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1. Opening en welkomstwoord door voorzitter Bernard Felix 
 
2. Mededelingen: afwezigheidsmeldingen en overige mededelingen.  

Afwezigheidsmeldingen: Mirjam Boxhoorn, Mida Koelman, Edwin Hein 
Overige mededelingen:  

 Ruit Informatiebord Zuiderpolder wederom ingeslagen: fles wijn voor tipgever dader.  
 Amsterdamsevaart renovatie parallelweg: naar verwachting 29 november klaar . 
 Biomassacentrale De Liede: Haarlemmermeer laat het komende jaar geen nieuwe 

biomassacentrales toe. 
 Industrie terreinen Polanen Park en De Nieuwe Liede: in aanbouw 

De Liede, vieze vierkant, sloopbedrijven dicht bij bebouwd gebied Parkwijk Zuiderpolder. 
De twee afvoerputjes van de Haarlemmermeer 
Hoogste milieu categorieën – zware belasting voor het milieu. Aan en afvoer. 
Huidige milieu- eisen? 
Wim van Seggelen: verwacht dat de wijkraad zich hardmaakt voor een gezonde omgeving m.b.t. 
fijnstof en zo.  
Wijkraad heeft toenmalige wethouder Jack van der Hoek een brief geschreven.  
Conclusie gemeente destijds: net binnen de normen  
 

3. Wijkzaken: Asfalteren Liewegje – zuidelijke deel. Powerpoint met foto’s ter illustratie.   
• Onderdeel van o.m. Rondje Haarlem, Flevoroute 
• Al lang versleten wegdek 
• Geen verlichting ‘s avonds 
• Renovatie is toegezegd 
• Datum volgt (van 25 – 29 november) 

 

Openbare wijkraadvergadering 
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
Datum: Dinsdag 5 november 2019 20.00 uur 
Plaats: Reinaldahuis 
Bernard Felix, Wim Kleist, Leida Hakkenbrak 
Joyce Jacobsz 
Mieke Alders,  
Wim van Seggelen, 
Letty de Boer, Fred Spaansen 
C. en R. Cornelisse,  
Steef de Looze 
Gerwin Nijland 
 
Hakima Sallemine 
Feride Koycu 
Paul de Nijs 
Magdy el Meraktan 
Henk de Bruijn -Marjo de Bruijn 
Daphne Huijsse, Ronald Fukken 

Wijkraad 
Notulist onderlinge en openbare vergaderingen  
Bewonerscommissie  
Bewoner 
Wijkraad Amsterdamse Buurten 
Bewoners 
Metrool Regio Amsterdam(MRA)  
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
gemeente Haarlem 
Afdeling Handhaving 
Sociaal Wijkteam 
Bewoner 
Wijkagent 
Wijkbewoners 
Adviseurs wijkraad 

Afwezig met bericht 
Edwin Hein 
Mirjam Boxhoorn 
Mida Koelman 

 
Wijkraad 
Gebiedsverbinder 
Adviseur wijkraad 
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4. MRA – Metropool Regio Amsterdam Presentatie van Steef de Looze – gedetacheerde van 
Haarlem bij de MRA. Aan de hand van powerpoint presentatie. 

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder: 
Regiefunctie van Haarlem – b.v. op gebied van evenementenbeleid in de regio 

• Vraag neergelegd 
• Eventueel binnen de MRA (leefbaarheid) 
• Aantal evenementen neemt toe 
• Daarnaast wordt outletcenter Halfweg geopend (verkeer…) 
• Park 21 in Hoofddorp in voorbereiding 
• VERDER: Economie, stikstof, verkeer, toerisme, leefbaarheid, Schiphol  

Steef de Looze: Afspraken maken is belangrijk 
Daily urban system: dagelijkse bewegingen over de dag. 
Verwachtingen: meer inwoners, meer woningen, complexer 
Marketing technisch: “Amsterdam” area - brengt meteen meer bezoekers/toeristen 
Netwerk plaatje: mist transparantie voor veel mensen 
Lastig om leiderschap te pakken: om bestuurlijk “een deuk in een pakje boter“ te kunnen slaan.  
Interessant: resultaten MRA agenda:  

• Succesvolle terugloop leegstand kantoren  
• Plancapaciteit Woningbouw 460.000 voor 240.000 woningen:  

Plancapaciteit betekent dat er ruimte is gevonden om 460.000 woningen te kunnen bouwen. 
• Versnelde bouw van 50.000 woningen Elke locatie in Haarlem heeft een probleem, veel 

criteria waaraan moet worden voldaan.  
• Arbeidsmarkt en onderwijs: InHolland, Nova: Nieuwe internationale scholen, mede door 

EMA…  
• A6, A8, A9: Rottepolderplein 
• MRA Fietsroutenetwerk: opkomst elektrische fiets 
• Nieuwe afspraken over wonen en Schiphol met het Rijk 
• Intentieverklaring aardgasvrij bouwen 

 
Plaatje met ringen: A9 eerste ring Haarlem is 2e ring A10 Amsterdam 
Treinen in samenhang met circuit Zandvoort 
Waarderpolder is vol: op het moment uitwijken naar ander gebied 
Versterking Spaarnwoude: kan “verrommelen”. 6,3 miljoen bezoekers per jaar.  
Nieuwe visie Spaarnwoude op de website te zien. 
Ronald: In Haarlem staan er vreemde bouwlocaties op. Chartavaart eindigt in een bouwlocatie terwijl 
er al gebouwen staan.  

 Actie: Steef gaat dat checken.  
Ronald: Ring zou doorgetrokken moeten worden naar Zaandam. Er staat geen A8 op.  

 Actie: Steef checkt of de ringen wel goed genoteerd staan.  
 

Ontwikkelingen: Toekomst Schiphol lijkt erop dat men gaat voor gewoon doorgroeien.  
Wat kan de MRA betekenen? Niet zoveel. Andere tafels waar wordt overlegd. MRA is ook maar een 
gebied.  
Bereikbaarheid is belangrijk voor het hele gebied: daar wordt op gelet.  
Wim Kleist: gemaakte afspraken vastleggen in de wet zodat er gehandhaafd kan worden. “Gedogen” 
kan dan niet meer.  
Ronald: woningbouw belang MRA. Schiphol verplaatsen naar zee levert woningbouw locaties op en 
levert banen op. 
Infrastructuur MRA wijds gezien.  
Wim van Seggelen: vliegverkeer Lelystad versterken? Vindt Schiphol in zee geen goed idee.  
Boodschap: neem belangen Parkwijk-Zuiderpolder mee. 
Ontwikkelingen Oostpoort: bouwen 4 jaar verder. Ingewikkeld.  
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Rottepolderplein: voorbereidingen stemmen goed. Verkeer over A9, verbreding, HOV richting Zuidas.  
Ontwikkelingen Polanenpark: iets tussen twee gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. Niet in 
MRA verband. 35% bezet. De rest gaat ook bezet worden heeft invloed op de omgeving en de lucht.  
Wijkraad voorstel: Brug voorgesteld tussen Nieuwe Liede en Polanenpark. Ontsluiting A200 
gevraagd. Provincie wil dit niet.  
HOV/Lightrail: duurt nog wel 30 jaar 
Bernard: probleemgebieden in en om de wijk.  

• Gemeentebestuur luistert niet goed genoeg. Hoe stem te laten horen bij de MRA? 
MRA bestuurdersnetwerk. Ambtenaren en raadsleden vragen erover laten stellen. Op de site MRA 
goed volgen.   
Voorbeeld Bernard: ontwikkelvisie Spaarnwoude. Wethouder lijkt onvoldoende kennis te hebben om 
een “Haarlems deuntje” te fluiten.  

• Actie: Op de koffie bij de wethouder Berkhout.  
Ronald: Groengebied moet bewaakt worden door de provincie. Slibt dicht in praktijk.  
Taak MRA om deze groenverbinding open te houden, landschapsbeleid.  
In tijd van CDA staatssecretaris Bleeker is er veel groen stuk gemaakt en verdwenen. 
 
5. Informatiemarkt Langer Zelfstandig Wonen 
Gerwin Nijland gemeente Haarlem, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, geeft informatie over de 
infomarkt op 26 november – locatie Alleman, Jan Sluyterslaan 11 
Scheiding wonen en zorg.  
Is er budget voor? 
Dat is er. In elke wijk een infomarkt organiseren. Informatie ophalen.  
Daphne: Hoe zit het met knelpunten als wachtlijsten voor woningen.  
60 verhuizingen in hun eigen wijk. Met behoud van de huur. Hoe realistisch is deze markt? 
Letty: “Ik moet in mijn huis oud worden”, dat werkt ook eenzaamheid in de hand.  
Coalitie Haarlem ontmoet: eenzaamheid neemt toe.  
Meer mogelijkheden creëren om mensen achter de geraniums weg te halen.  
Mensen kunnen wel opgehaald worden via het Sociaal Wijkteam. BUUV is er maar voldoet niet altijd.  
Koopwoning: blijverslening. Ondertussen inschrijven bij Woonservice. Sociaal Wijkteam kan erbij 
helpen.  
Vrije sector: hoe zit dat dan?  
Ronald: wordt er bij de gemeente druk uitgeoefend op voldoende differentiatie op de woningmarkt? 
17 november tentoonstelling geopend in het ABC architectuur museum over ouderenhuisvesting.  
Ouderen mogen met behoud van huidige lage huur verhuizen naar een passende woning die normaal 
duurder zou zijn. Alleen jaarlijkse inflatie/indexering. Advies: stel vragen tijdens de informatiemarkt. 
 
6. Wijkschouw: Spaarnelanden organiseert niet meer - Gemeente gaat/zou moeten overnemen 

Vijf jaar geleden reeds gezegd dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente dient te liggen. 
Wijkraad heeft weliswaar een goede verstandhouding met Spaarnelanden, doch verder geen 
juridische of operationele banden 
Brief gestuurd aan gemeente (wethouder, stadsdeelmanager, gebiedsverbinder) en aan 
Spaarnelanden 
Reactie van Spaarnelanden kwam snel en bleek overeenkomstig onze visie te zijn 
Reactie van gemeente moet nog komen…. 
Sprake van een management-/ bestuurscrisis? 
Vraag: wie is nu verantwoordelijk voor de openbare ruimte in een wijk/stad. 
 

7. Alliantie Oostpoort: 
Nieuwe projectleider – Sigrid de Boer – nu in dienst van de gemeente 
Besproken de hotspots vanuit de wijkraad: 

• Ontsluiting Zuiderpolder 
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• Parkeerproblemen Diakenhuisweg 
• Park and Ride 
• Busverbindingen 
• Supermarkt 
• Ontsluiting Zuiderpolder 

Daphne: rotonde waar? Niet op de plaats van de volkstuintjes. Idee om het langs het fietspad te laten 
lopen.  
Wim van Seggelen: viaduct weghalen en huizen bouwen. Hoe zit dat? Viaduct alleen afbreken als het 
nut heeft voor de wijk. Loopt nog. 
 
8. Domus Plus plan: Stand van zaken 
Henk de Bruin. Bewoner Nieuwe Weg. Heeft politiek gesproken en de overheid schijnt met nieuwe 
plannen bezig te zijn. Bewoner heeft een aantal locaties getekend.  
Gemeente: nieuwbouw voor Domus Plus en Skaeve huse.  
Fel tegen verzetten en inspreken.  

• Actie:Kaarten worden digitaal toegezonden. 
Groene Zoom handhaven.  
 
9. Wijkvisie 2020 – in voorbereiding 
Plannen Beatrixplein en Omgeving: De wijkraad heeft wensen, ideeën, ervaringen, kennis, ambitie en 
de wil om mee te denken – het gaat tenslotte om een zeer belangrijk element in onze wijk! 
De wijkraad heeft contact met Marjolein Thon – proces manager van dit project. 
Gesprek op maandag 18 november 

 
10. Handhaving / Politiezaken: Hakima Sallemine/Magdy el Meraktan 
Vuurwerkoverlast overal in Haarlem.  
Inventarisatie locaties Haarlem Oost: hotspot lijst vuurwerkoverlast. Preventieve ronde.  
Van Loghemstraat, Prinses Beatrixplein en Reinaldapark, Diakenhuisweg 81, hangjeugdoverlast 
parkeerplaats Viskar Beatrixplein: alleen vergunning als ze geopend zijn voor consumptie. Anders 
moet de kar weg.  
Oliebollenkraam: vergunning nog niet duidelijk voor Hakima.  
Zij zoekt dit uit. Is klaarblijkelijk elke dag open en geen bezwaar als het blijft staan.  
Parkeren pannenkoekenhuis. Veel auto’s op het gras. Te late melding helaas. 
Ronald: bloembakken kwestie. 1992-1993 geplaatst. Niets te traceren. Bakken worden meer naar de 
stoepranden geschoven. Beter toegankelijk voor rolstoelen.  
2 handhavers in dienst genomen op “handhaving op alle afval”.  
Bernard: parkeren groen Mohammed Hattastraat. Foto: overtreding. Oplossen door in plaats van 
handhaven parkeerhavens te maken. 
Wim: Reinaldapark eventueel afsluiten met een hek. Politie en gemeente Haarlem zijn met de 
overlast bezig.   
Daphne: aandacht voor veiligheid. 
Fuikvaartweg en Nieuweweg: komen steeds meer auto’s.  

• Actie: Bert, Ronald en Wim gaan handhavers nog onveilige plekken aanwijzen.  
Politie: fietsendiefstal. Ongevallen. Geluidsoverlast. Verwarde personen. Overval: Leonard 
Springerlaan.  
 
11. Stichting ontmoet elkaar: programma. Niet aanwezig. 

 
12. Werkgroepen:  
Reinaldapark: Bert, Ronald en Wim gaan handhavers nog onveilige plekken aanwijzen.  
Omgevingsraad Schiphol: kiesmannen bij elkaar. Andere maatregelen en minder behouden opstellen. 
Kamperen op Schiphol: Greenpeace.  
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13. Verslag vorige vergadering  
Blz 2 asfalteren verlengde liewegje ipv nieuwegje 
N.a.v. AED’s : Vincent van Gogh en Leonard Springerlaan, Broederhuis, Friet van Piet. Gaat goed 
met het project bijna klaar.  
Bij dierenarts Slachthuisbuurt ook AED’s  
Wim van Seggelen: excuus, geen gebruik gemaakt van samen foto’s maken  
Verslag is vastgesteld onder dankzegging aan de notulist 

 
14. Volgende vergaderingen 3 december, 7 januari (nieuwjaar ontvangst) 
 
15. WVTTK/rondvraag:  
Wim: Wanneer wijkschouw?  
Herprofilering? Loopt nog steeds en in 2024 zou de renovatie klaar moeten zijn. Nu inventarisatie van 
mogelijkheden.  
Voorlopig geen nieuws. 
Beplantingsplan Beatrixplein: nog communicatie of wordt het gewoon uitgevoerd? Mirjam Boxhoorn 
helaas niet aanwezig. Net als Esplanada: rol bewoners, onderhoud en dergelijke? Wordt in contact 
gebracht met Mirjam Boxhoorn.  
 
16. Sluiting: 22.00u – drankje na 

 
 
Datum Pnt Wie Onderwerp Contact/ afhandeling 
     
03-09-19 2 Bernard Short Stay activiteiten Haarlemse 

School 
Mirjam Boxhoorn: wordt 
goed in de gaten 
gehouden 

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

Hakima Sallemine/Magdy 
el Meraktari. App Buiten 
Beter 

05-11-19 4 Steef de 
looze MRA 

Checken of kaarten en ringen correct 
zijn 

 

05-11-19 4 Bernard Koffieafspraak maken met wethouder 
Robbert Berkhout 

Bij presentatie wijkvisie 

05-11-19 8 Henk de 
Bruijn 

Kaarten domus plus locaties worden 
digitaal toegezonden 

 

05-11-19 10 Bert, Wim 
en Ronald 

Aan handhaving onveilige plekken 
aanwijzen 

 

 
 
 
 
  
 


