Openbare wijkraadvergadering
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Datum:
Dinsdag 6 maart 2018
20.00 uur
Plaats:
Reinaldahuis
Bernard Felix, Wim Kleist, Melik Metinturk, Mida Wijkraad
Koelman
Mieke Alders, Lies van Eeken
Bewonerscommissie
Peggy en Paul Meulman, Maria Hoed
Stoeip
Hakima Sallemine
Gemeente Handhaving
Barbara Munnikes
Spaarnelanden
Jan Baaijens
Actiepartij
Ron Dreijer
CDA
Femke de Leeuw, Leo de Vries
OPH
Irene Helmond, Marcella van Vloten, Dick Klijn,
WR Amsterdamse Buurten (AB)
Wim van Seggelen, Herman de Vries, Thea
Bewoners
Vredenburg, Jeanine Walraven, Ruud Blok, Thea
Kamp
Truus Melchior
Notulist
Afwezig met bericht
Ronald Fukken, Edwin Hein
Wijkraad
Louise van Zetten
Hart voor Haarlem
1.
1.1

Opening door voorzitter Bernard Felix. Afmeldingen zie presentielijst.
Spaarnelanden. Barbara Munnikes stelt zich voor als relatiemanager voor stadsdelen Noord, Oost
en Zuidwest. Zij wil graag de agenda ontvangen en zal indien gewenst op de vergadering aanwezig zijn.
Barbara legt op verzoek van Wim van Seggelen de werkwijze uit over het schoonhouden van straat en
stoep.
Ruud vraagt waarom er geen terugkoppeling komt op een melding die niet is uitgevoerd doordat men
de juiste locatie niet kon vinden. Barbara; dit hoort wel te gebeuren. Het personeel van Spaarnelanden
zelf (de uitvoering) krijgt i.v.m. privacy geen persoonlijke gegevens mee.

2.
2.1

Mededelingen
Nieuwsbrief “Rookvrij oproeien in Haarlem Oost” abonneren via info@ggdkenemerland.nl
info@ggdkennemerland.nl. Speeltuin de Papegaai is genomineerd voor de Rookvrije Generatie Award.
Stastokviaduct. Er worden 4 extra afvalbakken geplaatst. Aanpak jeugd door Alpha security, handhaving
en politie. Hakima; Het staat op de hotspotlijst jeugd in Oost. Zij benaderen de jongeren op een
positieve manier. Voorkomen dat de jongeren elders de wijk intrekken. Eventueel kan Streetcornerwork
worden ingeschakeld.
Viaduct laten bewerken door graffiti artiesten en de jongeren erbij betrekken. Mogelijke oplossing:
budget gemeente/cultuur. Slogans ophangen b.v. “Heb plezier, maar ruim wel je rommel op!”
Cameratoezicht. Gemeenteraad is nog tegen. CDA en Actiepartij geven vanavond aan voor te zijn. OPH
alleen als het tijdelijk is. Publiciteit zoeken en positief uitdragen.
Overleg met de gemeente geweest: een positieve grondslag.
Horeca verkiezingsfestival 11 maart van 11.00 tot 19.00 uur, diverse locaties.

2.2

2.3
3.
3.1

Wijkzaken.
Wijkgesprek met gemeente, bespreekpunten;
•
Opvolgster van Cecile Hubers – interim Annemarie Mientjes – per 19-03 Conny Valkhof
•
Afspraak met gebiedsbeheerder over Robertus Nurksweg en verkeersborden – volgt.
•
Parkeerprobleem Diakenhuisweg. Oplossing door parkeerplaatsen te realiseren op ventweg op de
plek van het Vaartpark is géén oplossing – inventarisatie of bewoners parkeervignetten willen.
•
Communicatie tussen gemeente en wijkraad – gesprek met Annemarie Visser.
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Verbetering positie Gebiedsverbinder. Wijkraad wenst meer uren voor gebiedsverbinder zodat het
weer op het oude niveau komt.
•
Regieoverleg – stand van zaken en voorbereiding
•
Oplossing voor De Sprong – ultiem gesprek met gemeente en buurtbedrijf
•
Pastoor van Arskerk. Mogelijke oplossing voor een buurthuis als de Sprong gesloopt wordt.
•
Project Oostpoort
•
Service in Haarlem-Oost – bank, bus, post, pin, OV, straatmeubilair – leefbaarheid. Aan de politiek
wordt gevraagd een goede busverbinding richting Schalkwijk mee te nemen in de overwegingen
vooral voor de ouderen. Suggestie van Ron voor een buurtbus. Mieke meldt dat er binnen bij het
postkantoor een pinautomaat komt, alleen geopend tijdens de winkeltijden.
•
Expert Meeting – stand van zaken, verwachtingen, status memo
Reinaldapark/ Hondenlosloopgebied. Wim Kleist. Uitlaatplaats is definitief, alleen de uitwerking
is vertraagd. De uitlaatplaats Beatrixdreef verdwijnt.
Afscherming van het Calisthenicsproject door middel van “hekwerk” van de losloopplek.
Laatste afsluiting van ontbrekende afscherming van de visplaatsen langs het Zonnebloempad;
Verplaatsing van twee afvalbakken van het Monumenteneiland naar het Zonnebloempad. Donderdag
worden de locaties van de 4 kunstwerken uitgepeild.
Definitieve locatie van 3 fitnesstoestellen is bij de bankjes vlakbij het Reinaldahuis.
Ruud wijst op de uitlaatplaats en de Prins Bernhardlaan. Wijkraad: Er is een muurtje en er komt hoger
gras. Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf.
Ron vraagt of er een herplantplicht is voor de bomen die nu doodgaan. Wijkraad: de bomen hebben
een te kleine diameter. Een onderzoek naar de bodemgesteldheid is gewenst. Ook de plataan doet het
niet goed. Dit wordt besproken in de beheer adviesgroep Reinaldapark.
Nieuwe wijkraadsleden. Mida neemt afscheid van de wijkraad. Bernard toont de diverse taken en het
profiel voor nieuwe leden. Kandidaten kunnen zich opgeven bij de voorzitter. De wijk wordt ingelicht via
Facebook en de website. Jaarvergadering 1 mei.
•

3.2

3.3

4

Ventweg Amsterdamsevaart
De vorige vergadering is de herinrichting besproken. Letty de Boer heeft toen aangeven dat een deel
van het trottoir ontbreekt en slecht is. Wijkraad heeft dit bekeken en zal het meenemen in het overleg.
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Evenementen.
Agenda; Veerplasfestival – zaterdag 9 juni. www.veerplasfestival.nl
2Generationsfestival (o.v.b.) – zaterdag 1 september – Veerplas www.2generations.nl
Kerstcircus Haarlem – 20-12-2018 tot en met 06-01-2019 – Reinaldapark
Aanvraag: Volleybaltoernooi Reinaldapark. Een weekend in juli van 14.00 uur tot in de avond. Bij slecht
weer wordt de datum verplaatst. Toernooi is vergunningplichtig. Men moet zich inschrijven. Er komen 5
velden op het evenementenveld en 2 ernaast. Palen steken maximaal 40 cm (niet door de afdeklaag).
Materiaal in eigen beheer van de organisator.
Aanvraag voor Amsterdamfestival Pannenkoekenparadijs. Voorlopige datum 19 mei, het is
vergunningplichtig. Entertainment en muziek tot 23.00 uur. De Wijkraad heeft aangedrongen op een
echogroep bijeenkomst.

-

-
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Alliantiegesprekken.
Bernard neemt de prioriteiten door, aangegeven door stickers tijdens de gesprekken: alle partijen
hebben ondertekend inclusief de IKH.
Vergroenen en veraangenamen van station(voorzieningen) met lift. Kantorenstrook permanent
transformeren naar woon/werkgebied. Innovatieboulevard samen met bedrijven ontwikkelen.
Structuren autowegen verbeteren, ook aandacht voor fietsers en voetgangers. Station als
transferknooppunt. Ontwikkelen noord-zuidrail van IJmond-Haarlem Oostpoort-Schiphol midden lange
termijn, optie via Meerspoorpad. Meervoudig en gestapeld ruimtegebruik stationsgebied voor de korte
termijn.
Integrale oplossing P&R, parkeren Ikea. Ook parkeerverlichting voor de Binnenstad. Woningen en
voorzieningen toevoegen op gemeentegrond. Ontwikkelen woningbouw met tal van functies tussen
Oudeweg en spoor. Herzoneren milieuzones. Evenementen, recreatie in stadspark de Veerplas.
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Aanleg Bernhardtunnel Prins Bernhardlaan/Oudeweg. De Wijkraad gaat dan alleen akkoord met
ondertunneling Prins Bernhardlaan.
Plan wordt aangeboden aan de Raad en het College met het verzoek er de komende raadsperiode snel
werk van te maken en op te nemen in het coalitieakkoord.
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Debatavond 28 februari.
Georganiseerd door de wijkraden Haarlem Oost met alle politieke partijen, met een prima
gespreksleider Richard Stekelenburg. Het debat is bezocht door ongeveer 60 personen. Cluster van
vragen over wonen, leefbaarheid, groen en duurzaam en participatie. Bernard heeft een lijst van de
uitspraken gemaakt. Er was een dringend oproep van Marjon van Rebup over jeugdproblemen
Wethouder Roduner neemt dit op. Vanuit de politiek was dit niet bekend, weinig actie hier op. Ron
geeft aan dat hij bij Marjon op gesprek is geweest en ook naar de st Franciscus Xaveriusschool gaat om
de problemen te bespreken.
Suggestie om een keer per jaar met politiek en wijkraden Oost om de tafel te gaan zitten.
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Politiezaken/handhaving Hakima Sallemine.
Handhaving heeft 2 weken in burger gesurveilleerd op honden. Het heeft een preventief effect.
Hondeneigenaren zijn aangesproken. Waarschuwingen of bekeuringen zijn uitgeschreven.
Vraag om afvalbakken voor hondenzakjes eerder te legen en/of van een klep te voorzien daar vogels de
zakjes eruit trekken. Hakima: het is niet haar afdeling maar ze neemt dit mee naar overleg met
Spaarnelanden.
Actie Hakima.
Zij vraagt meldingen te doen. 3 april neemt Hakima de wijkhandhaver mee. Irene meldt dat in
Amstelveen er automaten hangen. Optie budget uit de hondenbelasting of Initiatievenbudget. Dit zal in
de beheeradviescommissie Reinaldapark worden besproken.
Actie wijkraad.
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Stichting Ontmoet Elkaar Paul Meulman.
Ze gaan door met de buurtlunch en Eethut. Men gaat een evenement organiseren in Schalkwijk met
sponsoring van het 100 jarige Rode Kruis op 16 juni in de Spaarnehal.
Zaterdag 10 maart NL Doet. Ook de politiek helpt de Stichting met het opruimen en gebruik maken van
de materialen om er iets van te maken. ’s-Avonds kien avond in de Sprong om 19.00 uur.
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Werkgroepen
Reinaldapark Wim Kleist. Bericht van Ietze Oostinga Spaarnelanden dat er 23 bomen worden vervangen.
Hij wil ook het park zo snel mogelijk weer mooi hebben. Er komt een kerstboom van 3,5 a 4 m hoogte.
Voor de verlichting wordt contact met Jan Regelink opgenomen.
Schiphol. Wim Kleist. Lelystad wordt uitgesteld. Er zijn symposia van divers organisaties zoals op 23
maart van de Milieufederatie Noord-Holland. De ORS houdt zich aan de afspraken in het Aldersakkoord.
De wijkraad is tegen een 2e Kaagbaan.

11

Verslag 6 februari 2018 is vastgesteld.
Actiepunten;
060218/3.3 Datum regieoverleg is 20 maart.
060218/5 Kerstbomen Reinaldapark zijn verwijderd.
071118/3 Aanwezigheid gebiedsverbinder zie punt 3.1
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
Wim van Seggelen vindt dat sommige actiepunten lang blijven staan. Er worden e-mails gestuurd om
afspraken te effectueren.
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Wat verder ter tafel komt.
12.1 Ron bedankt de wijkraad en de wijkraden Oost voor de betrokkenheid voor de wijk. Compliment voor
de inzet om de wijk leefbaar te houden. De wijkraad wil van gedachten blijven wisselen met de politiek
ook na de verkiezingen.
3

Paul vindt dat er ook aandacht voor andere organisaties/vrijwilligers moet zijn. Ron geeft aan dat hij
respect heeft voor het werk en dat hij veel aanwezig is bij activiteiten zonder dat hij kenbaar maakt dat
hij van het CDA is. Hij doet het naast zijn eigen werk.
12.2 Wim van Seggelen; er zijn weinig bewoners op de wijkraadsvergaderingen. Bernard: informatie via
Facebook en de website. Als er bepaalde zaken spelen dan komen zij wel. Er is nu b.v. contact met
bewoners Diakenhuisweg over de aanpak van het parkeren.
De bestrating is slecht in de wijk. Bernard: In het regieoverleg wordt besproken om de kwaliteit
hetzelfde te laten zijn als in het Centrum van C- naar A-niveau.
Bouwen in het groen? De wijkraad is daar tegen.
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Sluiting 22.00 uur.
Datum
punt
06-03-18 8

wie
Hakima

06-03-18 8
06-02-18 5

Wijkraad
Ed

07-11-17 3

Edwin

9
03-10-17 4
06-03-18
03-10-17 4
06-03-18
03-10-17 8
06-03-18
01-11-16 8
06-03-18
01-11-16 10
0-03-18

Mieneke
Mieneke
Halil
wijkraad
Wijkraad

05-09-17 4
06-03-18

Mieneke
Wijkraad

05-09-17 7.1
06-03-18

Hakima

onderwerp
Eerder legen hondenafvalbakken /
voorzien van klep?
Automaat voor honden/vb Amstelveen
Afspraak wijkraad Reinaldapark/circus
Verwijderen sporen in de berm
Plaatsen link www.
Bewonersomgevingschiphol.nl
Stoeip activiteiten
Smileys navraag
afspraak volgt
Vragen voor gesprek stapeling en
gevolgen infrastructuur/MRA
Dit loopt nog.
Mogelijkheid presentatie cijfers
Contact opnemen met Halil
Mogelijkheid aanleg fietspad
Beatrixdreef
Bebording R Nurksweg Liewegje,
schilderen snelheid op wegdek.
Afspraak volgt
Navraag Hollandworld/ MRA
Wijkraad nodigt Steef uit voor
vergadering van april
Navraag inzage lijst muilkorfgebod.
Niet ontvangen Hakima doet navraag.

Contact / afhandeling
Overleg Spaarnelanden
Beheeradviescommissie
Marcel Schaapherder
WR-website
Stefan/Marcel
Steef/Jeroen van Spijk

Mieneke Zijlmans
Marcel Schaapherder
Marcel Schaapherder
Steef de Looze
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