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1. Opening door voorzitter Bernard Felix. 
 

2. Mededelingen 
18 september vergaderde het college in de wijk. Er was een goede opkomst. Van de aangedragen 
onderwerpen werden notities gemaakt. Wijkraad ziet erop toe dat ze ook behandeld worden.  
Artikel geluidsoverlast Spaarnwoude. Festivals jagen bewoners 18 dagen in de zomer weg 
vanwege de overlast. 

 
3. Domusplus plan. Opvang van uitbehandelde dakloze drugs- en alcoholverslaafden, veelal met een 

verstandelijke beperking en met een criminele achtergrond. 
Teken de petitie op ww.veilighaarlemoost.nl. Opvang ernstig verslaafde veelplegers past niet in 
Haarlem-Oost.  Stand nu 1150 handtekeningen. Flyers met inleveradressen zijn in de 
brievenbussen gedaan (Reinaldahuis, Romolen, de flats enz). Peggy heeft ze verspreid in de 
Slachthuisbuurt en Amsterdamse buurten. De voorzitter geeft aan de nieuwe aanwezigen een 
toelichting over de gang van zaken. 
- Donderdag 4 oktober Commissie Ontwikkeling 17.00 uur stadhuis. Debat over aankoop 
Nieuweweg 2. 18 oktober wordt eventueel beslist in de gemeenteraad over de aankoop. 

Openbare wijkraadvergadering 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Datum: Dinsdag 2 oktober 2018 20.00 uur 
Plaats: Reinaldahuis 
Bernard Felix, Wim Kleist, Melek Metinturk,  
Ronald Fukken 
Mieke Alders  
Halil Özen 
Mirjam Boxhoorn,  
Rob Luisterburg punt 4 
Marian Hoed, Peggy Meulman 
Letty de Boer, Fred Spaansen, Edith van de Brande 
Nadja Degenhart 
Corrie Eckhard 
Mida Koelman, Dick Klijn, Henny van der Meer, 
Henk en Marja de Bruijn, Wim van Seggelen, Thea 
Kamp, Jeanine Walraven, H.C. ten Hove, Rob 
Goedkoop, Kirsten Slager, E. Zwetsloot, 
J. Rustman, H. Liefhebber, Ronald Wildschut, 
Frans Raar, Wil Raar, Allard van Rumpt, Leo en 
Hennie van Bakel, Hugo Limbach, A. Tijdink 
Jan Preusterink, Z. Esmer, Corrie Olijhoek,  
E. Visser, E.M. Visser, A. Cornelisse, Els van Looij, 
T. van der Peet, A.V. Runit, W. Hasebos,  
Mona Boer-Pakasi, H.C. Duits, Driss Elgharnati, 
Wim Kuiper, J. Bakker, R. Bakker, Ans Vonder,  
F. Akkerman, H. Akkerman-Verspoor, K. Hoffman, 
Arjan Koelman, D. Groskamp, H. Terborg,  
B. Koelman, Erik van der Leij, A.F. Roding 
Truus Melchior 

Wijkraad 
 
Bewonerscommissie  
Wijkagent 
Gemeente Haarlem 
Gemeente Haarlem  
St. Ontmoet elkaar in Parkwijk 
WR Amsterdamse Buurten  
Préwonen 
SP 
Bewoners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notulist 

Afwezig met bericht 
Hakima Sallemine 

 
Handhaving 
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Er wordt een startbrief opgesteld gevolgd door een haalbaarheidsonderzoek. Daarna volgt 
beslissing door college en raad over de dan aanwezige gegevens. 
- Brief van projectleider gemeente 18 september 2018 waar o.a. in staat dat de cliënten zorgen 
voor langdurige en bovenmatige overlast in de huidige woonsituatie waar een goede begeleiding 
ontbreekt. De begeleiding die op de nieuwe locatie voor ogen staat is 24/7 2 begeleiders op 24 – 
30 bewoners. Dat is volgens de aanwezigen onvoldoende. 
De gemeente geeft aan dat als de bestemming niet succesvol gewijzigd kan worden ten behoeve 
van een project Domus plus, dan wenst het college het eigendom van het perceel uit strategische 
overwegingen te behouden; college komt dan met een alternatief dekkingsvoorstel. 
Veel vragen en gissen. 
- In het raadsbesluit staat dat de doelgroep niet hanteerbaar is in reguliere woonwijk.  
Parkwijk Zuiderpolder is een grote woonwijk. Het park heeft een belangrijke functie ook voor de 
omliggende wijken. De wegen worden ook veel gebruikt door scholieren uit Halfweg, 
Spaarnwoude. 
- Het perceel maakt onderdeel uit van de Groene Zoom. Het college heeft een half jaar 
geleden toegezegd dat er niet gebouwd wordt in de groene randen van de stad. Komt men daar 
nu al op terug? 
- Burgemeester heeft in 2009 afgesproken dat Haarlem de centrale functie neemt voor 9 
gemeenten. Wethouder Meijs onderzoekt locatie boven het Noordzeekanaal voor de IJmond 
gemeentes. 
- Bewoners mogen gebruiken op hun eigen kamer. Geen dealen binnen een bepaalde radius?? 
Hoe handhaafbaar is het. In het taxatierapport staat er binnen 10 minuten fietsen geen scholen 
en winkelcentra zijn. Binnen 2 minuten zit men al bij de eerste kinderopvang. 
- Artikel Max Sipkes Haarlems Dagblad zaterdag klopt niet, er is een reactie gestuurd naar het 
Haarlems Dagblad. 3 Oktober staat de ingezonden brief in de krant met reactie van Max Sipkes. 

 
Er zijn heel veel vragen en weinig antwoorden, niets concreets. Gemeente heeft zorgplicht voor 
cliënten maar ook voor de huidige bewoners. Er is draagvlak om de procedures te gaan volgen. 
Op 4 oktober wordt er bij de commissie Ontwikkeling ingesproken door 10 personen, waarvan 2 
ervaringsdeskundigen uit Doetinchem en Lunteren die veel overlast ondanks vele overleggen en 
afspraken hebben ondervonden. Op de website kan men een promofilmpje zien van Domusplus 
van de Batelaar in Lunteren en omwonenden die de overlast en puinhoop zat zijn. 
- Wim van Seggelen en de voorzitter bedanken Henk de Bruijn voor zijn inzet. 

 
4. Wijkzaken 

Ventweg Amsterdamsevaart, het ontbrekend gedeelte van het fietspad wordt aangelegd. 
Inrichting met aandacht voor groen in overleg met wijkraad en WR Amsterdamse Buurten en 
gemeente. 
Bewoner geeft aan dat de wagens van Spaarnelanden een sluiproute nemen. Voorstel doorsteek 
richting fly-over. De wijkraad begrijpt het probleem maar vindt het geen goed plan omdat dat nog 
meer sluipverkeer aantrekt. 
Renovatie openbare ruimte. Zuiderpolder. Projectleider gemeente Rob Luisterburg. 
Start onderzoeksfase, inventarisatie. I.sm. bewoners, wijkraad, nutsbedrijven, Bomenwachters om 
het gebied toekomstbestendig te maken. Riolering vooral het zuidelijk gedeelte van de 
Zuiderpolder ten zuiden Steve Bikostraat. Aanpak verbeteren waterkwaliteit oppervlaktewater 
(regenwaterriool). Afvoercapaciteit verbeteren. 
Het in oude orde herstellen van de bestrating. O.a. Vrijheidsweg, Amnesty Internationalweg. 
Bewoners: 
Men dient het aan te passen aan de huidige situatie. Rob: zal voldoen aan de gemeentelijke 
standaarden naar de maatstaven van deze tijd. 
Er zijn heel veel verzakkingen, dat is het grootste probleem. Bewoners lopen tegen kosten aan. De 
Gasunie heeft het wel al aangepakt. 
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Verzakkingen door het zware bus -en vrachtverkeer; dit dient men eigenlijk buiten de wijk te 
houden. Er komt zand in de kruipruimtes. Het is een veenlaag. Bij het eventuele ophogen dienen 
te gevolgen voor de rest van de omgeving worden bekeken. 
De grote doorgaande wegen (in een kleine wijk) nodigen uit tot te snel rijden. Er is 30 km gebied 
maar niet als zodanig ingericht zodat men niet kan handhaven. 
Herinrichting zal weinig veranderen. Kunnen er bij de herinrichting ook fietspaden komen? Daar 
kan Rob op dit moment geen antwoord op geven. 
Zebrapaden moeten beter aangegeven worden door eerdere bebording en beschilderen strepen, 
verlichting. Als er 30 km is en als zodanig ingericht heeft men de paden ws. niet meer nodig. 
Busbanen aanleggen. 
Het duurt nu al zoveel jaren: er moet nu concreets iets gebeuren en niet elke keer uitgesteld 
worden door b.v. het budget. 
Ervaring wijkraad Amsterdamse Buurten: daar lopen de werkzaamheden niet zoals afgesproken. 
Sluiten niet op elkaar aan. Rob: Aanbesteding komt voor het hele gebied. 
Fiets- en wandeloversteken naar de Amsterdamse Buurt en Slachthuisbuurt dienen te worden 
verbeterd. Dat is een groot knelpunt. 
Parkeernorm is veel te laag 1,2. 
- Tijdsbestek bij ruime benadering. Vooronderzoek einde 2018, voorbereiding 2019, uitvoering 
(het zal gefaseerd worden uitgevoerd) in 2020.  
 
Bewoners willen in een zo vroeg mogelijk stadium participeren. Voorstel voorzitter om een 
stappenplan te maken zodat het voor iedereen duidelijk is. Start participatie begin 2019 d.m.v. 
bewonersavond. Mogelijkheid voor werkgroepen. Rob wil de wensen ophalen in het gebied. Men 
kan ook digitaal reageren. Rob neemt voor verder bewonersoverleg contact op met de wijkraad. 
 
In de Vincent van Goghlaan komen de problemen na herstel van het wegdek weer terug. 
Aanwonenden hebben veel overlast, scheuren in de gevels door de trillingen van vooral de zware 
elektrische bussen. Bewoner heeft 2 keer een klacht gestuurd maar nog steeds geen antwoord 
van gemeente gekregen. 
 
Suggestie om van de Palmaleterweg een woonerf/auto te gast te maken i.v.m. veiligheid van 
vooral de kinderen 
 

5. Wijkvisie 2018/2019 niet behandeld 
 

6. Alliantie Oostpoort niet behandeld 
 

7. Duurzaamheid Voor de cursus energie coach in oktober men kan zich nog opgeven. 
 

8. Politie/ handhaving Halil Özen. 
Halil vindt de betrokkenheid uit de wijk zeer positief.  
- Parkeren grote bestelbussen, daar kan de politie weinig aan doen. Overlast/onveiligheid melden 
bij Handhaving, zij gaan de mogelijkheden bekijken. Handhaving is tot 22.30 uur te bereiken. 
- Snelheid Vincent van Goghlaan. Melden bij Handhaving daar is een verkeer ondersteunend 
team. 
- Wordt advies politie gehoord over Domusplus? Wijkagent gaat over de openbare orde en 
veiligheid, niet over het beleid - dat wordt hogerhand besproken.  
-  Halil is op de hoogte van dealen Nieuweweg/Fuikvaartweg. Omwonenden merken er weinig van 
dat er intensiever wordt gecontroleerd. Het is nog steeds actueel. Halil vraagt meldingen te doen. 
- Meldingen van bekladdingen in de wijk, daar is Halil mee bezig. 

 
9. Stichting ontmoet elkaar in Parkwijk. Maria Hoed. 



4 
 

Men start met de verbouwing van de Sprong waardoor men iets anders draait dan normaal.  
In de herfstvakantie is er weer huttenbouwen.  
Men is volop bezig met voorbereidingen voor de decembermaand.  
De eerste stappen voor de Buurtcamping in 2019 zijn ondernomen.  
Alle informatie op de flyers in de publicatieborden.  
 

10. Werkgroepen 
Reinaldapark. Wim Kleist. 
Nieuwe bebording staat, met op de achterkant foto van het park.  
Wim vraagt Mirjam een datum voor beheeradviesgroep overleg te plannen. 
Echogroep Reinaldapark voor goed overleg en afspraken. Geen grootschalig evenementen. 
Goede ervaringen met echogroep Veerplas, er was dit jaar minder overlast. 
 
Omgevingsraad Schiphol. Wim Kleist en Ronald Fukken. 
Men wacht de MER-rapportage af, waarna de raad adviezen verstrekt aan het Ministerie. 
Doorgroei naar 500.000 vluchten maar welke locatie? Draagvlak groeit voor Schiphol in Zee. 
Minister Nieuwenhuizen heeft een werkgroep ingesteld. Boek van G. Berkhout “Schiphol visie op 
de toekomst” met tekst en tekeningen uit Vlucht naar Voren door o.a. Ronald. De nieuwe 
directeur Schiphol is iets positiever richting omgeving. Voor de woningbouw binnen de MRA laat 
men de milieunorm los (bouw onder de startbanen). 
Bij het rekensysteem worden bepaalde contouren buiten beschouwing gelaten. Bij een 
meetsysteem niet. 

 
11. Verslag 4 september 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 

Actiepunten.  
040918/4     Onderhoud openbare ruimte staat vandaag op de agenda punt 4. 

 Bovenstaand punt gaat van de actielijst. 
N.a.v. actiepunten.  
050618/5 Inhuur smileys (snelheidscontrole). Mirjam Boxhoorn. Er zijn 2 smileys, intern wordt 

besproken waar ze worden ingezet. Wijkraad, prioriteit heeft de Robert Nurksweg. 
050618/5.  Verkoop terrein Minaretstraat. Bewoonster heeft contact gehad, het niet 

onderhouden door gemeente van groen en sloten is de reden. Wijkraad neemt zelf 
contact met het moskeebestuur op. 

040318      Presentatie cijfers. Halil is bereid toelichting te geven. Hij vraagt de mogelijkheden na 
ook i.v.m. privacy. Het is al eerder stadsdeel breed gebeurd door Kitty van Toren 
(gemeente Veiligheid). Halil geeft advies contact om met Kitty of Guus van Thiel 
(politie) op te nemen.  

12. Sluiting 22.00 uur. 
 

Datum Pnt Wie Onderwerp Contact/ afhandeling 
04-09-18 3 Wijkraad Domusplus Wijkwethouder 
05-06-18 5 Bernard Navraag reden verkoop terrein 

Minaretstraat 
Wijkwethouder 
Bestuur moskee 

05-06-18 11 Wijkraad Inhuur smileys Mirjam Boxhoorn 
04-03-18 8 Halil Mogelijkheid presentatie cijfers Eind 2018 
01-11-16 
03-04-18 

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

Mirjam Boxhoorn 
 

 
 


