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1. Opening door voorzitter Bernard Felix. Een welkom aan de nieuwe wijkagent Magdy el 

Meraktan. 
 

2. Mededelingen 
Verzoek tot plaatsen afvalbakken bij de visvijver Reinaldapark. Wim Kleist; het staat op de 
prioriteitenlijst. Beleid gemeente is alleen bakken te herplaatsen, geen nieuwe toe te voegen. 
 

3. Wijkzaken 
3.1 Introductie wijkagent Magdy el Merkatan. Magdy heeft er zin in om de wijk mooi en veiliger te 

maken. Wijkraad wenst hem succes en zegt steun toe. 
3.2 Duocontainers. Er is een informatiebijeenkomst geweest in het Reinaldahuis. Eind maart worden 

de bakken uitgeleverd. Men betaalt er niets extra’s voor. Er wordt niet gewogen en 
geregistreerd. 
 Vragen; 
Alles gaat in 1 vrachtwagen wordt het gescheiden opgehaald? Ja. 
Wie maakt de bakken schoon? Dat moeten bewoners zelf doen. 
Bij de aanleunwoningen is geen plek voor plastic afval binnen bereik van de bewoners. 
Container bij de Dekamarkt is te ver. Reinaldahuis heeft zelf geen oplossing alleen voor kranten, 
papier en restafval. Hakima geeft aan dat er een vastgestelde loopafstand is. Wim Kleist zegt dat 
er volgens tekeningen ondergrondse containers bijkomen. De locaties vraagt hij na bij 
Spaarnelanden.                                                                      
Actie Wim. 
Vraag of het wel praktisch werkt. Er is geen ruimte in de tuin men zet het dan in de poort. 
Bakken horen bij de woning. Indien men dat wenst kan men na een half jaar de bakken 
teruggeven. 
Mogelijkheid tot kleppen op de afvalbakken in de openbare ruimte tegen het uitpikken van de 
vogels. Die komen er niet, de kosten zijn te hoog.  
 
 

Openbare wijkraadvergadering 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Datum: Dinsdag 5 februari 2019 20.00 uur 
Plaats: Reinaldahuis 
Bernard Felix, Wim Kleist, Ronald Fukken 
Daphne Huysse 
Mieke Alders, Lies van Eeken 
Irene Helmond, Jan Appel, Letty de Boer 
Magdy el Meraktan 
Peggy Meulman, Maria Hoed 
Hakima Sallemine 
Moussa Aynan, Roel Schepers 
Mida Koelman, Dick Klijn, Mischa Lugthart,  
Thea Kamp, Gerard Vermeer, Johan Walsmit,  
F. Janssen, Jeanine Walraven, Wil Sieraad,  
E. Visser, Allard van Rumpt, Frans Raar, 
Wim van Seggelen, Leo van Bakel 
Truus Melchior 

Wijkraad 
Ondersteuning wijkraad 
Bewonerscommissie  
Wijkraad Amsterdamse Buurten 
Wijkagent 
St. Ontmoet elkaar in Parkwijk 
Handhaving 
Jouw Haarlem 
Bewoners 
 
 
 
 
Notulist 

Afwezig met bericht 
Edwin Hein 
Nadja Degenhart, Helma Meuldijk 

 
Wijkraad 
Pré Wonen 
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4.    PréWonen. 
Nadja komt eerst naar de onderlinge vergadering van de wijkraad. Op dit moment is er geen 
nieuws. Zodra er meer concreet is komt zij naar de openbare vergadering. Bernard vindt de 
bouwprojecten een positieve gedaantewisseling voor de wijk. 
 

5.   Zuiderpolder. Stand van zaken renovatie straat, openbare ruimte. 
Rob Lugtenberg is weer de projectleider vanuit de gemeente.  
-   Er was een ambtelijke notitie dat voor de vervanging van de kademuur aan het Spaarne, 
gelden ter hoogte van 1.3 miljoen euro weggehaald zou worden bij Meerwijk en de 
Zuiderpolder. De wijkraad heeft een felle brief geschreven aan het college. Gevolgd door een 
telefoontje van de wethouder, dat het om een onduidelijke financiële opstelling ging en dat we 
ons geen zorgen hoefden te maken. Tenslotte de toezegging van wethouder en gebiedsmanager 
Oost, dat een en ander toch doorgaat. 
- Tijdens een telefoongesprek met Rob Lugtenberg is afgesproken dat, nadat het hele proces is 
opgetuigd, er daadkrachtig zal worden aangevangen met overleg met wijkraad, met een 
bewonersdelegatie, met een inventarisatie en met het plannen van de werkzaamheden binnen 
de beschikbare budgetten 

 
   Vragen over een stappenplan en of gescheiden riool ook voor de hele Vrijheidsweg kan gelden. 

        Er komt overleg met wijkraad en een nog samen te stellen bewonersdelegatie waarin diverse 
straten vertegenwoordigd zijn met een goede verdeling over de wijk. 

         Ronald; bij onvoldoende capaciteit bij de ambtenaren, maak gebruik van de ervaring en 
deskundigheid van de bewoners in het kader van “nieuwe democratie”. 

         De aanpak Esplanade Amsterdamsevaart is een goed voorbeeld. 
 

6. Alliantie Oostpoort. Stand van zaken expeditie Oostpoort zaterdag 2 maart in de Brasserie 
tussen elf en vier uur. Een inloop en fietstochten. Men kan kennismaken met de plannen en zelf 
ideeën/initiatieven aanbrengen. Discussie over de mogelijkheden, het project dient breed 
gedragen te worden. Alles wordt meegenomen/bekeken in de verdere uitwerking van het 
ontwikkelperspectief. 
- Vanavond wordt het concept alvast getoond daar 2 maart al snel is. Na vaststelling komt er 
een tussenbalans die men dan digitaal kan bekijken.  

  Belangrijk is dat er een goede ontsluiting van de wijk moet blijven. Er gaat nu b.v. geen bus 
richting Schalkwijk. Duidelijkheid en aandacht voor het groen. 

  Diverse partijen hebben in vijf tafels de zaken besproken. Stedelijke ontwikkeling, werken en 
   bedrijvigheid, mobiliteit en reizen, wijken en bewoners, groen en recreatie. De drie elementen: 
   overeenkomsten, verschillen en uitzoekpunten vormen de basis voor de verdere uitwerking van 
   het ontwikkeling perspectief. 

-  Vragen/opmerkingen; 
  De leegstand van kantoren is storend. 
  In 2019 komen er liften bij het station. 
  Men mist een uitgaanscentrum voor de jeugd. De jeugd wordt 2 maart via een jeugdtafel erbij 
  betrokken. 
  Mida. Alert zijn op het groen (Groene Zoom) en bebouwing. Liedepark is een potentiële 
  mogelijkheid. De groenstrook Schipholweg loopt vol.  
 Perspectief Oostpoort geeft aan “wat groen is blijft groen”. Alleen mogelijke bebouwing oostkant 
  Camera Obscuraweg en kantoren Diakenhuisweg. 
  Bebouwing Groene Zoom staat niet in het Collegeprogramma maar men blijft alert. 
- Placemaking voor de komende vijf jaar met voorlopige initiatieven om de huidige ruimte 

periodiek te benutten.  
Voorbeelden; Paviljoen, Restival complex, Re-Boot, Social Shared Spaces, Vers Gebrandweer, 
Studentencomplex, Startblokken, Modulaire woningen. 
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Bernard wil vooral initiatieven die ook het wijkbelang dienen.  
Er wordt aandacht gevraagd om vooral Nederlands te blijven gebruiken i.p.v Engels. 
 

7.   Domusplus plan. 
De Raad ging niet akkoord met de plannen van de wethouder/ gemeente. Ze moest haar 
voorstellen tot onderzoek intrekken – teveel op de Nieuweweg gericht. 
De Raad vindt in meerderheid dat er naar meerdere locaties gekeken dient te worden 
Daarna wordt gekeken naar de beste locatie op basis van meerdere criteria. 

  Hulpverleners vinden het uitblijven van een opvang te riskant….  
- Wijkraad vindt de Nieuweweg de meest slechte plek. Nergens wordt garantie gegeven of 
begrip getoond voor de belangen van de omwonenden. 
 

8.   Politie/handhaving 
Hakima; meldingen worden goed opgepakt.  
Zij vraagt naar ervaringen van bewoners. 
- Bewoner is het niet eens dat bezoekers van het circus bekeuringen kregen voor fout 
parkeren in het gras, men ziet anders nooit handhaving of politie. Hakima; Handhaving is er wel 
degelijk en komt wanneer dat nodig is. Wim van Seggelen vindt dat men ook eerst 
waarschuwingen kan geven. Irene; Er staan duidelijk borden aan het begin van het park dat 
massaal genegeerd wordt. Hakima; Men vraagt om handhaving, foutparkeerders worden 
bekeurd.  
- Vraag voor aandacht achterkant Reinaldapark bij de bosjes - daar gebeuren bepaalde zaken. 
Hakima; dat is bekend en heeft de aandacht. 
- Hakima; Fietsen zijn gelabeld en worden na 5 weken volgens protocol verwijderd. 
- In het kader van KVO Beatrixplein zijn de uitstallingen, afval en scooters aangepakt. 
- Men zit bovenop de jeugdoverlast Beatrixdreef. 
- Er is maandelijks overleg tussen handhaving en politie om te bespreken wat er gaande is en 
om gezamenlijk acties te voeren. 
- Er wordt steeds meer grofvuil geconstateerd. Verzoek van Hakima om meldingen te doen. 
- Grote busjes staan geparkeerd in de wijk en steken over de stoep heen zodat de stoep deels 
geblokkeerd wordt. Hakima neemt dit mee naar de wijkhandhaver. 
- Compliment van Wim van Seggelen aan Spaarnelanden, grofvuil wordt op afspraak keurig 
opgehaald. 
- Bestrating Beatrixplein is slecht. Beslist niet schoon, heel en veilig. De stadsdeelmanager 
Conny Valkhof is in gesprek met diverse partijen. Er komt een startnotitie over de voortgang, ook 
voor de sociale functies. 
Elke eerste dinsdag is de gemeente aanwezig in de Sprong van 15.30 tot 17.00 uur spreekuur. 
 

9.   Stichting Ontmoet elkaar. Peggy Meulman. 
Men is druk bezig met de buurtcamping. Gemeente doet nu moeilijk over het geld. Vorig jaar 
zijn zij juist benaderd om de buurtcamping op te zetten. Het haalt het enthousiasme weg. 
Bernard neemt dit mee naar het wijkgesprek. 
                                                  Actie Bernard. 

10.   Werkgroepen 
10.1      Reinaldapark. Wim Kleist. Er was een constructief overleg met de Beheerscommissie. Er zijn 

zaken benoemd en vastgesteld. Er wordt sneller contact opgenomen met betrokken 
ambtenaren waarna het teruggekoppeld wordt. Wellicht kan men dit jaar al wijzigingen zien.  

              In de volgende wijkraadvergadering wordt de levendigheid in het park besproken. 
              Bewoner merkt op dat de 2 kleine voetbalveldjes voor “walking football” goed gebruikt worden. 
10.2 Schiphol. Ronald Fukken. Het was de bedoeling om een eensluidend advies aan de minister te 

geven. Dit is helaas niet gelukt. Nu liggen de beslissingen bij de politiek. Uitplaatsing naar zee is 
actueel geworden. Een QuickScan voor “flyland “bij Langeveldseslag berekent dat het 40 miljard 
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gaat kosten. Berekening voor IJmuiden komt op 5 miljard. Gemeente werd door 
Haarlemmerliede vertegenwoordigd na de fusie door Haarlemmermeer - daar zijn tegengestelde 
belangen. Wijkraad wil dat de wethouder zelf de Haarlemse zaken behandelt. 
Wijkraad maakt afspraak met de nieuwe wethouder Robbert Berkhout om het belang voor 
Haarlem op bestuurlijk niveau goed uit te dragen. 
 

11.   Verslag 4 december 2018. 
  Tekstueel; wijzigen presentielijst. Jan Appelman moet zijn Jan Appel. 
  

12.   Rondvraag. 
- Bij parkeerterrein Vincent van Goghlaan kan de bus de draai soms niet maken door 

geparkeerde auto’s. Advies om melding te doen. 
- Wim van Seggelen. Bij het heuveltje bij bruggetje Nieuweweg zijn nieuwe boompjes 

geplaatst waardoor er zwerfvuil blijft hangen. 
- Wim Kleist. Op woensdag 27 februari is de officiële opening van een nieuwe Locatie van 

Dock aan de Jan Sluyterslaan om 16.00 uur. 
- 2 maart is er een energiebeurs in het Broederhuis. 
- Bernard door het vertrek van Melek is er een vacature bij de wijkraad. Men kan zich melden 

bij Bernard. 
 

13. Sluiting 22.00 uur. 
 
 
 
Datum Pnt Wie Onderwerp Contact/ afhandeling 
05-02-19 3.2 Wim Kleist Navraag locaties ondergrondse 

containers. 
Spaarnelanden 

05-02-19 9 Bernard Financiering Buurtcamping Wijkgesprek. 
 

• 5 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni 2019  

 op dinsdagen van 20.00 tot 22.00 uur in het Reinaldahuis 
 

 
 
 


