
 
 

Nieuwsbrief november 2020 
 
 
 
Beste Wijkgenoten,  
 
Helaas moeten we u mededelen dat ook de openbare decembervergadering van de wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer, die gepland stond voor dinsdag 1 december 2020, wegens de 
COVID -19 perikelen niet kan doorgaan.  
 
U ontvangt nu een vierde nieuwsbrief, waarin een aantal onderwerpen is verwerkt, zodat u toch op 
de hoogte gehouden wordt. Natuurlijk is een groot gedeelte ingeruimd voor het onderwerp Domus 
Plus en Skaeve Huse. 
 
 
 
Ontwerp Actieplan Geluid 
 
De gemeente is verplicht tot het opstellen van een actieplan, hetgeen is opgenomen in de Wet 
milieubeheer en voortvloeit uit de implementatie van de Europese richtlijn.  

In het actieplan worden beleidsuitgangspunten, maatregelen en acties voorgesteld die kunnen 
bijdragen aan het verminderen van ernstige hinder door omgevingslawaai in Haarlem. 

Het ontwerp-actieplan ligt ter inzage vanaf de dag van deze publicatie gedurende 6 weken in de 
publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. Tevens is het plan te downloaden vanaf de website 
van de gemeente Haarlem (Bestuur, vergaderingen, 27 oktober: 
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/27-oktober/10:00) 

Gedurende de inzagetermijn mag iedereen zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen 
over het ontwerp-actieplan kunt u sturen naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. de heer C. 
Weel. 

Na ontvangst en verwerking van de ingebrachte zienswijzen zal het college van B&W van Haarlem de 
zienswijzen beantwoorden en deze betrekken bij haar besluitvorming over het vaststellen van het 
actieplan. De vaststelling van het actieplan staat niet open voor bezwaar en beroep. 

De wijkraad zal apart een zienswijze indienen op basis van de ervaren geluidshinder als gevolg van 
vliegverkeer, autoverkeer, omgevingswerkzaamheden, vuurwerk en evenementen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corona virus 
 

 

 
 

 
 
Domus-Plus  
 

                             
 
 
De afgelopen weken heeft u een brief ontvangen van de gemeente – gedateerd 27 oktober jl. – 
waarin de gemeente haar voornemen tot de vestiging van een Domus Plus en / of Skaeve Huse in de 
Zuiderpolder kenbaar maakt. Op 9 november jl. vond een digitale bijeenkomst plaats waarbij zeer 
veel vragen werden gesteld en waarbij helaas niet altijd adequaat geantwoord werd door het panel. 
Dat heeft geleid tot veel onrust en ongenoegen in onze wijken en eigenlijk in heel Haarlem-Oost.  
 
De wijkraad heeft middels een aparte Nieuwsbrief en vervolgens een huis-aan-huis verspreide flyer 
alle bewoners op de hoogte gebracht van haar bezwaren tegen deze procedure en tegen het 
gemeentelijke voornemen. 
 
Naar aanleiding daarvan hebben zeer velen uit de wijken via email gereageerd naar het 
gemeentelijke contactadres opvang@haarlem.nl met een kopie aan de wijkraad. De overgrote 
meerderheid gaf blijk zich onveilig te voelen en ongerust en ronduit boos te zijn. De wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer is ingenomen met de overweldigende hoeveelheid reacties. 
Daarnaast zijn ook enkele reacties binnengekomen met de boodschap dat de wijkbewoners ook open 
dienen te staan voor de opvang van hulpbehoevende medeburgers. Ook daarvoor heeft de wijkraad 
natuurlijk oog en begrip. Vanaf het begin van het hele traject heeft de wijkraad dat luid en duidelijk 
verkondigd. Helaas echter heeft het college geen enkele poging gedaan om in gesprek met ons te 
komen, alhoewel wij dat expliciet hadden voorgesteld / aangevraagd. Laat staan dat de gemeente / 
het college enige uitspraak wenste te doen omtrent maatregelen, zekerheden of garanties om de 

Natuurlijk is de wijkraad bezorgd omtrent de veiligheid en de 
gezondheid in onze wijken. We doen daarom een beroep op u 
om zo voorzichtig mogelijk met elkaar om te gaan, om de 
adviezen van de overheid zoveel mogelijk op te volgen en om 
alert te zijn op uitwassen of overtredingen. We zullen echt 
sámen uit deze crisis moeten komen en in het belang van de 
vele oudere buurtgenoten in onze wijk hopen we dat iedereen 
voldoende aandacht heeft voor elkaar en in het bijzonder voor 
deze kwetsbare groep. 



 
veiligheid en het recht op een rustige woonomgeving te waarborgen. Of de toezegging dat, indien de 
veiligheid en het woongenot van de bewoners in onze wijken bovengemiddeld onder druk zou 
komen te staan, de locaties onverbiddelijk zouden worden gesloten. Jammer genoeg heeft de 
harteloze opstelling van de gemeentelijke overheid jegens de huidige wijkbewoners het hele proces 
in het negatieve getrokken.  

De wijkraad heeft besloten een actiecomité in het leven te roepen onder voorzitterschap van Wim 
Kleist. Diegenen die zich hebben aangemeld voor het actiecomité en zij die hebben aangegeven 
daadwerkelijk actie te willen voeren, worden door hem apart benaderd om op korte termijn een 
aantal zaken op de rails te zetten.  

Op maandag 14 december vanaf 19.30 uur is een gesprek over de locatie gepland met de gemeente 
en met een afvaardiging van onze wijken. Deze bijeenkomst kunt u live volgen via computer, I-Pad of 
telefoon. U kunt digitaal vragen stellen en de gemeente laten weten waarmee zij dient te rekenen 
indien een Domus Plus en / of Skaeve Huse in onze wijken wordt gepland. De gemeente heeft 
aangegeven (in haar brief van 27 oktober jl.) u daarover te informeren. Mocht die informatie u niet 
bereiken, dan kunt u zich aanmelden bij opvang@haarlem.nl.  

 

Tenslotte: 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van mijn hand. Ik heb circa een half jaar geleden aangegeven dat ik per 1 
december 2020 zou stoppen met het wijkraadswerk. Na zo’n 15 jaar (waarvan de laatste 7 als 
voorzitter en secretaris) is het tijd voor een frisse aanpak en een nieuwe wind. De wijkraad zal in haar 
nieuwe samenstelling een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris kiezen. Beiden wens ik veel 
succes en wijsheid toe – inclusief de overige leden van de wijkraad natuurlijk – en u, als trouwe 
volger van de wederwaardigheden van onze wijken, dank ik voor het vertrouwen en de warmte die ik 
van u heb mogen ervaren.   

Het ga u allen voorspoedig! 

Namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer (in oude constellatie) wens ik u een fijne 
tijd en een goede gezondheid toe!  
Bernard Felix, voorzitter  
06 53 370 664 – felix@felixfortuna.nl 

Contact met de nieuwe wijkraad kunt u onderhouden via parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-
haarlem.nl.  


