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1. Opening, 

Daphne Huysse is de plaatsvervangend voorzitter van de openbare vergadering.  
2. Agenda vaststelling 
3. Mededelingen 

Wim: Joni Torenspits is jarig en afwezig.  
4. Verslag 5 oktober 2021: vastgesteld en goedgekeurd  
5. Introductie nieuwe wijkraadsleden 
Guido Schols nieuwe wijkraadslid. Bewoner van de Groene Linten. Eén van de twee nieuwe 
wijkraadsleden.  

 Actie: Volgende vergadering : Voorstellen en welkom heten.  
6. Verslag bijeenkomst 28 februari 2022 met de burgemeester over veiligheid Reinaldapark. 

Wim: Bijeenkomst in het Reinaldapark georganiseerd door Henk de Bruijn. Een schouw met een 
aantal mensen. Daarna bijeenkomst in oktober 2021 met een groep in Alleman (ongeveer 50 
mensen).  
Enquête onder 70 mensen. Uitkomst is op 28 februari gedeeld.  
Helaas zijn niet alle mensen geweest die Wim Kleist er graag bij had gezien zoals bijvoorbeeld de 
voorzitter van de Winkeliersvereniging. Burgemeester Jos Wienen vond dat geen goed idee.  
Wim leest wat uitkomsten voor.  
Belangrijkste: meer handhaving, betere verlichting op het park en fuikvaartweg, en op de 
parkeerplaatsen. Tegenvaller: het wordt ONDERZOCHT. In de beleving van de wijkraad is er niets 
meer te onderzoeken en is alles al bekend. Dit onderzoek staat los van Domus Plus. Veiligheidsplan 
wat zou moeten komen laat op zich wachten. Het veiligheidsplan in het kader van Domus Plus is in 
dit overleg niet aan de orde.  
Henk de Bruijn ligt ook het één en ander toe. Geen duidelijke antwoorden op handhaving en politie.  
Rosa Kant: niet door bezuinigingen maar door tekorten aan mankracht bij politie en handhaving is er 
weinig handhaving.  
Komende twee jaar staan de financiën in  ieder geval vast voor handhaving. Handhaving werkt 
behalve in het weekend tot 22.00u. Dan neemt de politie het over.  

Openbare wijkraadvergadering 
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder- penningsveer 
Datum: Dinsdag 1 maart 2022 20.00 uur 
Plaats: Reinaldahuis 
Daphne Huysse 
Wim Kleist,  
Leida Hakkenbrak 
Edwin Hein  
Mieke Alders, Lies van Eeken 
Letty de Boer 
Femke de Leeuw, Wim van Seggelen, 
C. en R. Cornelisse, J. Reuvers, J.L. Schneider, F. 
Dargez, G.H. Joores, D. Hulsbosch  
Jan Wakker, Richard Lagerwij 
Henk de Bruijn  
Joyce Jacobsz 

Vervangend voorzitter van de avond 
Vice-voorzitter, penningmeester Wijkraad 
secretaris wijkraad 
wijkraadslid , webmaster 
Bewonerscommissie 
Wijkraad Amsterdamse Buurten 
Wijkbewoners 
 
 
Werkgroep Domus Plus 
Ondersteunend Wijkraadslid  
Notulist 

Afwezig met bericht  
Mida Koelman 
Marja de Bruijn 
Ronald Fukken 
Rob Goedkoop 

 
Adviseur wijkraad  
Bewoonster 
voorzitter 
werkgroep Domus plus 
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De gemeente doet een poging om te zorgen voor handhaving na 22.00u. De gemeente is bezig met 
de werving van een zeer flexibele handhaver.  
Edwin: heeft in allerlei documenten gelezen dat er op handhaving wordt bezuinigd.  
Rosa: Krijgt de indruk dat op de politie niet bezuinigd zou worden.  
In het schrijven van de burgemeester met betrekking tot de omgeving, politie en dergelijke staat dat 
er zou worden beknibbeld op het veld.  
Wendy van Dieben en Menno van bureau Tertium waren op uitnodiging van Rosa Kant.  
Vraag: zijn er termijnen aan deze onderzoeken gehangen?  
Wim: er is geen keihard tijdspad genoemd. Jan Wakker: alleen onderzoeken naar extra verlichting is 
genoemd. Extra: twee FTE handhaving tot in ieder geval 2023.  
Vraag: Wordt de parkeerlus aan het einde van het Reinaldapad weggehaald. Dit is afgesproken in een 
eerder overleg. Einde van de parkeerlus en voor de helling komen de invalide parkeerplaatsen. 
Camera toezicht in het Reinaldapark. Sensoren m.b.t. de verlichting. 
Letty de Boer: Invalideplaatsen bij het pannenkoekenhuis? Nee, mensen worden boven voor het 
Pannenkoekenhuis gebracht en dan uitstappen. Einde van de parkeerlus komt en voor de helling 
komen de invalide parkeerplaatsen. 
José Bernard: komt er een slagboom richting het pannenkoekenhuis zodat er geen mensen kunnen 
parkeren?   
De parkeerplaats wordt ook als P en R gebruikt. Mensen stappen daar in de bus naar Amsterdam.  
Slagbomen plaatsen is vooralsnog niet gelukt.  
  

7. Projectgroep Domus+ 
Startbijeenkomst met de projectgroep op 2 maart 2022. Wim geeft een samenvatting wat de 
startbijeenkomst zou moeten opleveren.  
Wim van Seggelen: krijgt de indruk dat de Nieuwe Weg 2 al bouwrijp wordt gemaakt.  
Henk De Bruijn: gemeente is met het maken van een slibdepot bezig. Heeft niets met Domus Plus te 
maken. Henk de Bruijn wil niet mee met de projectgroep maar wil in de oppositie blijven.  
Bewoner: het lijkt erop dat de gemeente Haarlem bezig is met dat gebied.  
Wim: eerst startnotitie, veiligheidsplan, e.a. zaken die geregeld zouden moeten zijn. Helaas gaat het 
toch niet zoals is toegezegd.  
Wim van Seggelen: Wat gaat de wijkraad doen als de gemeente blijft doorgaan met de plannen 
anders dan de wijkraad wil.  
Wim Kleist: doorgaan “tot het gaatje”. Crowdfunding om dan naar de rechter te kunnen stappen.  
Ronald heeft bepleit om “vinger in de pap houden” te blijven houden voor wat er uiteindelijk wordt 
neergezet. Veiligheid, gaan voor het maximaal haalbare voor de bewoners van de wijk en voor de 
bewoners van de Domus Plus. Het gaat om de LOCATIE KEUZE!!!! 
Rosa Kant: benaderd door stichting Talent and Dreams ( STAD)  om daar iets leuks een “obstacle run” 
(obstakel run) te gaan doen.  
Komt in Bestuur op Maat (BOM).   
 

8. Ontwikkeling Prinses Beatrixplein en omgeving, informatiemarkt zaterdag 12 maart 2022 
Flyer van de gemeente Informatiedag Beatrixplein  op zaterdag 12 maart 2022. Vanaf 14.00u. 
Locatie: Reinaldahuis.  
Wijkraad krijgt nog aanvullende informatie van Conny Valckhof.  
Rosa Kant: Triple Threat, Stichting ontmoet elkaar in Haarlem Oost e.a. actieve organisaties doen iets 
op die zaterdag.  

9. Schiphol ontwikkelingen 
Wim Kleist: petitie omgevingsraad aangeboden: Krimp Schiphol. Een kleine kentering: krimp is beetje 
bespreekbaar. Schiphol startbanen op zee is iets wat Ronald en Wim bepleiten.  
Wim van Seggelen: is al jaren collega van Schiphol. Heeft kritische opmerking met betrekking tot 
krimp.  
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Wim Kleist verwijst graag naar de onderzoeken die noodzaak krimp Schiphol onderbouwen voor de 
gezondheid, en ook voor de werkgelegenheid.  
 

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Irene: Mist onderwerp Prins Bernhardlaan op de agenda. Wijkraad Amsterdamse buurten hebben 
een eigen visie ingediend. Die visie staat haaks op de visie van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-
Penningsveer. Pleit voor behoud van parkeerplaatsen. Geen opheffing van 60 parkeerplaatsen. 
De Prins Bernhardlaan is vanuit de Amsterdamse buurten anders dan vanuit Parkwijk-Zuiderpolder-
Penningsveer. Twee keer twee rijbanen. Bij rioleringswerkzaamheden was er hele dag file bij 1 
rijbaan. Bij permanent 1 rijbaan geeft dit zeker ook files.  
Groener, waterberging, parkeerplaatsen behouden. Als de moskee wordt meegeteld als er diensten 
zijn, staan er nog meer auto’s geparkeerd. Veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers. 
Olifantenpaadjes te lijf gaan. Kunnen hulpdiensten wel/niet langs?  
Schipholweg: straks kan je niet meer de Merovingenstraat in. Het lijkt of je wordt opgesloten in de 
Slachthuisbuurt, omdat je nergens meer linksaf mag.  
Wim van Seggelen: compliment voor de wijkkrant. Is klaarblijkelijk niet overal terecht gekomen.  
Wim van Seggelen: bestrating Vrijheidsweg en Amnesty International. 
Rosa Kant heeft weer nieuwe procesmanager leren kennen. Gaat niet zo voorspoedig als gehoopt. 
Project staat op de planning. Ook frustrerend voor de wijkraad.  
Henk de Bruijn: vandaag zijn er weer wijkraadkrantjes bezorgd.  
Wim Kleist: speeltuin bij de Zuidparker is bijna klaar. In overleg met de buurt en de kinderen tot 
stand gekomen. Geweldig.  
Jan Wakker: heeft uitgeplozen hoe de politiek zich ingezet heeft met betrekking tot de wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer en Domus Plus.  
Staat op de website van de wijkraad: www.parkwijk-zuiderpolder.nl 
Daphne Huysse: groenbeleidsplan ligt ter inspraak.  Roept de mensen op om dit plan te bekijken en 
te reageren.  
Wim Kleist: Bram Dercks heeft bij Zorgvrij onbespoten groente en fruit project ontwikkeld . 
Abonnementen zijn te verkrijgen.  
Ton Belderok  heeft 3 wooncorporaties gevraagd om alle platte daken te laten begroeien. Voor de 
beestjes, klimaat, waterbeheersing.  
Klimaatburgemeester van de wijk Groene linten. In de Groene Linten ook zonnepanelen op het huis 
en groene daken op de schuren. Sponsor idee voor mensen die het niet zo breed hebben.  

 Actie:Bert Win klimaatburgemeester uitnodigen voor de volgende keer.  
 

11. Tussendoor kleine snacks: de warme snack is om 21.00u uitgedeeld. De koude snack na de 
vergadering.  

12. Sluiting en drankje 
 
Volgende openbare vergaderingen in principe elke eerste dinsdag van de maand  
 
Actielijst: 
 
Datum Pnt Wie Onderwerp Contact/ afhandeling 
03-12-19 3.1 Bernard Aanpak alle Schelpenpaden Gebiedsverbinder 
03-12-19 3.5 Hakima E-laadpalen aanpak klevers Intern 
03-12-19 4 Bernard Brief gang van zaken regie overleg Wijkraden Haarlem Oost. 
03-12-19 5 Bernard Uitslag smileys Vrijheidsweg Punt wijkoverleg 
05-11-19 4 Steef de 

Looze MRA 
Checken of kaarten en ringen correct 
zijn 
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05-11-19 4 Bernard Koffieafspraak maken met wethouder 
R Berkhout / M-Th. Meijs 

Bij presentatie wijkvisie 
vrijdag 13 maart  
Afgehandeld met Meijs en 
Roduner.  

04-02-20 3b Ronald 
Fukken  

Haarlem Breed Onderzoek naar 
plekken voor Tiny Forest (minibos) 

 

04-02-20 13 wijkraad Onveiligheid alle schelpenpad  opnemen in wijkoverleg 
04-02-20 13 bewoners Melden bij handhaving als onveilige 

situatie Vrijheidsweg/ Jan Sluyterweg 
door auto’s en bussen. 

 

03-03-20 2 edwin Uitnodiging MIRT op website zetten  
03-03-20 2 wijkraad Vieze vierkant wethouder  
03-03-20 3 wijkraad Vervuilde percelen onderzoek, 

monitoring, beleid gemeente 
regieoverleg 

03-03-20 4 Edwin/ 
bernard 

Fuikvaartpad historie op website?  

03-03-20 5 bernard MRA opvoeren regie overleg  
03-03-20 8 peggy Informatie toe voor website leveren  
05-10-21 4 wijkraad Signaal onderzoeken van bewoners dat 

er geluidsoverlast is door 
buitenactiviteiten 

 

05-10-21 5 wijkraad Lijstje politieke partijen maken die zich 
voor de wijkraad ingezet hebben  

 

     
 


