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1. Opening en welkomstwoord door voorzitter Bernard Felix 
 
2. Mededelingen : afwezigheidsmeldingen en overige mededelingen.  
Edwin Hein is afgemeld. Heeft een bedrijfsongeval gehad en is daarvan aan het herstellen.  
Ronald Fukken vanwege vakantie. 
Sociaal wijkteam afwezig met bericht  
Magdy el Meraktan 
Barbara Munnikes 
Louise van Zetten  
 
Overige mededelingen  
Afvalbak Nico Andriessenstraat  - vraag van Nico Verloop : 
Zwerfvuil in doorloop van Berlagelaan naar Prins Bernhardlaan 
Binnenkort 30 nieuwe starterswoningen in aula Haarlemse School 
Groene afvalbak is verwijderd en navraag leverde het antwoord op “dat een bak geen oplossing is, 
want dit is het gedrag van mensen”… 
Vraag doorgestuurd aan Mirjam Boxhoorn: 

Openbare wijkraadvergadering 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Datum: Dinsdag 3 september  2019 20.00 uur 
Plaats: Reinaldahuis 
Bernard Felix, Wim Kleist, Leida Hakkenbrak 
Mida Koelman 
Joyce Jacobsz 
Mieke Alders, Lies van Eeken 
Hakima Sallemine 
Kristel Borstzak 
Henk de Bruin 
Sander van der Raadt 
Frans en Wil van Raar, Wim van Seggelen, Frans 
en Wil van Raar, Fannie Loerakker, Jan Appel, 
Marrie Dijkstra,  
Irene Helmond 
C. en R. Cornelisse, Thea Kamp, Jeanine Walraven 
Leo en Hennie van Bakel 
Truus Melchior 
Rinus Melchior 
Mirjam Sierat 
Rob Luijsterburg 
Mirjam Boxhoorn 
Gusta Waage 
Jan Preusterink 
José Terra 
Maria Hoed 
Peggy Meulman  

Wijkraad 
Adviseur wijkraad 
Notulist onderlinge en openbare vergaderingen  
Bewonerscommissie  
Gemeente Haarlem Handhaving 
Gemeente Haarlem Handhaving 
Bewoner Nieuwe Weg 
Trots Haarlem raadslid 
bewoners 
 
 
Wijkraad Amsterdamse Buurten 
Bewoners 
 
 
 
Pré Wonen  
Gemeente Haarlem 
Gemeente Haarlem  
Wijkraad slachthuisbuurt 
Gemeente Haarlem 
Bewoner 
Stichting Ontmoet elkaar 
Stichting Ontmoet elkaar 

Afwezig met bericht 
Edwin Hein 
Ronald Fukken 
Magdy el Meraktan 
 

 
Wijkraad 
wijkraad 
Wijkagent 
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A: kan de bak terug 
B: wie dicteert en verstuurt een dergelijk briefje?  
Nico verloop is helaas niet aanwezig. Mirjam Boxhoorn meldt dat Bert Bovens met Spaarnelanden 
hierover in gesprek is.  
Vraag blijft: Wie dicteert? 
 
Berichtje gisteren: oplevering eerste appartementen Haarlems School heeft plaatsgevonden en er 
gaat een gerucht dat het een Bed and Breakfast constructie zou zijn. Wie weet meer?  
Mirjam heeft contact gehad. Afdeling Vergunningen moet het uitzoeken. Sancties worden door 
afdeling vergunningen onderzocht. Sprake van “Short Stay”- achtige activiteiten.  
Graag meer input en wijkraad op de hoogte houden als dat kan en er meer informatie is.  
Wim: in het verleden werd huisvesten van studenten genoemd. 
Meteen vanaf het begin goed monitoren en ingrijpen indien nodig. 
 
Hoorzitting Seksinrichting Kromhoutlaan 1 
Op 21 augustus vond een hoorzitting plaats in het stadhuis 
Wijkraad, exploitant en circa 15 bewoners waren aanwezig 
Het bleek één groot misverstand te zijn: het betreft een administratieve dienst / telefoondesk en er 
is geen sprake van een exploitatie 
Opmerking: als je als voorzitter van de wijkraad schrijft en je krijgt bericht dat je bezwaar niet 
ontvankelijk is omdat je (privé-) adres te ver verwijderd is van het object, dan is er sprake van een 
“paarse krokodil” – ambtelijke onzin. 
Suggestie om het woord “administratieve” op te nemen in de vergunning is dankbaar aanvaard. 
Met een duidelijker communicatie – of een contact met de wijkraad – was het allemaal niet zo’n 
consternatie geworden. Of te wel: “Wat hebben we ervan geleerd?”  
 
Evenementen: last/ overlast of niet 

 Awakening festival 
 Dance Valley  
 Dutch Valley  
 Mysteryland – 130.000 bezoekers in drie dagen 
 Feestweken, etc  

 
Henk: heeft het gehoord maar had er geen last van. Mida: bassen, zwaar geluid had er last van.  
Overlast van de festivals. Meenemen in het wijkgesprek? Regiefunctie door de gemeente op laten 
nemen. De aanwezigen hebben er zowel wel als ook geen last van.  
Mida: er zou een regionaal overleg komen om over de vele festivals te praten 
Vanuit de zaal: Urgenter en meer overlast: Zandvoort , de Formule 1 races en bij Halfweg, Sugarcity. 
Onderwerp wordt meegenomen in het wijkgesprek. 
 
Informatiemarkt zelfstandig wonen : 26  november  

• Informatiemarkt Langer Zelfstandig Wonen 26 november 2019 in de wijk 
• Mocht u hierover een uitgesproken mening hebben, wilt u dat dan in een e-mail / of brief 

aan de voorzitter zenden? Dan kan dat behandeld worden in het wijkgesprek en als 
voorbereiding dienen  

 
3. Wijkzaken:   

• 3.1. afscheid van Truus Melchior als verslag”geef”ster. Complimenten en applaus voor 
Truus!! De meest trouwe, adequate, zelfstandige en efficiënte verslagGEEFster van de 
wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder!!! 
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3.2. Wijkgesprek met de gemeente zal plaatsvinden op 24 september : onderwerpen 
 Renovatieplan Zuiderpolder 
 Wijkschouw Parkwijk in oktober / november – Marieke van der Kaa 
 Afvalbak Nico Andriessenstraat 
 Evenementen: regiefunctie Haarlem – Kennemerland / MRA 
 Wijkvisie Groene Zoom Haarlem-Oost 
 Informatiemarkt Langer Zelfstandig Wonen 
 Plannen Beatrixplein e.o. – procesmanager Marjolein Thon  
 Grote(re) supermarkt in Haarlem-Oost 
 Renovatie de Bazellaan / Staalstraat 
 Industriegebieden PolanenPark en De Nieuwe Liede  
 Vuilcontainers op parkeerplaatsen 
 Parkeren op het groen – Mohammed Hattastraat  
 Bankjes in de wijk  

 
 
4. Renovatie Zuiderpolder:  Renovatie riool, straat, openbare ruimte door Rob Luijsterburg. 
Rob Luijsterburg geeft presentatie aan de hand van een Powerpoint presentatie.. 
Conclusie: Onderhoud nodig aan wegverharding, riolering en drainage 
 
Verwachting: als straten open gaan,  gaan ook de nutsvoorzieningen mee zoals gasleidingen.  
Haalbaarheid gasloos wordt ook meegenomen in het project.  
Vraag: wordt er ook rekening gehouden met glasvezel?  
Vraag: Wat wordt er bedoeld met gasloos? Ook aardwarmte? Of alleen in de huizen gasloos koken 
bijvoorbeeld. Het goed uitvoeren van de onderzoeken is van essentieel belang om ook antwoord op 
deze vragen te krijgen.  
Vraag: Wordt er behalve rekening houden met hemelwater, water, ook rekening gehouden hoe we 
dat water ook weer terug kunnen geven. Anders gemiste kans: zal in de toekomst steeds meer van 
belang worden. Uitvoering met zo weinig mogelijk overlast voor de bewoners. 
 
Vragen: uitleggen hoe het komt dat het zuidelijk deel meer verzakt is dan het noordelijk deel.  
Waarschijnlijk: Samenstelling ondergrond (veen) slechter in het zuidelijk deel. 
Vraag: Is het zandpakket in de Zuiderpolder minder diep dan in Parkwijk? Dat zal uit het onderzoek 
moeten blijken. 
Vraag: n.a.v. opmerking “Kruipruimte waar zand onder zit… “ In het verleden huizen allemaal met 
zand dichtgegooid. Wat doen we er tijdens het project mee?  
Waarom worden de bewoners die er al 30 jaar wonen niet eerst bevraagd voordat veel  tijd en 
energie gestopt wordt in de vele onderzoeken: scheelt weer tijd en geld  in het onderzoek. 
Graag goed onderzoek, goede voorbereiding, zorgen dat het efficiënt en effectief wordt uitgevoerd.  
Belangrijk: werkzaamheden mogen de hulpdiensten niet hinderen. Altijd bereikbaar blijven.  
Vraag: hoe gaan we zorgen dat de bewoners niet op kosten gejaagd worden? 
Vraag: wanneer met de bewoners om de tafel zitten? Liefst zo tijdig mogelijk want de situatie is toch 
nijpend. Op wijkniveau is er grote ongerustheid… 
Antwoord: Volgend jaar als het ontwerp gemaakt moet worden (het komt bij de openbare 
wijkraadvergadering). 
Vraag: hoe is het openbaar vervoer geborgd tijdens dit proces. Samen met Connexxion wordt er naar 
gekeken.  
Vraag: voor volgende informatie sessie voor de bewoners. Is het dan voor de bewoner duidelijk 
hoeveel het voor hen gaat kosten? Aardwarmte ja/nee. tuinophoging hoeveel kost dat? 
Antwoord: Er zijn globale bedragen te noemen. Blijft maatwerk. 
Uitvoering:  van 2021 tot 2024 - was oorspronkelijk 2022 klaar. 
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Fijn dat Sander van der Raadt van Trots van de gemeenteraad aanwezig is. Financiering van de 
plannen moeten aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden.  
Transitie Gasloos: indeling en uitvoering naargelang de mogelijkheden… 
 
5. Wijkschouw: Parkwijk – oktober / november met gemeente, Spaarnelanden, wijkagent, 

handhaving 
 Spaarnelanden organiseert 
 Deelnemers: gemeente, Spaarnelanden, wijkraad, wijkagent, handhaving Oost, Prewonen  
 Oktober / november 
 Route vast stellen 
 Graag knelpunten / aandachtspunten aan de wijkraad e-mailen – alleen Parkwijk 

Bijvoorbeeld Beatrixplein: daar is iets aan gedaan. Groen moet nog aangepakt worden. 
 
6. Alliantie Oostpoort: stand van zaken  sheet planning proces wordt getoond.  
Bewoners kunnen ideeën inbrengen… bijvoorbeeld supermarkt in Oost…einde inspraak 8 oktober .. 
Commissaris van de koning komt en de toekomst van Haarlem  Oostpoort wordt uitgebreid onder de 
aandacht gebracht. Wim Kleist zal daarbij aanwezig zijn. Jan Appel zal er ook bij zijn.  
 
7. Domus Plus plan: stand van zaken 

 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…. 
 Commissie samenleving 06-06-2019 Het college vraagt de commissie de raad te adviseren de 

inhoudelijke uitwerking van de gewenste woonzorgvoorzieningen Domus(Plus) 
respectievelijk Skaeve Huse voor kwetsbare daklozen vast te stellen, de toetsingscriteria voor 
potentieel kansrijke locaties om deze voorzieningen te realiseren, vast te stellen en het 
college opdracht te geven onderzoek in te stellen naar potentieel kansrijke locaties voor een 
Domus(Plus) in de VRK-regio Kennemerland respectievelijk een locatie Skaeve Huse in 
Haarlem 

 
Laatste nieuws: Bewoners worden opgeroepen om mee te denken over locaties. 
Henk de Bruin, bewoner Nieuwe Weg 4, geeft een presentatie.  
Verbazing want de wethouder zou met locaties komen en dat vervolgens voorleggen aan de 
bewoners… 
Henk heeft persbericht uitgestuurd waarin ongenoegen wordt geuit. Locaties die genoemd worden 
bestaan bij nader onderzoek helemaal niet. 
Locatie in Amsterdam: geromantiseerd. Daar worden de bewoners van drugs voorzien in 
tegenstelling tot methadon die in Haarlem zal worden verstrekt. Locatie in Amsterdam wordt 
omringd door een gracht.  
 
Henk heeft een aantal locaties in kaart gebracht die voldoen aan de criteria waar een Domus Plus en 
Skaeve Huse moeten voldoen…De kaarten liggen ter informatie op de tafels.  
Voorwaarde: menselijk en veilig onderkomen voor zowel de  Domus Plus en Skaeve Huse bewoners 
als voor de omwonenden… 
 
Haarlem: heeft regiofunctie. Hoe zit het met de omliggende gemeenten? Alleen Bloemendaal heeft 
gereageerd met de mededeling dat er geen ruimte is. 
Wethouder Marie Thérèse heeft nog geen reactie gehad van de omliggende gemeenten.  
Voor verdere informatie:  
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• Henk de Bruin  - bewoner Nieuweweg    ahbruin@telfort.nl 
• Bernard Felix - voorzitter wijkraad   felix@felixfortuna.nl 
• Wim Kleist - Groengroep Oost   wim.kleist@planet.nl  

  
8. Wijkvisie Groene Zoom Oost 2020:  
Opnieuw ingediend met een nieuw kaartje. Landschappelijke planologen willen graag de wijkvisie 
ontvangen….De wijkraad wil het college en de gemeenteraad houden aan de afspraak “NIET 
BOUWEN IN DE GROENE ZOOM”.  
 
9. Handhaving / Politiezaken: Hakima Sallemine : Magdy el Meraktan afwezig Kristel Borstzak i.p.v. 

Kitty van Tooren ( Schalkwijk en Zandvoort) 
 2 personen auto’s in procedure. Melding overlast speeltuin in de Kromhoutlaan. Niets 

waargenomen. Alleen zwerfafval.  
 Melding van agenten: parkeren bij de moskee. Vele bekeuringen uitgedeeld. Overlast 

teruggedrongen.  
 Van Lochemstraat/Staalstraal/Bazellaan: veel gehandhaafd maar nu geen afval te vinden.  
 Beatrixplein: geen overlast de laatste tijd. Vraag: groep alcohol en gokken? Vechtpartij 

geweest. Klaarblijkelijk durven de mensen geen aangifte meer te doen. Met name 1 persoon 
die veel drinkt. Anoniem bellen is ook goed. Meteen 112 bellen als er een vechtpartij is. 
Magdy wordt op de hoogte gebracht. 

 Zuiderpolder: 40 weesfietsen gestickerd en 8 fietsen weggehaald.  
 Illegale terrassen op Berlagelaan. Auto’s op gras, regelmatig rondes maken en handhaven.  

Dit probleem wordt meegenomen in het Wijkgesprek… 
Melden, melden, melden – dat helpt Hakima Sallemine en haar handhavers! 
Parkeren half op gras/ half of de weg, berm hoort bij de weg. Daar kan niet gehandhaafd worden. 
Suzet Noiretstraat : bekeuringen uitgedeeld.  

 Straatraces in het Reinaldapark/pannenkoekenhuis  niet geconstateerd.  
 Vraag: Nieuweweg steeds meer hard rijdende jongelui. 70/80 km per uur. Squats zonder 

helm, overdag rond het middaguur. Actie: meteen contact met handhaving zoeken.  
 Vraag: op te treden tegen lachgas / ballonnetjes overlast. Nee, het is nog niet verboden. Wel 

te handhaven op zwerfafval of op overlast. Politie is gewaarschuwd. Geen gesprek mee te 
voeren. Handhaving komt er niet doorheen. 

  
10. Stichting ontmoet elkaar: programma.  
Maria: Buurtcamping Haarlem Oost, groot succes ondanks het slechte weer 
Huttenbouwen bij 30 graden en meer. Project: School in de wijk. Theater aanbod.  
BBQ feest met volkszanger. Buurtlunch, Sinterklaas, diverse activiteiten in het kader van Kleurrijk 
Haarlem  
 
11. Werkgroepen:  
Reinaldapark: binnenkort weer bijeenkomst. Wensen inventarisatie en er is budget om wensen te 
realiseren.  
Omgevingsraad Schiphol: verheugend dat er overal aandacht is voor Schiphol in Zee.  
 
12. Verslag vorige vergadering : allen 
Geen opmerkingen.  
Mida: AED Liewegje gaat dat door? Loopt. Leonard Springerlaan als optie. Chalet (pannenkoekenhuis) 
wil ook graag een AED. 
Actielijst: Ronald en Hakima spreken elkaar nog over bloembakken op straat 
Actielijst: Schelpenpad is gerealiseerd.  
Notulen worden goedgekeurd.  
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13. WVTTK/rondvraag:  
Smiley. Was er en toen was de Smiley weer weg. Meenemen in het wijkgesprek. Afspraak was dat ze 
er kort zouden staan… 
Sander van der Raadt: 24 september “Meet and share”, ideeën voor de buurt…Schoterpoort.  

 Actie: Sander geeft de gegevens door.  
Wim: nieuw evenementenbeleid. Standaardproject formulier. Algemene subsidieformulier om het 
evenement in te kunnen dienen. Beleid 2 juli vastgesteld en Deadline: 9 september. Lijkt veel te kort. 
 
Volgende vergaderingen: 1 oktober , 5 november, 3 december  
Wens: Centraal vuurwerk feest met oud en nieuw.  
 
14. Sluiting: 22.00u – drankje na 
 
Datum Pnt Wie Onderwerp Contact/ afhandeling 
04-06-19 3.1 Aanwezigen Nadenken over locaties AED’s Doorgeven aan wijkraad 
04-06-19 3.1 aanwezigen Nadenken verplaatsing bankjes Doorgeven aan wijkraad 
04-06-19 9 Hakima 

Ronald 
Overleg klacht bloembakken Strandwal 
tegen parkeren. 

Mirjam Boxhoorn 

03-09-19 2 Bernard Short Stay activiteiten Haarlemse 
School 

Mirjam Boxhoorn 

03-09-10 2 aanwezigen Langer zelfstandig wonen/ input 
ideeën van bewoners 

Doorgeven aan wijkraad 

03-09-19 5 aanwezigen Wijkschouw Parkwijk 
oktober/november knelpunten 
doorgeven 

Doorgeven aan wijkraad 

03-09-19 9 aanwezigen Handhaving/politiezaken: melden, 
melden, melden 

Hakima Sallemine/Magdy 
el Meraktari 

03-09-19 13 aanwezigen Meet and share ideeën voor  de buurt  Doorgeven aan wijkraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


