Openbare wijkraadvergadering
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Datum:
Dinsdag 6 november 2018
20.00 uur
Plaats:
Reinaldahuis
Bernard Felix, Wim Kleist, Ronald Fukken
Wijkraad
Mieke Alders, Lies van Eeken
Bewonerscommissie
Marian Hoed, Peggy Meulman
St. Ontmoet Elkaar in Parkwijk
Irene Helmond, Jan Appelman
WR Amsterdamse Buurten
Moussa Aynan
Jouw Haarlem
Siep Makelaar, John Niesing, Theo Moons,
Bewoners
Paul Turkenburg, Thea Kamp, Hugo Limbach,
Henk en Marja de Bruijn, Wim van Seggelen,
Rob Goedkoop, Jan Preusterink, Tineke Limbach
A van Rumpt-Walraven, Frans en Wil Raar
Truus Melchior
Notulist
Afwezig met bericht
Melek Metinturk, Edwin Hein
Wijkraad
Hakima Sallemine
Handhaving
Nadja Degenhart
Préwonen
Thea Vredenburg en Herman de Vries
Bewoners
1.
Opening door voorzitter Bernard Felix.
2.
2.1

2.2
2.3

2.4

Mededelingen
Afmeldingen van Melek Metinturk, Nadja Degenhart en Edwin Hein. Wim van Seggelen meldt dat
Thea Vredenburg en Herman de Vries vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig kunnen
zijn. Wim Kleist (die iets later op de vergadering komt vanwege andere vergaderingen) meldt dat
Hakima Sallemine zich heeft afgemeld.
Felicitatie aan wethouder Cora Yfke Sikkema die tot burgermeester van Oldambt wordt benoemd.
Nieuwbouw Bazellaan door Préwonen is een feit, er moet nog overeenstemming worden bereikt.
De app groep rond Corrie ten Boomstraat maakt zich zorgen over de eventuele bouw van 8 hoog.
Irene wijst op een artikel en foto in het Haarlems Dagblad waarbij sprake is van 4 flats van 4 hoog.
Bij vragen kan men contact opnemen met Nadja Degenhart van Préwonen in de Sprong.
Aandachtpunten zijn de leefbaarheid en veiligheid tijdens de bouwwerkzaamheden. Waar wordt
de locatie voor de werkzaamheden ingericht. Eerder is de openbare weg gedeeltelijke gebruikt.
Femke verwijst naar de Leidsebuurt waar vanuit een verzamelplaats materiaal wordt aangeleverd.
Een bouwhub.
De wijkraad heeft de plannen nog niet gezien en zal Nadja uitnodigen voor de vergadering van
december.
Actie Bernard.
Met de gebiedsverbinder Mirjam Boxhoorn zijn de voorzieningen en acties voor 2019 besproken.
Het Beatrixplein – verkeer, bestrating, parkeren. Pinkiosk. Jongerenfaciliteiten 12 – 18 jaar,
Fietspad Dreef, het gemis van een ov – oplaadpunt, staat van onderhoud op de busroutes,
busverbinding Parkwijk – Schalkwijk – Waarderpolder.
Parkeren rondom Station Spaarnwoude. Ikea sluit het parkeerterrein na de winkelsluiting. De
wijkraad wil het braakliggend terrein ernaast tijdelijk beschikbaar stellen voor parkeren.
Wethouder Roduner verzekert in artikel Haarlems Dagblad dat er niet gebouwd wordt in het
groen aan de rand van de stad. De wijkraad houdt hem eraan om de Groene Zoom te
bestendigen.
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3.

Domusplus plan.
Gemeente heeft het perceel aan de Nieuweweg aangekocht, losgekoppeld van Domusplus.
Er wordt een startbrief opgesteld waarna gesprekken volgen met diverse groeperingen o.a. de
wijkraad en omwonenden. Er zijn beroepsmogelijkheden. De Wijkraad vindt het een foutieve
beslissing van de raad omdat de beoogde doelgroep nu niet geholpen wordt, het kan een
procedure van 4 a 5 jaar zijn. Er moet ook gekeken worden naar mogelijke andere locaties buiten
Haarlem Het is een opdracht voor Haarlem en de regio.
Bewoner stelt voor om die tijd te gebruiken om mee te denken wat er wel kan komen. B.v. een
zorgboerderij, een leer-werkproject dat zou een win-win situatie zijn. Een toevoeging voor de
wijk. Een agrarische bestemming en volgens de wensen van de overleden eigenaar. Bernard zegt
dat men wel voorzichtig moet zijn vooral met het oog op bouwuitbreiding. De footprint van de
boerderij aanhouden.

4.
4.1

Wijkzaken
Ventweg Amsterdamsevaart. Veel zaken zijn uit het overleg met o.a. gemeente, WRPZ en WRAB
meegenomen in het programma. Zodra er iets meer bekend is wordt de projectleider uitgenodigd
voor deze vergadering.
Regieoverleg met wijkwethouder Maria-Thérèse Meijs zal 3 x per jaar plaatsvinden. Wijkraden
willen vaststelling besluiten en uitvoering besluiten. Wijkraden hebben de kracht en de behoeftes
van Oost aangegeven.
Wim van Seggelen kaart het probleem van het parkeren van busjes in de wijk. Er is al eerder
aangegeven dat men dit wettelijk niet kan aanpakken. Advies bij onveiligheid melding doen.
Bij de herinrichting worden de parkeerplekken bekeken. Ronald geeft aan dat zzp-ers en startups
aan huis naast hun eigen auto ook bedrijfswagens hebben. Een keerzijde van het wonen en
werken in de wijk. Wim Kleist: auto’s geparkeerd in het groen kunnen niet aangepakt worden; op
het voetpad wel.

4.2

5.

Zuiderpolder. Renovatie openbare ruimte.
Robert Lugtenburg is geen projectleider meer. Een vervanger is nog niet bekend. Robert heeft wel
de kaders opgesteld. Wim van Seggelen geeft aan dat hij en andere bewoners zich hebben
aangemeld voor gesprekken om zo vroeg mogelijk mee te praten maar dat men nog niets gehoord
heeft. Afspraak is als de kaders klaar zijn: waarschijnlijk eind 2018 begin 2019 volgen de
gesprekken met bewoners.

6.

Wijkvisie 2018/2109.
Bernard neemt met de aanwezigen de aangepaste versie door. Met applaus wordt de visie
goedgekeurd. De visie wordt nu ter hand gesteld aan de gemeenteraad.
Enkele aanvullingen van de voorzitter:
In het oostelijk deel van het Polanenpark komt een datacentrum, een gebouw van 24m. hoog.
Rond Schiphol is er nu meer aandacht vanuit gezondheidzorg. De minister accepteert geen
lawaaiige toestellen meer.
Kantoren Diakenhuisweg zijn allemaal verhuurd voor een periode van vijf jaar.
Voor de liften bij station Spaarnwoude is de vergunning aangevraagd.
De Echogroep Reinaldapark heeft overleg met gemeente en de Duursmagroep over het
kerstcircus. Om goede afspraken te maken over o.a. het parkeren, inzet verkeersregelaars en
snelle aanpak van eventuele schade door het circus voor het park.

7.

Alliantie Oostpoort.
Op donderdag 8 november is er een overleg van de “cockpitgroep”. In december komt de
wijkraad hierop terug. Men wil in 2019 snel van start met voorlopige voorzieningen. O.a. het
braakliggend terrein bij station voor parkeren in te richten.
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8.

Politiezaken/Handhaving
Halil Özen is niet meer de wijkagent maar werkt bij de algemene dienst. Maria heeft navraag
gedaan bij de teamchef vooral met het oog op Oud&Nieuw maar geen duidelijk antwoord
gekregen. De nieuwe wijkagent is nog niet bekend. Kitty van Tooren heeft een andere functie
gekregen. Er is nog niet bekend of er een meldpunt vuurwerkoverlast is. De overlast is reeds nu
gaande, al schade aan auto door vuurwerk. Bernard neemt contact met Kitty op.

9.

Stichting Ontmoet Elkaar, Peggy.
De Stichting is zelf druk bezig met de verbouwing in de Sprong en men hoopt maandag weer open
te gaan. Er is geen garantie dat de Stichting daar lang mag zitten.
De drie weken van Sinterklaas zijn volgeboekt. De aanvraag via het initiatievenbudget is in
augustus ingediend. Gericht op het Beatrixplein omdat daar nu een winkeliersvereniging zit.
Budget is op. Dat verbaast de wijkraden, men ging ervan uit dat het budget voor elke bestaande
activiteit vaststond. Er is reeds geld uitgegeven voor vergunning en beveiliging. Beveiliging moest
daar de stichting “bruine pieten” heeft. De Stichting kan niet alle kosten betalen voor een
sinterklaasfeest voor Oost. Wijkraden willen een uitdraai van alle aanvragen en werkelijke
uitgaven van het initiatievenbudget, een evaluatie en een gesprek met de wethouder. Uit
ervaringen blijkt dat de initiatieven-participatieraad niet goed werkt. Aanvraag verlichting
kerstboom (een belofte die gedaan is) is in januari afgewezen. Ontschotten gebeurt niet.
Structurele uitgaven worden niet vastgelegd.
Bernard geeft een compliment aan de Stichting die zich prima weet te profileren in en buiten de
wijk.

10. Werkgroepen
10.1 Reinaldapark. Wim Kleist. 6 november was er een positief overleg met als voorzitter Mirjam
Boxhoorn met de focus op groen, schoon, heel en veilig, er wordt bekeken wat er nog van het
budget over is en inventariseren wat men in het park wil om het park levendiger te laten worden.
Ook de eigenaar van het Chalet wil meer activiteiten. Suggesties: een midgetgolfbaan, een
volleybalveld
10.2 Omgevingsraad Schiphol. Ronald Fukken. Er is een brede inspraakgolf gaande op verschillende
niveaus. De Provincie heeft een goede opzet gemaakt. Er zijn 15 tafels met 10 personen met
diverse achtergronden. Aan de hand van een thema wordt overlegd waarna aanbevelingen
gedaan worden. Men is het oneens over de wijze van geluidmeten. Er zijn contouren vastgesteld
maar veel overlast ligt buiten deze contouren. Een GGD-onderzoek heeft uitgewezen dat de
hinder 1,8 hoger is dan wordt voorgeschoteld. 10 November is er weer een overleg.
Men kan via https://www.omgevingsraadschiphol.nl/geef-uw-mening reageren. Het is wel mogelijk
dat de zaak hierdoor verwatert. Het MER-rapport, wat uiterst belangrijk is voor een oordeel, heeft
men na drie jaar nog steeds niet gezien.
11.

Verslag 2 oktober 2018 is ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samenstelster.
040918/3 Domusplus is besproken met de wethouder tijdens het spreekuur.
050618/5 Navraag reden verkoop terrein Minaretstraat. Daar de gemeente geen onderhoud
pleegt aan het groen is de koop gesloten. Na de officiële verkoop kan men de
condities opvragen. Kunnen bewoners bij gebrek aan onderhoud ook straten
opkopen?
Actie Bernard
050618/11 Inhuur smileys. Bekeken wordt op welke locaties zij worden ingezet. Irene meldt dat
de wijkraden is gevraagd ieder twee locaties op te geven. Bernard stuurt memo met
als pilot de Robert Nurksweg.

12.

Wat verder ter tafel komt
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12.1 Na de werkzaamheden blijft rommel op de bouwplaats achter. Advies: neem contact op met
Préwonen of gebruik de app “buitenbeter”. Daar kan men ook een foto toevoegen. Gemeente,
politie, Spaarnelanden werken aan de hand van meldingen.
12.2 In het Reinaldapark liggen slechts voor een deel boomstammen waardoor men toch in het groen
gaat parkeren. De werkgroep zal dit meenemen.
12.3 Wat is de status van de wijkkrant? Er komt geen wijkkrant meer uit. Eén keer per jaar gaat de
wijkvisie uit. Wijkraad maakt gebruik van Facebook. Het vraagt te veel inzet en tijd van de
wijkraadsleden, die vrijwilligers zijn.
12.4 Henk de Bruijn geeft complimenten aan de wijkraad. De petitie Domusplus heeft 2000
handtekeningen opgeleverd. Ze worden 29 november aan de burgemeester aangeboden.
Wijkraad en bewoners Nieuweweg zullen aanwezig zijn.
13.

Sluiting 22.00 uur.
Datum
Pnt
06-11-18 2.3

Wie
Bernard

06-11-18 7

Bernard

06-11-18 11

Bernard

06-11-18 11
04-03-18 8

Bernard
Kitty van
Tooren
Wijkraad

01-11-16 8
03-04-18

Onderwerp
Nieuwbouw Bazellaan. Uitnodigen Nadja
Degenhart
Terugkoppeling overleg 8 november
Oostpoort
Navraag condities na officiële verkoop
Minaretweg
Sturen memo met locaties smileys
Mogelijkheid presentatie cijfers

Contact/ afhandeling
Vergadering 4 december

Aanleg fietspad Beatrixdreef
Informeren wijkraad, plaatsing voor
reacties op website.

Mirjam Boxhoorn

Wijkwethouder
Bestuur moskee
Mirjam Boxhoorn
Eind 2018
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