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1. Opening en mededelingen door de voorzitter Bernard Felix. De felicitaties aan Mida, zij is benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. M. Schaapherder is per 1 mei geen gebiedsbeheerder meer.

1.1 Stoeip. Peggy Meulman. Op verzoek van de gemeente heeft Stoeip i.s.m. de moskee een 
Buurtcamping in het Reinaldapark georganiseerd op 20, 21 en 22 juli voor 30 tenten met 
ondersteuning van het Oranjefonds. Kosten €20, voor kinderen tot 13 jaar €10 incl. twee 
overnachtingen, workshops en eten. Vijfmaal mag er weggegeven worden aan bewoners met een 
Haarlem Pas. Tent zelf meenemen, maximaal voor 3 personen en is wel aan bepaalde maat 
gebonden. Informatie via flyers, Facebook en de website. 
Het is bestemd voor bewoners Haarlem Oost, men dient zich aan te melden. Er is EHBO aanwezig 
Beveiliging tussen 20.00 en 07.00 uur. Sanitair is aanwezig die elke avond wordt schoongemaakt. 
Douches is overleg met HYS en Pannenkoekenparadijs. Het terrein is voor iedereen toegankelijk, er 
zijn diverse activiteiten. Aanwezigen geven een applaus voor dit initiatief.

1.2     Veerplasfestival. 9 juni. In 2017 was er weinig overlast De Wijkraad heeft overleg in de Echogroep.
1.3     Dodenherdenking Samenkomst in het Reinaldahuis gevolgd door stille tocht naar het Monument.

2. Duurzaamheid in Parkwijk-Zuiderpolder. Marijke Gantvoort, Frans Zegwaart 
St. Huizenaanpak. De energietransitie. Het toewerken naar aardgasloos en zoeken naar 
oplossingen. Alle informatie is te vinden op; www.huizenaanpak.nl.
Enkele vragen/opmerkingen;
- Privacy bij slimme meters? Er zijn veel mensen zonder smartphone. Het is versleutelde 

informatie, die je zelf makkelijk kan aflezen via een tool. De netwerkbeheerder staat het niet af. 

Openbare wijkraadvergadering
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder

JAARVERGADERING
Datum: Dinsdag 1 mei 2018 20.00 uur
Plaats: Reinaldahuis
Bernard Felix, Wim Kleist, Melik Metinturk, 
Mida Koelman, Ronald Fukken
Mieke Alders, Lies van Eeken
Wendy Dijkstra, Daphne Huysse
Marijke Gantvoort, Frans Zegwaart
Peggy, Paul Meulman, Maria Hoed
Marjolein Dompeling
Irene Helmond, Marcella van Vloten, Elly Aafjes, 
Letty de Boer, Fred Spaansen
Joyce Jacobsz
Isabelle Wisse
Eric Veltkamp
Dick Klijn, Wim van Seggelen, Herman de Vries, 
Thea Vredenburg, Thea Kamp, Jeanine Walraven, 
Wil Sieraad, Frans Raar, J.J. Ras, Allard van Rumpt
Joris Krouwels, Erik van der Leij, Corrie koster
Betsie Vink, Herman Wildschut, A.F. Cornelisse, 
Jaimy Wildschut, F.J. van der Heijden, B. Kok,
Ron Bax
Truus Melchior

Wijkraad

Bewonerscommissie 
Wijkraad ondersteuning
St. Huizenaanpak
Stoeip
Reinaldahuis
WR Amsterdamse Buurten 

Notulist onderlinge vergaderingen
PvdA
Trots Haarlem
Bewoners

Belangstellende
Notulist

Afwezig met bericht
Edwin Hein
Barbara Munnikes

Wijkraad
Spaarnelanden

http://www.huizenaanpak.nl/
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- Heeft de Belastingdienst inzage over teruggave stroom? Nee, op dit moment niet. De BTW voor 
de aanschaf kan men aftrekken. Wim geeft aan dat bij deelname aan een collectief bij minder dan 
5 % er wel verantwoording naar de Belastingdienst is.

- Het gaat vooral over grondgebonden woningen; wat als men een appartement heeft? Het advies 
om dan een VVE op te richten. Als huurder ben je van de corporatie/eigenaar afhankelijk.

- Als er geen vloerverwarming mogelijk is? Er kan een convector geplaatst worden.
- De afmetingen van een warmtepomp? De grootte van een koel/vriescombinatie.
- Wat zijn de gevolgen als veel woningen naast elkaar warmtenet gebruiken? Wordt de bodem een 

vergiet? De gevolgen, risico’s en de impact op lange termijn zijn op dit moment niet bekend.
- Warmtepaneel op dak? Mogelijkheid voor boiler om de cv voor te verwarmen.
- Infraroodpanelen? Dit is een verwarmingsplaat voor de directe omgeving met een hoog wattage.
- Passieve zonne-energie? Het is belangrijk dat architecten en ontwikkelaars er meer aan gaan 

doen.
- Kosten vooral voor de mensen met een kleine beurs? Dat wordt berekend tussen de €7000 en 

20.000,-.  Vanuit het SVN is er een duurzaamheidslening vanaf € 2000,-; de aanvragen worden 
door de gemeenten beoordeeld. Gemeenten zijn zelf nog bezig met een speciaal fonds.

Er komt een nieuw klimaatakkoord aan, een blauwdruk voor 2023/2030. Daarna gaat het naar de 
SER voor advies en wordt met financiering bekend gemaakt op Prinsjesdag.
Voorzitter bedankt Marijke en Frans voor hun presentatie. 

3. Verslag openbare wijkraadvergadering 3 april jl. Verslag is ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst;
030418/9.1  Vernielde boom Leonard Springerlaan is afgehandeld.
030418/7  Informeren wijkraad uitlaatplaats. Alles in 1 keer regelen, dit is niet gebeurd ondanks 
de vele verzoeken. Per 1 mei geopend maar de borden ontbreken, paaltjes zijn niet verplaatst. Bij 
de oude uitlaatplaats zijn de plaatjes van de paaltjes verwijderd. Er kan nu niet gehandhaafd 
worden. Mirjam Boxhoorn biedt excuses aan voor het dossier.
031017/4.       Verkeers-smileys. Advies van Marcel Schaapherder om deze te huren.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
N.a.v. actielijst.  011116/8 Mogelijkheid fietspad Beatrixdreef. Wijkraad zet dit op de 
prioriteitenlijst voor de nieuwe wethouder.

4. Jaarverslag 2017 Bernard Felix
De voorzitter. Overleggen. Wijkgesprekken met de gemeente. Periodiek met gebiedsverbinder/ 
stadsdeelmanager, een regieoverleg nieuwe stijl. Introductie aan nieuwe burgemeester. 
Presentatie van wijkvisie. Oostpoort: Dit wordt raadsbreed gedragen. De intentie is om snel door te 
pakken
Verkeersperikelen in de omgeving. Afwaardering Amsterdamsevaart, Prins Bernhardlaan, 
PolanenPark. Fietssnelweg Amsterdam – Haarlem vv. Herstructurering Parkwijk. De Groene Linten, 
Staalstraat/ de Bazellaan. 
Onderhoud straten en openbare ruimten. Afspraak maken voor schouw met nieuwe wethouder en 
stadsdeelmanager. Aandachtspunt voor de kadernota.
Reinaldapark Beheer en Advies. Wijkraad wil dat er een Echogroep Reinaldapark komt.
Gebiedsvisie Haarlem Oost. Ontwikkelvisie Oostradiaal, Parkwijk – aandachtswijk vanaf 2009
Alliantiegesprekken met provincie en gemeente, overleg Omgevingsraad Schiphol.
Wat heeft de fusie Haarlemmerliede en Spaarnwoude met Haarlemmermeer voor gevolgen voor 
onze omgeving? Fijnstof bedreigingen en gezondheidszorg. Samenwerken in Oost.
Jaaroverzicht secretaris;

      Negen openbare wijkraadvergaderingen In Reinaldahuis, 28 onderlinge wijkraadvergaderingen
In Coffeemania en Reinaldahuis. 
Regieoverleg Oost – nieuwe stijl. Aanwezigheid op markten
Oversteeksituatie PBL/ Haarlemse School, oversteeksituatie PBL/ Zomervaart
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Oversteeksituatie PBL/ Willem Pijperstraat. Alliantiegesprekken met provincie en gemeente
Promotie plan Oostpoort – woningen bouwen in de Waarderpolder
Mede-organisatie van Verkiezingsdebat Oost, dat was een succes met dank aan wijkraad 
Amsterdamse Buurten en wordt vervolgd.
Regionale Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, Fietssnelweg Amsterdam – Haarlem vv
Fietsverbinding Parkwijk-Zuiderpolder – Schalkwijk vv 
Omgevingsraad Schiphol, bijeenkomsten, uitbreiding naar zee – rapport Een Vlucht naar Voren
Reinaldapark overleg - Beheeradviescommissie, Metropool Regio Amsterdam.
Groene Zoom/ Bufferzone, fijnstof- en Gezondheidsproblematiek.
Wijkschouw Zuiderpolder. Het Wijkcontract Is beëindigd, wijkraad wil graag een nieuw contract
Bestuur StBvdGZZ Mida Koelman, Bernard Felix.
PolanenPark overleg met SADC, met Haarlem en met Haarlemmerliede/Spaarnwoude.
Overige Overleggen: Met Dorpsvereniging Haarlemmerliede, Stichting tot Behoud van de Groene 
Zoom Zuiderpolder e.o., BAL (Belangenvereniging Arkbewoners Lieoever)
Commissie en Raadvergaderingen, indien er aanleiding is
Groenbeheer, Groen Groep Oost, De Groene Ambassade, Echo Groep Veerplas
Notulen – Truus Melchior en Joyce Jacobsz. Website en Facebookpagina Edwin Hein.
Wijkkrant /wijkvisie Redactie Bernard Felix. Vormgeving en samenstelling Wendy Dijkstra

Financieel verslag Wim Kleist. De Kascommissie bestond uit Mieke Alders en Wim van Seggelen; de 
vergadering heeft décharge verleend. Er waren meer uitgaven dan voorzien door extra 
vergaderkosten.
Wim van Seggelen bedankt voor de inzage in de boeken.

5. Wijkvisie 2018 en verder
Er komt geen wijkkrant meer uit maar 1 á 2 keer jaar berichten stand van zaken wijkvisie.

6. Afscheid van Mida Koelman.
Met bloemen en cadeaubonnen wordt er afscheid genomen van Mida als wijkraadslid. 
De voorzitter bedankt Mida voor haar geweldige inzet. Mida blijft wel voorzitter van de StBvdGZZ.
Marcella van Vloten voorzitter van de wijkraad Amsterdamse Buurten bedankt Mida
voor haar samenwerking en goede adviezen.

7. Benoeming wijkraad Parkwijk – Zuiderpolder.
De wijkraad heeft zich ingezet voor het belang van de wijk, heeft zaken voor elkaar gekregen en wil 
”meedenken” en blijven meepraten. De wijkraad treedt af. De wijkraad is bereid om in de volgende 
samenstelling en met de huidige functieverdeling de wijk te dienen.
Bernard Felix voorzitter/secretaris, Wim Kleist penningmeester, Melek Metinturk, Ronald Fukken 
en Edwin Hein. Met ondersteuning van Daphne Huysse en Wendy Dijkstra. De aanwezigen gaan 
met applaus akkoord. Kandidaat-wijkraadsleden/adviseurs kunnen zich schriftelijk aanmelden bij 
de secretaris.
Dank en bloemen voor Mieke en Lies voor de versnaperingen, Wendy voor de wijkkranten
Daphne voor de adviezen, Truus en Joyce voor de verslagen. Stichting Ontmoet Elkaar voor de vele 
activiteiten in de wijk. Marjolein voor de gastvrije ontvangst in het Reinaldahuis!
.
Prangende onderwerpen 2018;
Luchtverontreiniging. Status Prins Bernhardlaan en noodzaak van een ferme oplossing voor 
“randweg oost”. Bedrijventerreinen: Waarderpolder, PolanenPark en de Nieuwe Liede
MRA – Metropool Regio Amsterdam. Bedreigingen van de natuur en cultuurhistorische waarden
Schiphol: bedreigingen en oplossingen. Ontwikkelingen Oostradiaal, Spoorzone en Station 
Spaarnwoude – Plan Oostpoort. Onderhoud en Beheer van het Reinaldapark
Achterstallig onderhoud aan de twee wijken. Toekomst Beatrixplein.
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Sociaal Bewogen Wijk. De sterk verouderende bevolking in de wijken. 
Parkeren in de wijken. Fietssnelwegen Amsterdam - Haarlem en Parkwijk-Zuiderpolder - Schalkwijk
Evenementenbeleid i.v.m. Veerplas en Reinaldapark – en de regio. Stationsgebied Spaarnwoude.

Tenslotte; De wijkraad zal het nieuwe college – en vooral de nieuwe wijkwethouder – 
uitnodigen voor een kennismakingsbezoek en zal de huidige prangende zaken voorleggen en onder 
de aandacht blijven brengen. De wijkraad zal de nieuwe raad en de verschillende raadscommissies 
voortdurend voorzien van informatie over Parkwijk-Zuiderpolder en zal gevraagd en ongevraagd 
adviezen en suggesties geven omtrent onze wijken. Met de nieuwe stadsdeelmanager – Conny 
Valkhof – zal nauw worden samengewerkt om de wijkvisie uit te voeren en voorkomende gevallen 
snel, adequaat en voortvarend aan te pakken. De wijkraad popelt om met de nieuwe raad en met 
de nieuwe wijkwethouder aan de slag te gaan – in het belang van de wijk en van de wijkbewoners.

8. Vragen van wijkbewoners
8.1      Wim van Seggelen n.a.v. kaart MRA wil zo min mogelijke bebouwing in de niet zo groene wijk. De 

wijkraad bekijkt altijd waar woningbouw mogelijk en noodzakelijk is. 
Ronald, het blijkt dat de adviseurs geen lokale kennis hebben. Vraag aan de wethouder hier kritisch 
te naar kijken en standpunt te bepalen.

9. Sluiting officiële gedeelte 22.00 uur. Nazit met een hapje en een drankje

Datum Punt Wie Onderwerp Contact/ afhandeling
06-03-18

03-04-18

8 Hakima

Mieneke

Eerder legen hondenafvalbakken/ 
voorzien van klep? 
Doet navraag bij Hakima

Overleg Spaarnelanden

06-03-18 8 Wijkraad Automaat voor honden/v.b. Amstelveen Beheeradviescommissie
06-02-18 5 Ed Afspraak wijkraad Reinaldapark/circus

Verwijderen sporen in de berm
Marcel Schaapherder

04-03-18 8 Halil Mogelijkheid presentatie cijfers Eind 2018
01-11-16

03-04-18
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Mieneke

Aanleg fietspad Beatrixdreef
Informeren wijkraad, plaatsing voor 
reacties op website. Plaatsen prioritieten 
Lijst wethouder

Mieneke Zijlmans
Marcel Schaapherder

01-11-16

03-04-18

10 Bebording R Nurksweg Liewegje, 
schilderen snelheid op wegdek.
Is in behandeling

Marcel Schaapherder


