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1. Opening door voorzitter Bernard Felix. Afwezig zie presentielijst. 
Henk de Bruin is afwezig i.v.m. overleg Participatieraad Domusplus plan. 
 

2. Mededelingen 
2.1 AED. De gemeente heeft met een lokale werkgroep en Stan/HartslagNu een plaatsingsplan 

gemaakt voor AED’s die 24 uur beschikbaar zijn. Doel plaatsing voor de zomervakantie. Gemeente 
zorgt voor plan en uitvoering/buitenkasten. Aanschaf via crowdfunding, er is een actie van Philips. 
Voor Parkwijk Zuiderpolder loopt er een aanvraag voor 5 AED’s/buitenkasten.  
Vragen of suggesties voor locaties contact monique@stanglobal.com. Een mogelijke locatie 
Liewegje is woning Bernard Felix. Er wordt gekeken per wijk voor een reanimatiecursus. 
Burgerhulpverleners kunnen zich aanmelden bij www.hartslagnu.nl. 

2.2 Bouwplan Bio massa installatie. Het College is tegen hout als bron voor duurzame energie. 
Gezondheid is een belangrijk punt. De houtsnipperkachel op het stadhuis zal op den duur 
verdwijnen. 

 
3. Wijkzaken 
3.1 Wijkgesprek 4 juni 2019 

• Renovatie Zuiderpolder – planning en voorbereiding bijeenkomst 06-06-2019. Een open 
gesprek vooruitlopend op wat wel en wat niet kan – bijvoorbeeld het verhogen van de grond 
en het al dan niet verhogen van de tuinen door de bewoners. Planning, kosten, advies.  
Rob Goedkoop, worden bewoners betrokken, komt er een verslag van het gesprek? Bernard, 
informatie aan bewoners is taak gemeente, de wijkraad zet het in september op de agenda. 

• Parkeerproblemen kantoren Diakenhuisweg. Met het oog op de toekomstige 
Oostpoortveranderingen wellicht nu een pilot voor bepaalde tijd om alle slagbomen open te 
stellen gedurende de week. Weekend dicht om reizigers Schiphol te ontmoedigen. Praten 
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met vastgoedeigenaren. Gemeente heeft een bepaalde verantwoordelijkheid, er is nooit een 
goede regeling getroffen.  

• Verkeersprobleem i.v.m. parkeren versus buslijn 2 hoek Vincent van Goghlaan/ Leonard 
Springerlaan. Nieuwe interim-beheerder, Bert van Boven, kijkt naar oplossing: eerst gele 
streep. Weghalen verkeersheuvel is niet gewenst. Hennie van Bakel, chauffeur heeft haltes 
moeten overslaan doordat de bus er niet door kon. Auto’s op het zebrapad tijdens Braderie 
zijn na uren weggesleept. 

• Structurele oplossing voor parkeerproblematiek/ OV in de regio. Afspraak met Heinrich van 
Doorn – gemeente - is in de maak om een regionaal OV en P&R onderzoek te doen. 
Fred Spaansen, wijkraad AB wil graag aansluiten, het probleem geldt ook voor de 
Amsterdamsebuurten. Bernard, het moet regionaal onderzocht worden. 

• Biomassa energiecentrale op de Nieuwe Liede – welke garanties biedt Haarlem haar 
inwoners? Haarlemse college is gelukkig tegen. 

• Reinaldapark – pilot in het kader van Nieuwe Democratie. Wijkraad heeft aangegeven aan 
gemeente om te kijken of de wijkraad de coördinatie (niet alleen de financiën) van het 
Reinaldapark op zich kan nemen teneinde tot een efficiënter beheer te komen.  

• Afspraak plannen voor een tweegesprek met de wethouder over Domus Plus 
Wederom aangegeven dat de wijkraadvoorzitter een informeel gesprek wenst om alle 
mogelijkheden te bespreken. Zie verder punt 6. 

• Afspraak plannen met wijkwethouder op basis van Wijkvisie Parkwijk-Zuiderpolder 
Tegen het einde van het jaar tracht de wijkraad een gesprek met de wijkwethouder te 
plannen om een tussentijdse evaluatie te hebben en om de komende twee jaar in te delen 

•  “Voormalig speerpunt” Beatrixplein – is er een programma en zo ja: hoe luidt dat? 
Juist benoemde projectleider Marjolein Thom bereidt een startnotitie voor voor oktober. Er 
wordt een afspraak gepland met de wijkraad om zaken op elkaar af proberen te stemmen 

• Matigen verkeer op Robertus Nurksweg i.v.m. PolanenPark. Er komt een uitdraai van de 
huidige gemeten snelheden – de Smileys worden t.z.t. ingezet ter positieve beïnvloeding van 
(Post NL) verkeer. Informatie van de Amnesty Intlweg en de Vrijheidsweg ook naar wijkraad. 

• Asfalteren Verlengde Liewegje – onderdeel van Rondje Haarlem. Wordt opgenomen in het 
budget (!?) wijkraad dringt aan op spoed!  Wim Kleist, de aanvraag is gedaan. 

• Parkeerplaats Beatrixplein. Renovatie wordt uitgevoerd in juli van dit jaar – nieuwe 
ondergrond en tegels herleggen. In het kader van “Steenbreek” wordt een deel groen 
ingericht. Niet ten koste van parkeerplekken, maar ook geen extra parkeerplekken. 
Het winkelcentrum moet kleinschalig blijven i.v.m. verkeer en bereikbaarheid. 

3.2 Bankjes in de wijk. Tijdens het spreekuur van het gebiedsteam is een mevrouw langsgekomen met 
een verzoek om bankjes zodat ze tijdens haar wandelingen uit kan rusten (ze is 86). 
Bernard heeft deze vraag neergelegd bij beheer, maar zoals verwacht is dat natuurlijk geen 
makkelijke vraag. In eerste instantie willen we kijken of er in de buurt bankjes zijn die verplaatst 
kunnen worden? Hebben jullie daar ideeën over? Bankjes die nooit gebruikt worden of op gekke 
plaatsen staan? Optie nieuwe locaties Reinaldapark, Meerspoorpad.          
Actie aanwezigen 

3.3 Wens van Haarlemse bewoners Penningsveer om samen te gaan met wijkraad Parkwijk-
Zuiderpolder. Aanwezigen gaan akkoord. Formeel verzoek van (een vertegenwoordiger van) de 
bewoners en van de wijkraad wordt binnenkort verzonden.               Actie wijkraad. 
Hoe het later met nieuwbouw Oostpoort gaat wordt dan bekeken of eigen wijk of aansluiten. 

 
4. Toekomst van Schiphol in relatie tot de gemeente Haarlem. Ronald Fukken. 

Ronald geeft een uitleg over de plannen. Zeven km uit de kust, toevoer via A9 en Noordzeekanaal. 
Een multifunctionele ontwikkeling verkeer en scheepvaart. Minder milieu-nadelige aspecten, 
minder ingrijpend. Het is een goede en haalbare oplossing.  
Bureau KuiperCompagnons heeft berekend door dit plan nieuwe ruimte komt voor 100.000 tot 
200.000 woningen. Hiermee kunnen de kosten voor aanleg van het vliegveld gedekt worden. 
Conclusie voor lange termijn overduidelijk dat IJ-poort beter en haalbaarder is.  
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Als Rijk, Schiphol en KLM alleen Flyland onderzoeken (50 miljard) zonder de IJvlakte (5 miljard) 
serieus te onderzoeken met als conclusie: onhaalbaar… en dan besluiten op locatie Schiphol door 
te groeien… is dat uiterst laakbaar! 
Helaas denkt gemeente Haarlem niet actief mee, terwijl het voor Haarlem en regio een 
belangrijke ontwikkeling is. 
Wim Kleist. Er is wel een omslag in denken waarbij veiligheid, gezondheid en duurzaamheid een 
rol spelen. Het is reclame voor BV Nederland. 
Letty wijst op de mogelijke gevolgen van de plannen. Bij aanleg Zuidpier is er strandafkalving 
ontstaan. Ronald, men heeft bij de Maasvlakte gekeken, er zou een komvormige baai ontstaan.  
Wim van Seggelen: zou men niet eerst voor aanpak van de huidige woningen kiezen. Ronald, het 
is een veiligheidsaspect. Hinderveroorzakers naar de Noordzee, knooppunt Schiphol blijft. 
20 juni congres Fly Seaport over de haalbaarheid van Schiphol in zee met 100 eindbeslissers. 

  
5. Zuiderpolder renovatie. Zie punt 3.1  

 
6. Alliantie Oostpoort. 

Winkels/supermarkten. Vraag naar inventarisatie in de wijk. In oost is ook behoefte aan een 
kwalitatief hoogstaande supermarkt. Dit kan ook / alleen bij de Oostpoort.  
Kleinschaligheid Beatrixplein heeft juist zijn charme. Het is zaak Beatrixplein en van Zeggelenplein 
op elkaar aan te laten sluiten vooral voor de dagelijkse boodschappen. 
Letty de Boer. Advies: houdt het DPO in de gaten. Gemeente heeft toen er sprake was van winkels 
Slachthuisterrein in het DPO de afstand tot winkels verdubbeld. Men moet ook aan de ouderen 
denken. Bernard, er kan veel online. Letty vindt de sociale contacten ook heel belangrijk. 
Definitief concept gaat de inspraak in, het woord is daarna aan College en Raad. 
26 juni brede Alliantiebijeenkomst, 29 juni bewonersdag, 2 juli laatste cockpitgroepoverleg. 

 
7. Domusplus plan. 

6 juni behandeling bij Commissie Samenleving Domusplus en Skeave huizen. Vaststellen 
toetsingscriteria locatiekeuze. Wijkraad en bewoners dienen goed te kijken naar de criteria. 
Argumenten wijkraad en bewoners moeten steekhoudend zijn. Garantie voor veiligheid 
bewoners. In een andere gemeente is gesteld dat bij incidenten het gevolg sluiting van de locatie 
is; ongeacht de financiën. 

 
8. Nieuwe Democratie 

Wijkraad gaat er vanuit dat de voorstellen met een positieve insteek worden meegenomen. 
 

9. Handhaving/Politiezaken Hakima Sallemine. 
Jeugdoverlast twee hotspots o.a.  Jan Sluyterslaan achter de hekken(sloop). Jongeren en daarna 
ouders aangesproken. Aan de wijkagent gegevens doorgegeven. Hangouderen Beatrixplein/Dreef 
zijn aangesproken. 
Klacht parkeerproblemen Strandwal en Flint. Er is door geplaatste plantenbakken tegen het 
parkeren onvoldoende ruimte op de stoep voor rollators enz. Navraag Hakima van wie de bakken 
zijn bij diverse afdelingen gemeente, weten van niets. Hakima, het voldoet niet aan de eisen. 
Ronald meldt dat de bakken met medewerking van de gemeente zijn geplaatst. Hakima en Ronald 
gaan in gesprek met Mirjam Boxhoorn om het uit te zoeken. 
Wim Kleist vindt het een kwalijke zaak om te moeten constateren dat de gemeente niet de nodige 
kennis heeft. 
Waarschuwing voor bedrijfsafval Beatrixplein gegeven en afval naast containers is hotspot 
(Bazellaan). 
Zwerfafval van Loghemstraat is verwijderd. Fietsen zijn gestickerd en een scooter in procedure 
genomen.  
Controle Suzette Noiretstraat rijden verkeerde richting had niets opgeleverd, Bewoners adviseren 
om op andere dagen te komen. 
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Rob, Is er standaardsurveillance?  Handhaving is vrij onzichtbaar. Hakima, er zijn 5 handhavers in 
oost die meerdere keren in de wijk aanwezig zijn voor surveillance (preventief) en op 
meldingen/incidenten ook in de avond. Trekken ook met de wijkagent op. In heel Haarlem 31 
handhavers, in juli komen er drie bij. Zij rouleren ook in Noord Schalkwijk en Zandvoort. 
Loet Landman, dat we handhaving nodig hebben is een maatschappelijk probleem als iedereen 
zich aan de regels houdt…. Hakima, het is een taak voor ons allemaal. De samenleving verhardt, 
mensen durven soms niet aan te spreken of te melden. 
Bernard is blij dat Hakima op de vergaderingen aanwezig is. Hakima geeft aan dat zij ook graag 
opmerkingen en vragen meeneemt uit de vergaderingen. 

 
10. Stichting Ontmoet Elkaar. Met bericht niet aanwezig. 

 
11. Werkgroepen Reinaldapark punt 3.1 en Schiphol punt 4. 

 
12. Verslag 7 mei 2019. Ongewijzigd vastgesteld. 

Actiepunten; 
     070519/6.1  Navraag stand van zaken Beatrixplein. Zie punt 3.1. 

 Punt gaat van de actielijst. 
 

13. Wat verder ter tafel komt 
13.1 Schelpenpad/fietspad bij de Ringvaart. Bewoner doet zeker 3 a 4 maal per jaar een melding. De 

gaten worden opgevuld maar worden snel weer weggereden. Het moet structureel worden 
aangepakt. Wijkraad geeft nogmaals door dat er cement gebruikt moet worden.  Actie Bernard. 

13.2  Wim van Seggelen n.a.v. punt 9 Handhaving. Zwerfvuil ontstaat door gedrag van de bewoners zelf. 
13.3 Rob Goedkoop. Nieuwbouw/renovatie Staalstraat/de Bazellaan. Bij de vorige vergadering gaf 

Nadja van Préwonen aan dat blok vier nog niet zeker is. Rob, in het sociaal projectplan van 2017 
was het al bekend dat er 1 of 2 lagen op zouden kunnen komen. Het verandert het karakter van de 
wijk. De wijkraad is in gesprek met PréWonen. Opties om de ruimte van de garageboxen te 
gebruiken, om de hoek bouwen of minder woningen in duurder segment. 

 Blok 4 gaat nog in de procedure met inspraak en participatieregels. 
13.4 Bernard Felix, nieuwe wijkraadsleden zijn van harte welkom. 
14. Sluiting 21.50 uur. 

 
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 3.3 Bernard Toezenden verzoek bewoners 

Penningsveer samengaan wijkraad 
Aan gemeente 

04-06-19 9 Hakima 
Ronald 

Overleg klacht bloembakken Strandwal 
tegen parkeren. 

Mirjam Boxhoorn 

04-06-19 13.1 Bernard Aanpak Schelpenpad Ringvaart met 
cement 

Mirjam Boxhoorn 

 
Besluit; Verzoek van Haarlemse bewoners Penningsveer om samen te gaan met wijkraad Parkwijk-
Zuiderpolder.  Aanwezigen gaan unaniem akkoord. 
 
 


