan 
(RMS) van 1950 tot 1966.

Chris Soumokil ging in Soerabaja en  
Semarang in het toenmalige Nederlands-Indië 
naar school voordat hij naar Nederland kwam 
voor het afronden van zijn middelbare school. 
Daarna ging hij rechten studeren aan de Uni-
versiteit van Leiden waar hij in 1934 promo-
veerde waarna hij terugkeerde naar Java.

In 1942 begon de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië en Chris Soumokil werd 
door de Japanners gevangen genomen en 
naar Birma (Myanmar) en Siam (Thailand) 
gestuurd.

Na de Tweede Wereldoorlog werkte  
Soumokil voor een militaire rechtbank die 
zich bezig hield met oorlogscriminelen. 
Daarna werd hij in Makassar Minister van 
Justitie van de Indonesische deelstaat 
Oost-Indonesië (Negara Indonesia Timur; 
NIT) waar de Zuid-Molukken een onder-
deel van vormde.

Toen duidelijk werd dat Indonesië onder 
president Soekarno de federale structuur 
van het land steeds meer ophief, besloot 
Soumokil samen met andere tot de oprich-
ting van de RMS. Chris Soumokil werd bij 
de proclamatie van de RMS op 25 april 1950 
minister van Buitenlandse Zaken  

van de RMS en op 3 mei volgde hij J.H. 
Manuhutu op als president.
Als reactie op die proclamatie werd het ei-
land Buru en een deel van het eiland Ceram 
door het Indonesische leger ingenomen 
en werd het eiland Ambon geblokkeerd. 
Daarna volgde op 28 september de invasie 
van het eiland Ambon. De RMS-regering 
week begin december uit naar het nabijge-
legen eiland Ceram om van daar uit onder 
leiding van Soumokil de guerrilla-oorlog 
voort te zetten.

Pas op 2 december 1962 slaagde het Indo-
nesische militairen erin om Soumokil op 
het eiland Ceram te arresteerden waarna de 
guerrilla-oorlog snel ten einde liep. Sou-
mokil werd door een militaire rechtbank ter 
dood veroordeeld maar pas nadat generaal 
Soeharto in Indonesië aan de macht was 
gekomen werd dat vonnis voltrokken. Op 
12 april 1966 werd Soumokil geëxecuteerd 
door een vuurpeleton op het eiland Obi in 
de Javazee ten noord-westen van Jakarta. 
Na het bekend worden van deze executie, 
werd ir. Manusama benoemd tot president 
in ballingschap van de RMS.

Toen de weduwe van Soumokil met hun 
zoontje Tommie in Nederland aankwamen 
volgde een brandstichting van de Indone-
sische ambassade in Den Haag uit woede 
over die executie. Deze brandstichting 
vormde het begin van de radicalisering 
van de jongeren binnen de Zuid-Molukse 
gemeenschap in Nederland.
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Schelpenpad in verval
Begin November ontving de wijkraad 
een ‘brandmail’ van een bewoner van de 
Zuiderpolder. Hij heeft al jaren gepro-
beerd serieuze aandacht te krijgen voor 
het verval van het schelpenpad, dat leidt 
van Mohammed Hattastraat naar het 
Liewegje.

Door het intensieve gebruik van, met 
name, brommers/scooters en motoren 
ontstaan er diepere sporen in het zachte 
wegdek en daarmee steeds grotere 
gaten in de weg. Wanneer de regen dan 
ook nog een duit in het zakje doet, is 
het geen pretje meer over het pad te 
lopen. Hij heeft al verschillende keren via 
het meldpunt geprobeerd reparatie te 
vragen voor de gaten. En er zijn ook wel 
pogingen gedaan om, door wat schel-
pen in de ontstane gaten te gooien, de 
weg weer te egaliseren. Helaas zonder 
het gehoopte en gewenste resultaat. 

De wijkraad heeft het probleem nu door-
gegeven aan de mensen van ‘dagelijks 
beheer’ en zullen proberen hier samen te 
kijken hoe dit aangepakt moet worden. 
Ondanks het feit, dat het misschien een 
makkelijke route is om de Zuiderpolder 
uit te komen, bij voorbeeld richting Half-
weg, toch is dit pad niet berekend om 
zulke zware tweewielers als scooters en 
motoren. Misschien moeten we er aan 
denken, dat er een soort ‘schapenhek’ 
komt te staan bij de bruggetjes, zodat 
het gemotoriseerde verkeer een andere, 
meer toepasselijke route zal kiezen.

Ontstaan van de Stichting “Ontmoet elkaar  
in Parkwijk”

De Stichting “Ontmoet elkaar in Parkwijk” is 
officieel opgericht op 25 maart 2010. Er is 
echter al een hele geschiedenis aan vooraf 
gegaan. Eigenlijk al vanaf 2004 werd er 
actief gewerkt in Parkwijk om iets te doen 
aan de leefbaarheid en de verbintenis tus-
sen de wijkbewoners.

Toen nog in het klein, geïnitieerd van 
basisschool De Viersprong, gelegen in 
Parkwijk. Maar zelfs al daarvoor werd er 
een Rommelmarkt gehouden in Parkwijk, 
geheel en al geregeld door een wijk-
bewoonster. Na haar overlijden werd het 
echter niet voortgezet omdat er niemand 
dit enorme werk wilde overnemen.

Het personeel en ouders van de Viersprong 
kwam daar per toeval achter en zij vonden 
het van zo’n belang dat een traditie werd 
voortgezet, waardoor zij dit deel hebben 
overgenomen. In 2004 werd de markt nog 
in het voorjaar gehouden, nog geen bud-
geten als tegenwoordig, dus een kleine 
markt op het terrein van de Viersprong 
werd de 1e stap.

In 2005, na het succes van 2004, werd er 
toch een werkgroep opgericht waar ook 
andere  instanties bij werden betrokken. 
De gemeente Haarlem, Pre-wonen en de 
toenmalige welzijnsorganisatie Radius 
werden er bij betrokken Er kwamen ook 
budgeten om de Markt weer wat groter 
op te zetten. De datum van de markt werd 
verplaatst naar het najaar en kreeg de 

naam “Nazomerfeest”. Voor de school bood 
dit meer mogelijkheden om te blijven 
ondersteunen.

Verder kwamen er meer ideeën om activi-
teiten te gaan organiseren als werkgroep. 
Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest in de wijk, 
e zo werd er in 2006 niet alleen het  
Nazomerfeest georganiseerd, maar ook een 
echt Sinterklaasfeest voor de wijk. 
Een rondwandeling door het winkelcen-
trum en na afloop nog even een klein 
feestje in de dependance van de Viersprong.

De werkgroep kreeg een eigen naam: 
Werkgroep Leefbaarheid in Parkwijk.
Het idee werd geboren om ook aan de 
Nationale Straatspeeldag actief te doen,  
en de 1e keer was in 2007. 
Het stuk Bazellaan werd afgezet en met 
leuke eenvoudige spelletjes werd het een 
waar feest, ondanks het slechte weer  
kwamen er veel kinderen opdagen. 
Veel wijkbewoners vonden het een enorm 
leuk initiatief en wilden er de volgende keer 
ook aan meewerken. De toenmalige wet-
houder, dhr. M. Divendal kwam vanwege  
de verkeerssituatie een bezoekje brengen. 
En maakte een wandeling door de wijk.

In oktober 2008 kwamen de wijkcontrac-
ten in Parkwijk. De burgemeester maakt 
met vele wijkbewoners een wandeling 
door de wijk en luisterde naar hetgeen de 
bewoners van belang vonden voor de wijk. 
Er werden 5 werkgroepen opgericht, 

Peggy Meulman met Dik Bol, Elco van der Geest en wethouder Jack van der Hoek tijdens 
de Nationale straatspeeldag; wat een activiteit is van de stichting. Foto: Rob Jordaan
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Herinrichting Meerspoorpad

Ruim twee jaar geleden is de gemeente 
Haarlem gestart met het project “asfalte-
ren Meerspoorpad”. Bij aanvang van het 
project werd duidelijk dat het gebied mo-
gelijk een geschikte locatie was om extra 
oppervlaktewater te realiseren. Er werd 
besloten het asfalteren van het pad uit te 
stellen en eerst een studie te doen naar 
de mogelijkheden om extra oppervlakte-
water te creëren. De studie en uitwerking 
- uitgevoerd in overleg met wijkraad en 
belangenorganisaties - hebben uiteinde-
lijk geleid tot een voorlopig ontwerp.
Dit ontwerp betrof een herinrichting van 
de gehele groene zone tussen Parkwijk en 
de Zuiderpolder. In september jl. had de 
gemeente tijdens een inspraakavond of-
ficieel over dit ontwerp willen informeren.
De laatste maanden is echter steeds dui-
delijker geworden wat de noodzakelijke 
bezuinigingen door de gemeente voor 
de komende jaren betekenen. Voor elke 
uitgave wordt de noodzaak tegen het 
licht gehouden. De noodzaak voor het 
realiseren van het ontwerp “Herinrich-
ting Meerspoorpad” zoals dat nu voor 
ligt is niet aanwezig. Daarom is besloten 
het project stil te leggen.
Van een aantal bewoners dat zich al 
door de wijkraad had laten informeren 
over het voorlopig ontwerp, heeft de ge-
meente reacties op het ontwerp ontvan-
gen. Omdat met het stilleggen van het 
project het ontwerp niet tot uitvoering 
zal worden gebracht, is er geen grond 
om in te gaan op de discussiepunten of 
bezwaren en zullen deze niet verder in 
behandeling worden genomen.
Omdat het tegelpad in slechte staat ver-
keert en de terugkerende beheerskosten 
hoog zijn, bestaat nog wel de noodzaak 
de tegels te vervangen voor asfalt.
Omdat dit onderhoud betreft, wordt 
over dit werk geen inspraaktraject 
doorlopen.
Op korte termijn wordt gestart met de 
voorbereiding van het vervangen van de 
tegels op het Meerspoorpad door rood 
asfalt. Dit betreft het bestaande traject 
tussen de Amsterdamsevaart en de 
Vrijheidsweg. Zo gauw meer duidelijk is 
over de uitvoering wordt de wijkraad en 
bewoners nader geïnformeerd.

Oud en Nieuw  
in Parkwijk

Begin november is er een overleg geweest 
“voorverkenning preventieve maatregelen 
in Parkwijk”.
Aanleiding hiervoor is dat er jaarlijks een 
groep jongeren is dat in Parkwijk tijdens 
de oud en nieuw de confrontatie op 
zoekt met de politie. Afgelopen jaar zijn 
er meerdere aanhoudingen geweest en 
heeft de ME opgetreden. De politie stelt 
dat deze rellen een aanzuigende werking 
hebben op jongeren uit andere wijken van 
Haarlem, zoals de Zuiderpolder. De politie 
voorziet dat komend oud en nieuw dit 
probleem zal verergeren vanwege deze 
aanzuigende werking. 

De bijeenkomst moest een voorverkenning 
zijn of het organiseren van preventieve acti-
viteiten een middel zouden kunnen zijn om 
de onrust tijdens oud en nieuw in Parkwijk 
te temperen. Uitgangspunt is dat deze acti-
viteiten binnen de beleidskaders passen.

Nadat er enkele afspraken zijn gemaakt 
kwam op 25 november een bericht van de 
projectmanager Veiligheid en Handhaving.

Deze laat ons weten dat er nader overleg 
met de jongerenwerker Ferdinand  
Toemeungte en de politie heeft plaats-
gevonden. Er is besloten dat er wel 
geïnvesteerd gaat worden in het verbe-
teren van het contact met de jongeren 
in Parkwijk, maar dat dit losgekoppeld 
wordt van de jaarwisseling. De politie gaat 
het idee om gezamenlijke activiteiten te 
organiseren verder uitwerken, maar wil het 
contact met de jongeren op een duurzame 
manier opbouwen.
 
De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder wenst u 
een mooie jaarwisseling, een rustig begin 
van 2011 en een voorspoedig nieuwjaar.

Dat er veel walvissen op uw stranden 
mogen aanspoelen (Een oude IJslandse 
gelukwens)

Erik van der Leij

waaronder de werkgroep Ontmoet Elkaar 
in Parkwijk. 
We kwamen er al gauw achter dat de twee 
bestaande werkgroepen die activiteiten 
organiseerden in Parkwijk veel gelijke fac-
toren behelsden. Vandaar dat er besloten 
is de twee werkgroepen: Leefbaarheid 
en Ontmoet Elkaar in Parkwijk samen te 
voegen.
Zo kregen we meer mogelijkheden om 
samen te werken en nieuwe evenementen 
op te zetten vanuit de gedachten van de 
wijkcontracten. 

De periode van de wijkcontracten, impuls 
in achterstandswijken, zou twee jaar duren 
en in oktober 2010 ophouden te bestaan.
Het idee om van de werkgroep een Stich-
ting te vormen werd geboren, zodat de 
zekerheid gecreëerd werd, zodat ook na de 
wijkcontracten de activiteiten in Parkwijk 
en Zuiderpolder gewaarborgd werden.

Iets waar eigenlijk niemand zich echt zor-
gen over had hoeven te maken gezien het 
feit dat al zoveel jaren actief wordt gewerkt 
aan de samenleving in Parkwijk. Het biedt 
echter meer mogelijkheden tot aanvragen 
van budgeten om diverse activiteiten te 
kunnen organiseren.
We hopen ook dat het seizoen 2020-2011 
een topjaar gaat worden. 

Wanneer we de wijkkalender bekijken, 
binnenkort in uw brievenbus, dan zien we 
dat er enorm divers aanbod wordt georga-
niseerd voor de wijkbewoners, zowel voor 
de volwassenen als de kinderen.

De doelstellingen voor de Stichting  
Ontmoet Elkaar in Parkwijk is er op gericht 
om met anderen samen te werken.  
Nu werken wij al samen met Pre-wonen; 
Ymere, de gemeente Haarlem, Sport 
Support, werkgroep Kunstopdreef, de 
wijkraad, het Moedercentrum Doenja, 
Stichting Dock als vaste partners. 

Bij sommige projecten werken wij samen 
met Cultureel Centrum Selimiye en  
Stichting de Toekomst en het 4 mei  
Comité. Binnenkort komt er ook een 
samenwerking met het nieuw te vormen 
Vadercentrum en het 5e Kwartier.

Al deze mensen, en vrijwilligers, zetten 
zich in om de gezellige sfeer die al tijden in 
Parkwijk en Zuiderpolder te beleven valt, 
te behouden en uit te breiden.



10

w
ijk

ra
ad

 p
ar

kw
ijk

-z
ui

de
rp

ol
de

r |
  j

aa
rg

an
g 

18
 | 

de
ce

m
be

r 2
01

0

Invoering van digitale bezoekersparkeervergunning

Aanleiding en Besluitvorming ‘07 en ‘09
Integrale handhaving
In 2007 is door het college en de gemeen-
teraad gevraagd of de parkeercontroleurs 
omgevormd konden worden tot integrale 
handhavers. Hierop is destijds de keuze voor-
gelegd om dit te bewerkstelligen binnen de 
beschikbare formatie met gebruik van tech-
nologie óf door uitbreiding van de formatie. 

Digitalisering parkeerproducten - In 
november 2008 werd een motie van de 
gemeenteraad aangenomen die vroeg om 
een goed ICT systeem waardoor de handha-
ving op parkeren eenvoudig, rechtvaardig 
en goed kan plaatsvinden. Daartoe heeft de 
gemeenteraad in september 2009 (113951) 
besloten tot de digitalisering van parkeerpro-
ducten inclusief een privacyreglement. Sinds 
januari 2010 zijn de parkeervergunningen in 
de belanghebbenden gebieden gedigitali-
seerd. Dit is zonder complicaties verlopen.
Per 1 januari 2011 is het de bedoeling om de 
bezoekersparkeervergunning, de vergunnin-
gen op naam en de vergunningen op twee 
kentekens in te voeren.

Uitvoering
Start Burgwal - In oktober 2010 is gestart 
met de invoering in de Burgwal, waar-
voor 918 adressen waren geselecteerd. 
De Burgwal is bedoeld als eerste start 
zodat eventuele technische kinderziektes 
konden worden opgespoord en verholpen, 
alvorens de producten voor de gehele 
stad uit te rollen. Uit de evaluatie bleek 
dat het product technisch voldeed. Wel 
zijn er nog wat aanpassingen gedaan om 
het gebruiksgemak te vergroten zoals 
het automatisch verbeteren bij een foute 
invoering.  De Wijkraad gaf aan het een 
mooi product te vinden, maar had ook 
wat kanttekeningen. Zo gaf de Wijkraad 
in het gesprek aan dat het schortte aan 
voldoende communicatie en gaf daarnaast 
een aantal suggesties mee zoals het zelf 
kunnen wijzigen van de activeringscode 
en een melding via de sms wanneer een 
parkeerrecht wordt overschreven. 

Regulier productieproces en communicatie
De parkeerproducten zijn als proces volle-
dig geautomatiseerd sinds januari 2008. In 
Haarlem vraag je een parkeerproduct aan 
(digitaal, per telefoon, per brief of aan de 
balie) en krijg je direct een tijdelijk recht. 
Het tijdelijk recht wordt omgezet in een 
definitief recht op een bepaald product 
als de burger er voor in aanmerking komt 
én betaald heeft.  Ieder jaar, halverwege 
november krijgen alle klanten een brief 

waarin hun wordt aangegeven dat de 
producten na betaling (automatische 
incasso of acceptgiro) automatisch worden 
verlengd per 1 januari van het opvolgende 
jaar. Als een klant dat niet meer wil, kan de 
klant via een beëindigings- of wijzigings-
formulier dat digitaal of per brief laten 
weten. In Haarlem worden jaarlijks circa 
50.000 parkeerproducten uitgegeven. 
Na betaling ontvangen klanten een brief 
waarin hun parkeerrecht (parkeerproduct) 
wordt bevestigd. Bij deze brief wordt een 
instructiefolder meegestuurd. De com-
municatie met de klanten wordt op basis 
van de inmiddels jarenlange ervaring van 
Dienstverlening, VVH en communicatie 
steeds geactualiseerd. De invoering van de 
digitale parkeervergunningen per 1 januari 
2010 is goed’verlopen zonder onrust in de 
stad. Voor deze producten geldt overigens 
hetzelfde privacyreglement.

2011 - Per 1 januari 2011 gaan de bezoe-
kersparkeervergunningen, de parkeerver-
gunningen op naam en de parkeervergun-
ningen met dubbele kentekens volledig 
over naar de digitale vorm. In week 50 
krijgen mensen na betaling hun brief met 
activeringscode en de folder met de uitleg 
over hoe het bezoek digitaal kan worden 
aangemeld.

Hoe werkt het? - Achterop de pas met de 
activeringscode staat hoe het bezoek kan 
worden aangemeld. Wanneer men zich 
wil aanmelden met behulp van een SMS 
stuurt men: ph (activeringscode) (kenteken 
bezoek) naar 4111. Voor aanmelding met 
behulp van het internet gaat men naar 
www.haarlem.nl/ph en volgt de instructies 
op het formulier. De activeringscode is niet 
gekoppeld aan een mobiel nummer. Het 
bezoek kan dus ook zichzelf aanmelden.

Privacy - De privacy is juridisch veiligge-
steld door middel van een in 2009 vastge-
steld privacyreglement. Met dit reglement 
committeert de gemeente zich om onei-
genlijk gebruik van de gepersonaliseerde 
gegevens onmogelijk maken. De gegevens 
van het telefoonnummer waarmee wordt 
aangemeld staan los van het systeem 
waarin staat welk kenteken een actief 
bezoekersparkeerrecht heeft. Door het 
ontbreken van deze koppeling is het voor 
de gemeente na de invoering in januari 
2011 daarom dus niet mogelijk om na te 
gaan welk kenteken door welke telefoon 
met welke activeringscode is aangemeld. 
Met andere woorden, het is niet na te gaan 
wie bij wie op visite was.

MediaLab Haarlem
MediaLab Haarlem vergroot betrok-
kenheid van jongeren in de buurt. In 
het najaar van 2010 gaat in Parkwijk 
Haarlem het MediaLab van start. In dit 
nieuwe wijkproject op initiatief van wo-
ningcorporatie Ymere, volgen jongeren 
workshops op het gebied van media. 
Het MediaLab wil jongeren stimuleren 
om op een actieve manier zelf media te 
maken in plaats van het alleen passief op 
internet, via radio en tv te consumeren.

Jongeren uit Parkwijk volgen in het  
MediaLab workshops om hun talent te 
ontwikkelen en verschillende media te 
ontdekken als instrument om op een 
constructieve manier hun stem te laten 
horen in hun eigen buurt.

Gedurende vier weken maken jongeren 
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar een keuze 
uit uiteenlopende mediadisciplines als 
fotografie, grafische vormgeving en 
radio maken. In workshops van 2,5 uur 
leren jongeren gebruik te maken van 
verschillende computerprogramma’s en 
mediatechnieken.

De eindresultaten krijgen een prominen-
te plek in de wijk met exposities, vorm-
geving van aankondigingen (posters 
e.d.) en verslaggeving van lokaal nieuws.
Door aan te sluiten bij de lokale (wel-
zijns) partijen Stichting Dock, Stichting 
Sportsupport en andere wijkinitita-
tieven, streeft het MediaLab naar een 
breed netwerk van jongerenactiviteiten 
en talentontwikkeling dwars door alle 
culturen heen. Jongeren woonachtig in 
Parkwijk, Slachthuisbuurt of Amsterdam-
se buurt kunnen zich nu inschrijven voor 
één of meer workshops die in september 
van start gaan via medialabhaarlem@
cultuurfabriek.nl

Mogelijk breidt het Medialab de activi-
teiten later uit naar de Slachthuisbuurt 
en de Amsterdamse buurt in Haarlem.

Woningcorporatie Ymere is initiatief-
nemer van het Medialab. Ymere spant 
zich in als maatschappelijk ondernemer 
voor wijken met perspectief, waar  
bewoners willen wonen, leven en 
groeien.
Ymere vindt het belangrijk dat jongeren 
hun talenten ontdekken en zichzelf 
ontplooien, ook in Parkwijk.
 
Met vriendelijke groet,
Tim Rosman
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Voordelen - Bewoner
Door het digitaliseren van de parkeerpro-
ducten in het algemeen kan een bewoner 
24 uur per dag (tijd en plaatsonafhankelijk) 
alles op het terrein van parkeren digitaal 
regelen. Voorheen was men afhankelijk 
van de openingstijden van de publiekshal 
wat gezien de hoge mutatiegraad (30%) 
van het bestand onvrede opriep. 
Nu de bezoekersparkeervergunning ook is 
gedigitaliseerd hoeft men niet meer naar
buiten om de schijf in de auto te leggen. 
Wanneer de code nu kwijtraakt kan de 
oude geblokkeerd worden en een nieuwe 
code worden verstrekt.
Omdat door de digitale parkeerproducten 
de handhaving kan worden gedigitali-
seerd, is het mogelijk de handhavingsca-
paciteit te verschuiven van alleen parkeren 
naar handhaving op hondenpoep, afval, 
jeugd, fietsenoverlast, APV overtredingen, 
etc. en kunnen wij de inkomsten op parke-
ren gelijk houden. Dit verzoek komt ook uit 
alle wijkcontracten naar voren.

Gemeente - De gemeente gaat - in het licht 
van de maatschappelijke trend van verder-
gaande digitalisering over all- steeds meer 
producten digitaliseren in de komende 
tijd. Dit is één van de eerste. Digitalisering 
is ook een randvoorwaarde voor een tal 
van ombuigingen. Het unieke kenmerk 
voor alle digitale parkeerproducten is het 
kenteken. Voordelen van het hebben van 
digitale parkeerproducten op kenteken 
zijn dat technologie kan worden ingezet 
in de handhaving. Onder andere met pda’s 
die kentekens kunnen scannen en dan 
direct kunnen vaststellen of er betaald is of 
niet. Er zijn veel klachten over de parkeer-
druk in de stad. Door de digitalisering 
komt er veel meer inzicht in parkeerdruk 
waardoor beleid aangepast kan worden.

Reacties uit de stad - Privacy
Veel bewoners maken zich zorgen over 
hun privacy en die van hun bezoekers. Zij 
zijn bang dat de gemeente de gegevens 
gebruikt om bij te houden wie er bij hen 
op bezoek is en dat de gegevens worden 
doorgespeeld aan bijvoorbeeld de poli-
tie of de belastingdienst. Dit zou echter 
in strijd zijn met de Wet bescherming 
Persoonsgegevens. Om aan deze wet te 
kunnen voldoen is er bij het besluit tot 
digitalisering van de parkeerproducten 
een privacyreglement vastgesteld.
Er is echter ook veel vraag naar het 
ontvangen van een sms wanneer een 
parkeerrecht wordt overschreven. Dit is 
momenteel technisch nog niet mogelijk, 
vanwege de privacymaatregelen die door 
het systeem worden opgelegd. Ondanks 

dit gegeven is er aangegeven dat men hier 
gebruik van wil maken. Hiervoor wordt een 
constructie gemaakt waarmee een burger 
voor dat deel van de dienstverlening zijn 
recht op privacy actief “opgeeft”.

Oplossingsrichtingen - Gezien de besluit-
vorming van de Gemeenteraad is het niet 
aan de orde het digitaliseren van de bezoe-
kersparkeervergunningen terug te draaien. 
Binnen de huidige ingezette uitvoering 
van de besluiten is er wel een aantal oplos-
singsrichtingen mogelijk om tegemoet te 
komen aan een aantal van deze klachten. 
De randvoorwaarde voor de drie onder-
staande oplossingen is dat deze worden 
ingezet voor de groep die geen gebruik 
kan maken van de geboden middelen 
om bezoek aan te melden en niet voor de 
groep die dat niet wil. Het college wil juist 
de verantwoordelijkheid terugleggen waar 
die hoort en dat is dus niet voor alles bij de 
overheid aankloppen.
Oplossingen zullen worden gezocht in het 
licht van toekomstgerichtheid en bevorde-
ring van de zelfredzaamheid. Als mensen 
die nu niet met een computer of mobiele 
telefoon kunnen werken maar dat straks 
wel kunnen is dat ook voor allerlei andere 
dienstverlening een pré. Het college is onder 
andere ook gestart met een BUUV project (in 
drie wijken). Even aan je buren vragen om 
je te helpen met aanmelden is ook voor dit 
product een oplossing.
Bij het verstrekken van de bezoekerspar-
keervergunning krijgt de burger een ant-
woordkaart. Met deze antwoordkaart kan 
men zich aanmelden voor een cursus.
In deze cursus wordt uitgelegd hoe een 
aanmelding door middel van een sms en/
of internet werkt. Dit is een oplossing die 
de gemeente relatief weinig inspanning en 
middelen kost. Daarnaast is dit een oplos-
sing die bij uitstek bijdraagt in de zelfred-
zaamheid van de burger, ook omdat hij 
hiermee wordt voorbereid op de toekomst 
omdat het waarschijnlijk is dat steeds meer 
producten op deze wijze worden aangebo-
den en niet alleen door de gemeente.
Er zal een kleine groep mensen overblijven 
die niet om kan gaan met het internet of 
een mobiele telefoon, ondanks dat dit 
wordt uitgelegd. Voor deze mensen moet 
verder worden gezocht naar een maatwerk-
oplossing. Het kan een oplossing zijn deze 
mensen de mogelijkheid te bieden bezoek 
via de vaste telefoon aan te melden door 
tussenkomst van een informatiecentrum. 
Dit is misschien een dure oplossing maar 
de gemeente gaat er van uit dat iemand die 
niet in staat is om een sms te sturen, wel in 
staat is telefonisch een kenteken en active-
ringscode door te geven. 

Girlzz Only in de Zuidparker
Iedere maandag is het van 15.30 – 17.30 
uur Girlzz Only in de Zuidparker. Zoals 
de naam al aangeeft, een activiteit alleen 
voor meiden tussen 11 en 15 jaar.
Omdat het reguliere jongerenwerk in 
de praktijk gedomineerd wordt door 
jongens mogen en durven veel meiden 
niet te komen. Dit is jammer, want mei-
den hebben ook recht op ontspanning, 
plezier en een veilige omgeving  
om zich te ontwikkelen. Girlzz Only is er 
voor bedoeld om door middel van leuke 
activiteiten de competenties van de  
meiden te versterken en op zo’n manier 
hun positie in de maatschappij te verbe-
teren.

Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met Marieke de Jong,  
mdjong@dock.nl, 06-57065485

‘Wat kun jij voor een ander  
betekenen?’
Met heerlijke glühwein en warme 
chocomelk stonden vier ambassadrices 
van buurtmarktplaats Buuv afgelopen 
week op het Beatrixplein buurtbewoners 
enthousiast te maken voor het onlangs 
gelanceerde project.

Zoek je iemand die je hond wilt uitlaten 
of een oppas of ben je bereid om voor  
iemand boodschappen te doen of 
huishoudelijke klusjes, bij Buuv kan het 
allemaal. Het is dé buurtmarktplaats waar 
vraag en aanbod elkaar vinden.

Om het project ook in Parkwijk wat extra 
te promoten stonden gisteren vier  
Buuvjes met kerstmutsen op met een 
informatietafeltje en het gebruikelijke 
Buuvprikbord klaar om mensen te infor-
meren.
Speciaal voor de gelegenheid had de 
Turkse bakker Oz Ankara lekkere hapjes 
gemaakt om bij de warme glühwein en 
chocolademelk te serveren.

Ondanks het slechte weer wisten de vier 
dames een hoop mensen enthousiast te 
krijgen om bij de tafel, onder het genot 
van een hapje en drankje, te luisteren 
naar de mogelijkheden van Buuv. ,,Kent 
u onze kerstactie al mevrouw?”, roept 
buuvbemiddelaar Geja Muffels. ,,Stuur 
in plaats van een kerstkaart een leuke 
winterkaart van Buuv met daarop u vraag 
of iets moois wat u voor de ander wilt 
doen. Iedereen kan wat voor een ander 
betekenen, dat is de gedachte.”

Kijk ook eens op www.buuv.nu
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Wijkraadsleden
Voorzitter: Edwin Hein
Sectretaris: Erik van der Leij
Vice voorzitter: Mida Koelman
Penningmeester: Vacant
Algemeen lid: Wendy Dijkstra
Algemeen lid: Ayse Yavas
Algemeen lid: Anton Rossèl
Notulist: Daphne Huysse

Gebiedsgebonden agent:  
Mustafa Karademir

Openbare vergaderingen
De vergaderingen worden elke eerste 
dinsdag van de maand gehouden in 
onze vergaderruimte in de Brede School 
Parkrijk, Prinses Beatrixdreef 6 op de 
volgende data: (dinsdagavond van 19.30 
tot 22.00 uur)

4 jan 2011 Nieuwjaarsreceptie,  
1 febr 2011, 1 maart 2011, 5 april 2011,  
3 mei 2011

De agenda van de eerstvolgende open-
bare vergadering vindt u bij: kapper 
Ton Karpes, aan de zijkant van de zaak, 
publicatiebord in de Dekamarkt, slager 
Peter van der Gragt, Maxima tapijten,  
de slager/groenteboer Aljaouhari, de 
slijterij, het postkantoor, supermarkt 
en bakker Istanbul, kapper Heezius, 
Kontext, De Fitfabriek, de Snackbar,  
de Bloemenkiosk het Reinaldahuis en 
het mededelingenbord van de Stichting 
‘Ontmoet elkaar in Parkwijk’.

Parkwijk-Zuiderpolder in de media
Redactie wijkkrant: Wijkraad Parkwijk-
Zuiderpolder
Vormgeving wijkkrant: Wendy Dijkstra
Webmaster: Edwin Hein
Bezorging wijkkrant: Erik van der Leij

De wijkkrant verschijnt 4x per jaar. Kopij 
kan te alle tijde toegestuurd worden per 
post of e-mail.

Wijkraad en redactie wijkkrant
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder
Prinses Beatrixdreef 6
2033 TX Haarlem

parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-
haarlem.nl

De redactie is zowel inhoudelijk als redactioneel, niet verantwoordelijk voor door derden aangeleverde artikelen

Belangrijke telefoonnummers & e-mailadressen
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

parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Gemeente

Stadhuis  511 30 00

E-mail info@haarlem.nl

Internet www.haarlem.nl

Publiekdiensten/

publieksinformatie 511 51 15

Bureau Handhaving Openbare Omgeving

(fout geparkeerde auto’s, bussen, busjes,  

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens)

 511 49 50

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

Wateroverlast (Reinaldapark) 511 33 48

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 55

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

Kindertelefoon (gratis) 0800 0432

Zorgcentrale Thuiszorg 891 89 18

Thuiszorgwinkel 891 89 18

Kennemer Gasthuis 545 35 45

Nuon (gratis) 0800 0513

NVSH Haarlem 532 66 02

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

Zonnebloem 536 59 31

Wijkraden Oost op internet

www.wijkradenhaarlem.nl

Meldpunt leefomgeving

Oost Schalkwijk

Ziet U een kapotte lantaarn, vernielingen, 

losse stoeptegels, volle afvalbakken, zwerf-

vuil, verstopte kolken of overlastoorzaken? 

Neem contact op via 511 511 5 of ga naar:

http://www.haarlem.nl/index.php?id=460

Bezoek onze website, dan 
blijft u op de hoogte van  
de laatste ontwikkelingen.
www.parkwijk-zuiderpolder.nl

Reageren? Kopij insturen? Vragen? 
Mail het aan parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Kijk ook op onze website:  
www.parkwijk-zuiderpolder.nl


