


Jaargang 15 | Nummer 3 | 20072

 

Wijkraadsleden

Voorzitter
Marjet Schaap

Sectretaris
Erik van der Leij    parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl

Penningmeester
Jakob Muis

Algemene leden
Ingrid Wakker
Wendy Dijkstra (aspirant lid)
Yvonne van Overbeek (aspirant lid)
Jaap van Overbeek (aspirant lid)
Edwin Hein (aspirant lid)

Gebiedsgebonden agent
Mustafa Karademir

Website

Bezoek onze webstie, dan blijft u op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen.
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Openbare vergaderingen

De vergaderingen worden gehouden in 
onze vergaderruimte in het Polderhuis, 
Steve Biko straat 62 op de volgende data: 
(dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur)

6 november, 4 december, 5 februari en 8 januari 
Nieuwjaarsreceptie!

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

Redactie wijkkrant
Parkwijk/Zuiderpolder
Steve Bikostraat 62
2033 DT Haarlem

parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl

Voor e-mail met grote bijlagen:
parkwijkzuiderpolder@hotmail.com

Wordt Wijkraadlid!
U zet u binnen het wijkraadteam in voor 
een leefbare woonomgeving, veiligheid 
en sociale eenheid in onze wijken.

Als u uw vrije tijd wilt investeren in 
de wijk waarin u woont, u wilt mee 
denken en praten over onderwerpen 
die de wijk aan gaan... 

Neem contact op!
Informatie bij: 

Erik van der Leij, secretaris, 5350523

Adresgegevens, zie hierboven onder ‘Contact’
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Van de voorzitter

Beste wijkbewoners,

Afgelopen maanden is er 
veel gebeurd in deze wijk 
én intern in de wijkraad zelf.
Meest recente gebeurtenis 

is natuurlijk het instorten van de schoorsteen van de 
eerste fl at tijdens de verbouwing aan de torenfl ats 
Leonard Springerlaan en de nachtelijke evacuatie 
van de bewoners fl at 1 en 2. 
U heeft het via televisie en krant vast al gelezen. 
Wat zullen de mensen geschrokken zijn! 

De openbare vergadering van 28 augustus welke tevens 
de eerste vergadering was die ik moest voorzitten in 
het Polderhuis werd zeer goed bezocht. Het zaaltje zat 
bomvol en voornamelijk vanwege het te behandelen 
onderwerp; het Petrus-college aan de Berlagelaan. 
Om de buurtbewoners de kans te geven direct hun 
vragen te stellen aan de gemeente zelf hadden we ook 
de gemeente en kopstukken van politieke partijen 
Haarlem uitgenodigd. Helaas was de gemeentelijke 
projectleider van het Petrus-projekt Roland Schreuder 
niet gekomen maar de aanwezigheid van vele anderen 
maakten het weer goed. Na deze vergadering heeft de 
wijkraad samen met afgevaardigden van de bewoners 
een enquête gehouden. Verder in de wijkkrant kunt 
u er meer over lezen! 
Zo ook de anderen lopende projecten het stadion, het 
Reinaldapark, de Viersprong etc.

Er is ook bewonersvoorlichting geweest voor het jon-
geren leer-woon-werk project Piet Mondriaanstraat 1.

De samenstelling in de wijkraad zelf is veranderd. 
We hebben afscheid genomen van Wim van Seggelen. 
Velen jaren was Wim actief betrokken bij de wijkraad 
en we zijn hem hier dankbaar voor. Door het vertrek 
van Wim hadden we geen voorzitter. Op dit moment 
moeten we voor veel onderwerpen in de wijk direct 
actie ondernemen om als volwaardig gesprekspartner 
met de gemeente om de tafel te kunnen blijven zitten.
Ik heb me opgeworpen om interim-voorzitter tot de 

jaarvergadering te zijn. De wijkraden van tegenwoor-
dig moeten zéér goed beslagen ten ijs komen willen 
ze nog inbreng bij de besluitvorming behouden. Het 
wijkraadgebeuren tegenwoordig is behoorlijk ingewik-
keld en vraagt een hoge mate van professionaliteit; op 
de hoogte zijn van besluitvormings-procedures en be-
zwaarschriften kunnen indienen, iets waar wij ons ook 
nog in moeten bijscholen. Overbodig om te vermelden 
dat het dan zeker nodig is om als één groep naar buiten 
te treden.

Je wordt er af en toe wel stil van als je leest wat de 
gemeente allemaal met onze wijk en de natuurrand 
eromheen van plan is… Daarom zijn we nog op zoek 
naar mensen die thuis zijn in de natuur, via hun werk 
ermee te maken hebben of uit eigen interesse. 
Stuur eens een mailtje naar ons of bel mij voor een 
vrijblijvend gesprek. Langs komen op de openbare 
vergadering is ook een mogelijkheid.  
Er zijn ook nieuwe aspirant leden bij de wijkraad ge-
komen; Jaap en Yvonne van Overbeek en Edwin Hein. 
We zijn erg blij met deze versterking en zeer dankbaar 
voor jullie inzet!

Marjet Schaap

Voorwoord

Graffitti ontwerper 
gezocht!

LEVENDIG & KLEURRIJK

Voor het Stastock-Kegge viaduct 
bij NS Spaarnwoude station.
 
Lever je ontwerp in bij het Polderhuis
tav de Wijkraad 
Steve Bikostraat 62
2033DT Haarlem

Of mail je ontwerp naar
parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl

Het beste ontwerp wordt uitgevoerd met 
vergoeding van onkosten.
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De St. Petrus-school
Het verhaal van de St. Petrus-school begint in oktober 
op een bijeenkomst van de wijkraden Haarlem-Oost. 
Daar wordt ook het idee van de gemeente gelanceerd 
om de St. Petrus te verkopen aan de meest biedende 
project-ontwikkelaar. Die kan daar dan (nog meer) 
kantoren en appartementen gaan bouwen. Van het geld 
dat de verkoop opbrengt gaat een nieuwe VMB-school 
gebouwd worden op het 023-terrein. We hebben daar 
toen een protest laten horen en gepleit voor behoud van 
de school immers, er is weer een groeiende behoefte 
aan de “ouderwetse” ambachtsschool en het VMBO 
heeft zijn langste tijd gehad. De zaak ging pas echt 
rollen toen er werkelijk project-ontwikkelaars in beeld 
kwamen. De nabestaanden van de architect en de 
kunstenaar van de in de school aanwezige kunstwer-
ken, ontketenden een protest dat door een deel van 
de politiek en ook door ons mee werd ondersteund. 
De wijkraad mocht bij een eerst presentatie van twee 
projectontwikkelaars aanwezig zijn. Daarna liep de 
informatie voorziening wat stroef. Inmiddels heeft de 
wijkraad een verder ontwerp te zien gekregen. Er is 
ook een onderzoek in opdracht van de gemeente 
gedaan naar aanwezig asbest in het schoolgebouw. 
Veel ruimtes zijn niet meegenomen in het onderzoek; 
“geen sleutels aanwezig” staat er in het rapport! 
Op een boeiende en levendige vergadering waarbij 
eindelijk politiek en bewoners naar elkaar konden luis-
teren werden diversen vragen door de wijkbewoners 
gesteld. Men maakt zich ongerust over het vrijkomend 

asbest, wanneer de sloop begint en ook over de hoogte 
van de bebouwing zijn vragen. We hebben een enquete 
in de aangrenzende wijken gehouden en de meerder-
heid stemde voor een nieuw, beter onderzoek naar het 
aanwezige asbest. De wijkraad heeft het voorgelegd 
aan de gemeente en met effect, er gaat nu een 2e 
onderzoek komen!
De vragen van de bewoners zijn op schrift gesteld en 
voorgelegd aan de projektontwikkelaar Hillgate. Hill-
gate geeft zeer binnenkort een presentatie en voorlich-
ting over het ontwerp voor de wijkbewoners.

Het Reinaldapark
In november was de eerste bijeenkomst van de klank-
bordgroep met een inventarisatie van wensen voor en 
beperkingen van het park. Later nog een voorlichting 
over de grond-vervuiling. De mate van verontreiniging 
valt mee; het betreft huisvuil uit de jaren ‘60. Zoals 
in een analyse staat: “Tussen de vuilstort en de water-
partij( het grote meer) is een klei scherm aangebracht 
zodat de voormalige vuilstort niet in verbinding staat 
met het boezemwater. De vuilstort heeft een zelfstan-
dig ontwateringsysteem.”
Goed nieuws is dat een groot deel van het benodigde 
geld voor de renovatie beschikbaar is. Op 21 mei was 
er voorlichting over de eerste aanvoer van grond en de 
opslag daarvan ten zuiden van de Moskee. We krijgen 
veel e-mails en brieven van verontruste wijkbewoners.
Veel bewoners willen de komende tien jaar niet tegen 
een kale vlakte aankijken. Ik kan U verzekeren de 
wijkraad wil dit ook niet. De verontrusting hebben we 
doorgegeven aan de projectmanager en zo ook een 
paar tegen- voorstellen van ons. Een hiervan is: kan 
de gemeente niet oudere, grotere bomen die vrijko-
men bij een van de diverse bouwprojekten in Haarlem 
gaan herplanten in ons park? Waarschijnlijk kost het 
iets meer maar het effect is wel dat het park vanaf het 
begin een karakter krijgt en niet over tien jaar. En de 
gemeente zelf maakt een goede beurt bij de burger! 
De wijkraad heeft ook voorgesteld langs de Prins 
Bernardlaan, de groene entree zogezegd te behouden. 
Zover wij weten is de grond hier niet vervuild.
De projectmanager zal middels een nieuwsbrief infor-
matie geven. Nog voor het eind van het jaar zal er een 
ontwerp gepresenteerd worden. Meer informatie staat 
op www.parkwijk-zuiderpolder.nl

Stand van zaken

  St. Petrus-school
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Het Multifunctionele Stadion
In mei was er een voorlichting voor de wijken en 
konden de bewoners aangeven welke functie zij bij het 
stadion wenselijk achten. Een werkgroep houdt zich 
bezig met bezwaren tegen de bouw en ook die kon-
den de wijkbewoners aangeven en mee ondertekenen. 
Verder is er gesproken over veiligheid rond het stadion 
en het behoud van het groen en natuur aan de rand van 
het complex. Tot nu toe is er weinig tot geen nieuws. 
Het MER rapport geeft veel stof tot bezwaar. Allerlei 
effecten op het milieu en de omgeving worden in het 
MER-rapport gebagatelliseerd. Stilte voor de storm?
Mocht U nog meer willen lezen over een van deze 
projekten; in de wijkraadskamer liggen vele rapporten 
ter inzage. Maak gerust een afspraak.

Bankjes op de Beatrixdreef
Eind augustus zijn dan eindelijk de banken geplaatst. 
Zelfs na bemoeienis van de burgemeester heeft het nog 
enkele maanden geduurd voor dat de zaak afgerond 
werd. Op twee plaatsen staan de banken in een 
V-vorm. Elke avond, bij goed weer, zitten de (alloch-
tone) moeders bij elkaar en hoeft de helft ervan niet 
meer te staan.
De eerder toegezegde opknapbeurt van de Dreef gaat 
vanwege de kosten niet door. Dus geen versmalling 
van het asfalt en een afsluiting voor sluipverkeer laat 
maar op zich wachten. Regelmatig rijden auto’s over 
de Dreef om de afsluiting heen en wordt er geparkeerd, 
ondanks herhaaldelijk melden bij onze wijkagent, 
politie en wijkregisseur. Om moedeloos van te worden.

Het Verzetsmonument
Vorig jaar al een onderwerp van discussie en nu weer. 
Begin dit jaar werden er al afspraken voor renovatie 
gemaakt maar met 4-mei in het zicht werden een aantal 
mensen weer ongerust of het allemaal op tijd klaar zou 
komen. Zelfs de krant werd een aantal keren gehaald 
mede door de “fl y on the wall”, een anonieme schrij-
ver/ster die al eerder de aandacht trok door kritische 
stukken over o.a. het Stadion naar betrokkenen en poli-
tiek. De stille tocht op 4 mei was mede door de school 
de Viersprong weer een indrukwekkend en ingetogen 
gebeuren. Met het opknappen van het Reinaldapark zal 
ook de omgeving van het monument een beter aanzien 
moeten krijgen.

Bewonersondersteuning
In april werd een langdurige discussie afgerond met 
een voorlichting aan alle wijkraden. Na een aantal 
bijeenkomsten van afgevaardigden van de wijkraden 
met burgemeester en betrokken ambtenaren kwam een 
overeenkomst  tot stand over de verdeling van subsi-
dies voor wijkraden en specialistische ondersteuning 
bij uitvoering van hun taken bij grote projecten in de 
wijk. Verdere verfi jning zorgde voor nog meer overleg 
en onderhandelen.
In oktober komen alle wijkraden bijeen en zal het 
concept-verordening voorgelegd worden en eventueel 
kunnen er nog wijzigingsvoorstellen worden gedaan.
De bedoeling is dat de verordening ingaat per 01-01-
2008.

Wijkgericht werken
Inmiddels zijn in de z.g. pilot wijken de eerst contrac-
ten afgesloten, in andere staat dat te gebeuren. 
Middels enquêtes is geïnventariseerd wat de wijk-
bewoners willen dat er gebeurt in hun wijk. Daar 
worden “harde” afspraken - contracten - over gemaakt 
en door diverse partijen getekend. Inmiddels hebben 
we gehoord dat Pré Wonen Parkwijk extra aandacht 
gaat geven - ook een soort wijkgericht werken. U zult 
daar meer van horen.

De Viersprong
Kort voor de schoolvakantie werden wij opgeschrikt 
door het voorgenomen besluit van het schoolbestuur 
om de school de Viersprong volgend jaar te sluiten. 
Inmiddels hebben wijkraden, het onderwijs-team en 
bezorgde ouders actie ondernomen. Handtekening-
actie, fl yers en benadering van de politiek. De wijkra-
den vinden het onaanvaardbaar dat de Viersprong, de 
enige school in Parkwijk verdwijnt. De school heeft 
een bijzondere positie binnen onze wijk en met name 
is het een school voor het groeiend aantal allochtone 
kinderen in onze wijk Een gesprek met de directeuren 
van Salomo heeft ons niet kunnen overtuigen van de 
noodzaak tot sluiting. Er is een spoedgesprek geweest 
met wethouder Divendal en deze heeft de overkoepe-
lende schoolbesturen in Haarlem gevraagd de moge-
lijkheid te bezien of de Viersprong door een van hen 
over te nemen is. Een onafhankelijk onderzoek in die 
richting is gaande.
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Maandag 1 oktober j.l. is er een informatieavond 
geweest in het Polderhuis voor de directe buurt-
bewoners voor het kleinschalige werk-leer-woon-
projekt in de oude huisartsenpraktijk.
Op deze avond waren vertegenwoordigers van 
Jongerenopvang Spaarnezicht, de gemeente Haarlem, 
Pré Wonen en de wijkraad aanwezig.

Hieronder een kort verslag van wat er besproken is:

Totaal komen er 5 jongeren van 18 jaar en ouder te 
wonen. Deze jongeren komen vaak uit gebroken 
gezinnen en hebben eerst een periode in de nood-
opvang van Spaarnezicht gewoond (grootschalig). 
Voordat de jongeren geheel zelfstandig gaan wonen 
komen ze onder begeleiding van medewerkers van 
Spaarnezicht hier en stromen uiteindelijk door naar 
volledige zelfstandige woonruimte. 
Ze verblijven maximaal twee jaar in de Jan Sluyter-
slaan/Piet Mondriaanstraat. In deze twee jaar werken 
zij en/of volgen zij een studie. De jongeren hebben een 
zelfstandig inkomen door werk of studiefi nanciering .
Stichting Spaarnezicht treedt op als exploitant van 
het gebouw en draagt zelf zorg voor de noodzakelijke 

technische en brandtechnische aanpassingen en de 
fi nanciering daarvan. Pré Wonen verhuurt voor een 
periode van 5 jaar het pand aan Spaarnezicht. 

De praktijkruimte aan de Jan Sluyterslaan én het 
woonhuis in de Piet Mondriaanstraat krijgen eerst een 
grondige opknapbeurt. Hierbij zal de doorgang tussen 
de twee panden afgesloten worden om zoveel mogelijk 
privacy te kunnen waarborgen voor de bewoners. 
De tuin wordt ook meegenomen in de opknapbeurt. 

De aanwezige buurtbewoners hadden ruim tijd om 
vragen te stellen aan de verschillende vertegenwoor-
digers. We kunnen wel zeggen dat het wantrouwen 
hierdoor weggenomen is.

De jongelui zelf verblijven nu zoals gezegd in grote 
groepen en slapen in slaapzalen. Ze zijn ook heel blij 
met deze kans die ze geboden wordt. 
Het streven is voor de Kerst de jongelui welkom 
te heten in hun nieuwe woning!

Woonprojekt Kamers met Kansen

Het geheim

Als je basisschool De Viersprong komt binnenlopen, 
ontkom je niet aan het thema van de kinderboeken-
week: ‘boeken vol geheimen’. Al bijna twee weken 
lang is de hele school in de ban van ‘het geheim’. Al 
deze geheimzinnigheid biedt bijna geen ruimte tot 
nadenken over wellicht het grootste ‘geheim’: de toe-
komst van De Viersprong.

Nadat Stichting Salomo vorig schooljaar haar voor-
nemen tot sluiting van De Viersprong bekend maakte, 
gingen leerlingen, ouders, leerkrachten, wijkbewo-
ners en wijkraden in protest. Toen op deze manier de 
situatie onder de aandacht van wethouder Divendal 
kwam, nam hij het initiatief tot een onderzoek naar het 
bestaansrecht van twee scholen in Parkwijk en Zuider-
polder.

Onafhankelijk onderzoeker Piet Gorter onderzoekt nu 
in opdracht van de gemeente Haarlem de mogelijkhe-
den om voor Parkwijk een basisschool te behouden. 
Op basis van statistische gegevens en gesprekken met 
belanghebbenden probeert hij de gemeente Haarlem 
een advies te geven over de toekomst van het basison-
derwijs in Parkwijk. 

Het duurt nog tot 20 november voordat Gorter zijn ‘ge-
heim’ onthuld. Op die datum moeten de resultaten van 
zijn onderzoek bekend zijn. Tot die tijd en wellicht tot 
ver daarna wordt er op De Viersprong gewoon lesgege-
ven en geleerd. Zelfs als die lessen wat geheimzinniger 
zijn dan normaal.

Niels Stolp (leerkracht van de Viersprong)
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Sponsorloop

Het was rennen 
geblazen bij OBS de 
Zuiderpolderschool 
vrijdag 28 september jl. 
De basisschool 
hield een sponsorloop 
en alle leerlingen de-
den mee.

Het doel van deze 
sponsorloop was 
om extra geld voor 
de school bij elkaar 
te krijgen. En dat is 
gelukt! De enthousiaste 
kinderen hebben voor de school bijna € 6300,00 bij 
elkaar gerend! Op zoveel geld had de school ook niet 
gerekend: de dvd spelers worden dus snel gekocht en 
voor de rest van het geld moet nog een goede bestem-
ming worden gevonden.

Tekst: Wijkkrant Oost / Ilja Booms. Foto: Erwin Fillet

De Nationale Voorleeswedstrijd

Afgelopen week heeft OBS de Zuiderpolder de voorron-
des van “De Nationale Voorleeswedstrijd” gehouden. 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevordering-
project voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. 
Aan de Nationale Voorleeswedstrijd kunnen alle basis-
scholen in Nederland meedoen, dus ook scholen voor 
speciaal onderwijs en scholen met meerdere locaties. 

Na de voorrondes in de klassen gingen er uiteindelijk 
vier kinderen door naar de schoolkampioenschappen 
die op 05 oktober jl. werden gehouden. Twee kinderen 
uit groep 7 en twee kinderen uit groep 8 hebben het 
tegen elkaar opgenomen. De jury had een lastige taak, 
want alle voorlezers hebben hun uiterste best gedaan 
en fantastisch voorgelezen. Uiteindelijk kwam de 
winnaar uit groep 8: Nathalie van Vaneveld. Ze las vol 
overtuiging een fragment voor uit het boek “Blauwe 
Plekken” van Anke de Vries. 

Naast dat Nathalie zich nu “schoolkampioen voorle-
zen” mag noemen zal zij onze school vertegenwoor-
digen tijdens de volgende ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Tijdens deze wedstrijd zal ze het op 
gaan nemen tegen alle schoolkampioenen uit Haarlem 
en omstreken.

Foto en tekst: Manon Bruijn   Vlnr.: Jaimy. Joske, Nima en Nathalie. 

Nazomerfeest

Het was een geslaagde dag,mooi weer, grote opkomst en 
meer dan 100 kramen. De organisatie had het weer goed 
voorelkaar, iedereen was zeer te spreken over de dag. 
De wijkraad was ook aanwezig en kon diverse mensen 
vertellen/overtuigen dat het belangrijk is dat bewoners 
meer betrokken moeten zijn bij het wel en wee van de 
wijk en wij ons niet laten “piepelen”door de Gemeente.
Nogmaals hulde voor het organisatiecomité met name; 
Basisschool de Viersprong, Pré Wonen en Stichting 
Dock (opvolger van Stichting Radius). En een fi nanci-
ele bijdrage uit het budget bewonersinitiatieven van het 
Leefbaarheidsplatform Haarlem-Oost . Tot volgend jaar.

Edwin Hein
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Stadionplannen onacceptabel voor wijkbewoners 
De jongste plannen voor het multifunctionele stadion 
Oostpoort zijn absoluut onacceptabel voor de direct 
omwonenden. De gemeente heeft de afgelopen jaren 
alle bezwaren van de buurt in de wind geslagen. 
Beschermde fl ora en fauna komen in gevaar, een 
ecologische zone wordt om zeep geholpen, de wijk 
Zuiderpolder en omgeving (Parkwijk, Liewegje) wordt 
met zware (verkeers)overlast opgezadeld.
 
Aannames 
Het Voorontwerp Bestemmingsplan staat bol van de 
aannames, vooronderstellingen en achteraf redenerin-
gen vanuit eerder toegestane ontwikkelingen. 
En er staan zelfs fouten in. De gemeente komt veelal 
niet verder dan het vage ‘er wordt rekening gehouden 
met….’, ‘.. wordt zo min mogelijk aangetast’.. of 
‘… moet nader onderzocht worden…’. 

Een paar pijnpunten
• Grootschaligheid. Een stadion en grootschalige 

detailhandel vragen voorzieningen en een infrastruc-
tuur die niet door de Zuiderpolder en het groene 
landschap kunnen worden opgebracht. 

• Bereikbaarheid. Het gebied is niet goed bereikbaar 
met openbaar vervoer (één bus, een trein met een 
halfuursdienst, station Spaarnwoude zonder voor-
zieningen). De fasering van de ontsluiting van de 
wegen is nog onbekend. 

• Gebruik. Grootschalige evenementen zijn niet 
uitgesloten. Bij het bepalen van de parkeercijfers en 
milieueffectrapportage is alleen uitgegaan van het 
stadion. Er komt meer verkeers- en parkeeroverlast 
door de andere gebruikers en de detailhandel. 

• Aantasting natuur. De bijzondere betekenis van 
het gebied die in alle stukken van de jaren negentig 
is verwoord, wordt stelselmatig onderuit gehaald. 
De rode contour is zelfs in het Streekplan Noord-
Holland Zuid van 2003 speciaal verlegd voor het 
stadion.

• Geluidsoverlast. De richtwaarden voor geluids-
belasting in een woonwijk en in de landelijke 
omgeving worden fi ks overschreden. 

• Lichtoverlast. Achttien lichtmasten, waarvan 
12 met een hoogte van 18 meter, en zes van 
38 meter, zorgen voor ernstige lichtoverlast. 

• Planschade. Bewoners zullen claims indienen 
wegens planschade. 

• Kabel- en leidingennet. Op het ‘voorplein van 
het stadion’ liggen kabels (16 kV) en leidingen 
(hoofdgasleiding Noord-Holland). Bebouwing 
brengt risico’s met zich. 

• Watertoets. Het Hoogheemraadschap heeft de 
watertoets gedaan. Effecten voor de omgeving 
zijn onduidelijk.

• Projectontwikkelaar. De buurt heeft absoluut geen 
vertrouwen in de projectontwikkelaar die al eerder 
in andere handen is overgegaan (Imca > Maeyveld > 
Fortress (volgens insiders nog niet formeel afgerond). 
Bij doorverkoop sneuvelen nu gemaakte afspraken 

• Exploitatie. Er is geen duidelijkheid over de 
exploitatie. Beheer en onderhoud van de ‘groene 
terp’ komen gedeeltelijk voor rekening van de eige-
naar. Wat gaat dat de gemeenschap kosten? Dat is 
dus € 330.000,00 per jaar! 

• Stadionbouw. Het is alom bekend uit ervaringen 
elders dat er vroeg of later tekorten ontstaan in de 
exploitatie van stadions en dat gemeenten dan met 
de brokken zitten. 

 
Locatiekeuze
Het oude stadion in Noord is minder geschikt 
vanwege:
• De ligging in een woonwijk. Veiligheidsaspecten!
• Niet goed bereikbaar per trein
• Onvoldoende parkeerplaatsen
• Geen treinstation
• Verkeerstromen niet goed afwikkelbaar.

Keuze gemeente voor Zuiderpolder
• Locatie voldoet aan programma van eisen (PvE)
• Stadion 8.000-12.000 zitplaatsen is multifunctioneel 

inzetbaar
• 35.000m2 b.v.o. aan bebouwing wordt voldaan 

(norm om het commercieel haalbaar te maken?)
• Goed ontsloten door openbaar vervoer 
• Veilige loopafstand station Spaarnwoude en ander-

zijds bereikbaar door de kantoorontsluiting aan de 
Zuiderpolder Noord (????)

• Risicowedstrijden en grootschalige evenementen 
kunnen op een goede manier worden afgewikkeld 
(hoe wordt niet aangegeven)

Leefklimaat Zuiderpolder onder Maeyveld geschoffeld
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• Supporters zijn direct vanuit trein naar het stadion te 
vervoeren.

• Ongeregeldheden buiten het stadion worden voor-
komen (????)

• Doorkruisen woongebieden wordt tot een minimum 
beperkt.

• Parkeervoorziening wordt ontwikkeld die voldoet 
aan de parkeernorm (niet aangegeven welke norm 
dat is)

• Tijd en geld belangrijke factor
• Binnen 2 jaar stadion ontwikkelen
• Grondexploitatie moet kostendekkend zijn 
• Multifunctioneel stadion maakt het fi nancieel 

mogelijk exploitatie dekkend te houden. 
(Hoe en voor wiens rekening????)

Edwin Hein (zeer kritisch bewoner Zuiderpolder)   Wordt dit het gezicht van de wijk?

Schoolbord digitaal

Bellen klinken. 
Sterren blinken
Op zaterdag 22 decem-
ber is er een Kerstshow in het 
atrium van het Reinaldahuis 
van 14.15 uur tot 16.30 uur. 
De zaal gaat open om 13.45 uur.

Zangeres Lily Kok, bekend van de Sleeswijk-
revue en de AVRO Dilligence, zal haar medewer-
king geven met begeleiding van pianist Jean Louis 
van Dam.

Het trio Kapija verwelkomt u bij aanvang en in de 
pauze met violen en dwarsfl uit en de buurtzingers 
met meezingkerstliederen.

De toegang is gratis. Kaarten zijn beschikbaar voor 
oudere wijkbewoners. Deze kaarten zijn af te halen bij: 
Erik van der Leij, Vincent van Goghlaan 52-11, 
tel.nr. 5350523. Deze kaarten geven tevens recht op 
een kopje koffi e en een drankje in de pauze.

Kerstshow Reinaldahuis

De groepen 3 werken vanaf dit schooljaar met een 
digitaal schoolbord. Met één druk op een knop kan het 
schoolbord veranderd worden in een bord met lijntjes, 
ruitjes, tijdbalken of er kunnen zelfs fi lmfragmentjes of 
een landkaart op worden getoond. 

Het grote verschil met een gewoon krijtbord is de 
mogelijkheid om alles wat op een computerscherm 
te zien is, te projecteren op het digitale schoolbord. 
Bovendien kunnen instructies die op het bord zijn 
gemaakt opgeslagen worden en kunnen er websites, 
internetfi lmpjes en andere multimediale middelen 
het klaslokaal binnen worden gehaald.

Na de herfstvakantie zullen nog twee groepen worden 
uitgerust met een digitaal schoolbord. In 2009 is het 
de bedoeling dat alle klaslokalen (groep 3 t/m 8) zijn 
voorzien van een digitaal schoolbord. 

Tekst: Ilja Booms
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Het dievengilde wat al enige tijd in Schalkwijk actief is 
verbreedt zijn terrein nu naar Parkwijk en de Zuiderpolder.

De manier van werken is eenvoudig en effectief. 
Ze  lopen onopvallend langs de huizen om te zien of 
ergens een raam niet geheel gesloten is. ’s Nachts 
komen ze langs met een koevoet om het betreffende 
raam open te breken, zetten alle spullen die lawaai 
kunnen veroorzaken voorzichtig opzij en zoeken 
vluchtig de huiskamer af naar tasjes, autosleutels en 
andere “handige” voorwerpen. Daarna zijn ze snel ver-
dwenen. Als ze op deze wijze “succes” hebben komen 
ze vaker langs.

Oproep aan de bewoners is dan ook de kans op 
“succes” drastisch te verkleinen.
• Laat geen waardepapieren, pasjes, autosleutels etc. 

liggen in de onbewaakte ruimten, dus neem dit mee 
naar de slaapkamer.

• Uiteraard zijn de insluipers bekend met de “verbor-
gen plekjes” waar mensen reservesleutels etc. neer-
leggen (onder de mat, op de richel boven de deur)

• Sluit ramen en deuren (ook de schuur) volledig dicht 
af met alle toebehoren wat er is, om “stil” geweld-
dadig openen te voorkomen.

• Als je een hond hebt laat deze in de huiskamer of 
keuken slapen.

• Let op als je door onze buurt loopt of je onbekende 
personen verdacht ziet rondscharrelen. Ze willen niet 
herkend worden.

Als je langere tijd afwezig bent vraag dan een kennis 
de post weg te halen, de plantjes water te geven etc, 
geef bij de politie de periode aan die je weg bent en 
sluit huis en schuur hermetisch. Tijdschakelaars op 
een paar lampen werken ook goed, het huis ziet er dan 
bewoond uit.

Kortom, maak het de insluipers zo moeilijk mogelijk!

Snel, stil, effi ciënt

Het Haarlems Comité Nationale Herdenking, 
sectie Oost (Reinaldapark)  is op zoek naar 
nieuwe leden! 

4 mei. Dodenherdenking. Het gedenken van oorlogs-
slachtoffers. Slachtoffers van WO II, maar ook slacht-
offers van ieder ander oorlogsgeweld, vroeger en nu. 
Belangrijk????  WIJ VINDEN VAN WEL! 

Het gedenkteken in het Reinaldapark, op een eilandje 
in de Fuikvaart, is opgedragen aan onze stadgenoten 
- militairen en koopvaarders - die in 1940-1945 hun 
leven gaven voor onze vrijheid.
Ons comité heeft sinds een aantal jaren een nieuw 
bestuur. Jonge actieve leden, die zich inzetten voor het 
blijvend herdenken van onze moedige stadgenoten, 

maar ook het onder de aandacht brengen van ieder 
oorlogsgeweld dat vroeger plaatsvond en helaas ook
nu nog steeds wereldwijd aan de orde is. Ons comité 
kent een duidelijke opdracht. Jong en oud bij elkaar 
brengen, het oorlogsleed uit het verleden herdenken 
en de mensen, kinderen èn ouderen, bewust te maken 
van de gevolgen van oorlog, geweld en discriminatie 
en van oorlogssituaties die op dit moment in onze 
wereld bestaan.

Wij zijn op zoek naar mensen die het belang hiervan 
onderstrepen en met ons actief willen meedenken om 
hier jaarlijks een goede invulling aan te blijven geven. 

Tevens zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Interesse? Bel: 06-20958421 Anita Osinga, secretaris

Haarlems Comité Nationale Herdenking
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Onafhankelijke begeleiding en ondersteuning

Met ingang van juli 2007 is Kontext actief met wijk-
gerichte sociale activering in Haarlem-oost en in de 
Europawijk.

Wat is sociale activering?
Sociale activering is een vorm van dienstverlening. 
Het is bedoeld voor mensen die langdurig zonder baan 
zitten en een (bijstands-) uitkering ontvangen.
Werkloosheid is vaak verweven met knelpunten op 
allerlei terreinen, zoals weinig contact met anderen 
hebben en alleen of eenzaam zijn, schulden hebben, 
klachten met lichamelijke -en/of psychische gezond-
heid. Ook kunnen er problemen zijn met de kinderen, 
kinderopvang, geen dagbesteding hebben, of het heb-
ben van weinig sociale contacten. Niets te doen hebben 
of problemen in de woonomgeving kunnen het leven 
minder leuk en soms problematisch maken.
Niet iedereen is in staat om hier zelfstandig iets aan te 
doen.

Het “maar laten voor wat het is” lost niets op en maakt 
het leven niet plezieriger. Als men door welke omstan-
digheden dan ook geen werk (meer) heeft, is het vaak 
moeilijk om weer ergens te beginnen.
De Sociaal Activeerder kan helpen bij het bespreken en 
aanpakken van deze problemen en het weer oppakken 
van activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, een stage of 
een cursus. Het streven is dat men op de een of andere 
manier weer met voldoening deel kan nemen aan het 
maatschappelijke leven. 
Om het makkelijk te maken komt de Sociaal 
Activeerder op afspraak, gewoon bij u thuis langs!!
Iedereen met een (bijstands-) uitkering kan meedoen, 
maar ook als er sprake is van een andere inkomsten-
bron is deelname mogelijk.

De Sociaal Activeerder zoekt samen met u naar 
oplossingen. Tevens wordt u geïnformeerd over hulp 
en diensten die voor u nuttig kunnen zijn.
De Activeerder kan u helpen deze hulp en diensten 
te organiseren.

Actief deelnemen aan het maatschappelijk leven en 
belemmeringen aanpakken kan veel voldoening bieden 
en de kans om verder te ontwikkelen.

Deelname is vrijwillig en kost niets.
Kontext, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, 
heeft twee Sociaal Activeerders in dienst die vrijwel 
dagelijks bereikbaar zijn.

Mirjam Stolp (maandag t/m donderdag). 
Email: mstolp@kontext.nl
Te bereiken op: 06-10192667, tussen 9 en 10 uur: 
023-5221407 

Marjon van Mourik (maandag, dinsdag, donderdag). 
Email: mvmourik@kontext.nl
Te bereiken op: 06-53617199, tussen 9 en 10:  
023-5221406 

Zie ook: www.kontext.nl

De Zonnebloem zet zich in voor mensen die aan 
huis gebonden zijn door lichamelijke beperkingen 
vanwege een handicap of leeftijd. Zij voelen zich 
vaak alleen, missen contact met andere mensen. 

De Zonnebloem afdeling Zuiderpolder-Parkwijk 
is op zoek naar vrijwilligers die het isolement van 
deze mensen kunnen doorbreken. 
Wil men andere kwaliteiten inzetten, bijvoorbeeld 
als bestuurslid, ook dan is men van harte welkom 
bij de Zonnebloem.
Voor meer informatie of een gesprek kan men 
contact opnemen met de secretaris mevr. Dini 
Korevaar, tel. 023-5365931 en/of e-mailadres 
d.korevaar1@hetnet.nl.

De Zonnebloem zoekt
Vrijwilligers



Alarm ‘Als elke seconde telt’ 112

Geen spoed, wel politie 0900-8844
 (lokaaltarief)
Meldt misdaad anoniem 0800-7000

Wijkagent M. Karademir 0900-8844
U kunt persoonlijk terecht op het bureau 
Schalkwijk, Costa del Sol.

Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder 
parkwijkzuiderpolder@zonnet.nl

Grote bestanden
parkwijkzuiderpolder@hotmail.com

Gemeente

Stadhuis  511 30 00
E-mail info@haarlem.nl
Internet www.haarlem.nl
Publiekdiensten/publieksinformatie 511 51 15
Burgerzaken en belastingen 511 44 80
Burgerzaken
E-mail burgerzaken@haarlem.nl
Belastingen 0800 05 43
E-mail belastingen@haarlem.nl
Grof vuil en tuinafval 0900-9477
Afvalverwijdering & reiniging  511 47 30
Sociale zaken en werkgelegenheid 511 42 00
Veiligheid  511 41 00

Diensten 

Na 17.30 uur, weekend, spoedeisend
Ambulance  531 91 91
Apotheek  532 07 13
Dokterscentrale 0900 0567  /  511 27 00
St. Haarlem Werkt 545 24 84
Zorg en Voorzieningen 511 43 68

Overige 

C.R.O.S. geluidshinder Schiphol 020-601 55 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, zwerfvuil, 
verstopte kolken of overlastoorzaken? 
Neemt u dan contact op met het Meldpunt.
511 511 5 of ga naar www.haarlem.nl/smart-
site32019.htm

Belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen

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


