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1. Opening: 

 
De voorzitter opent de vergadering die wegens een andere activiteit in het restaurant plaats vindt in 
de bibliotheek. 
 

Openbare wijkraadvergadering                                                                                  
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder- penningsveer 
Datum: Dinsdag 3 mei 2022 20.00 uur 
Plaats: Reinaldahuis 
Ronald Fukken      
Wim Kleist 
Leida Hakkenbrak     
Henk de Bruin      
Guido Schols      
Irene Helmond      
Wessel Meekel  
Fred Spaanse     
Kristel Gortzak      
Rosa Kant      
M. Heinsbroek  
 
Bewoners: 
Erik van der Leij , Wim van Zeggelen,    
J. Bernard, A. Westerink, J.H. Prensterink  
Hennie van Bakel, Leo  van Bakel,   
Marleen Wijdeveld, Femmy Loerakker, Hugo 
Limbach,John Steffens, Marja de Bruin, Ruud 
Cornelisse, Kees Cornelisse, Lia van Eijk,  
Driss El Qhamati     
Ria Groenewege     
Femke de Leeuw    
Daphne Smit     
Jan Wakker      
Ruben Heineman  
 
     
 

Voorzitter wijkraad   
Vice-voorzitter, penningmeester Wijkraad 
secretaris wijkraad, notulist vergadering  
Wijkraadslid 
Wijkraadslid 
Voorzitter Wijkraad Amsterdamse Buurten 
Voorzitter Wijkraadslid Slachthuisbuurt  
Wijkraadslid wijkraad Amsterdamse Buurten 
Veiligheidsadviseur 
Gebiedsverbinder 
Bewonersconsulent 
Bewonerscommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbouwwerker Dock Haarlem 
Werkgroep Domus Plus 
Ecoring Nieuwe weg  

Afwezig met bericht  
Edwin Hein      
Mida Koelman      
Daphne       
Hilde Prins      
Joyce Jacobsz       

 
Wijkraadslid 
Adviseur 
Adviseur 
Bomenwachter 
Notulist 
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2. Agenda. 
 
De agenda wordt goedgekeurd. 

3. Mededelingen: Zijn er niet. 
 

4. Verslag openbare wijkraad 5 april: is goedgekeurd. 
 

5. Jaarverslag: 
De samenstelling van het bestuur is daarin besproken en er zijn 2 leden toegevoegd. 
Achterstallig onderhoud: 
Er wordt al jaren beloofd dat dit opgelost wordt maar het duurt wel erg lang. Er zijn veel wisselingen 
zodat men nu aan de 5e projectleider toe is. De organisatie van de gemeente is zo dat de gemeente 
taken uitbesteed aan diverse bureaus waarbij er sprake is van  veel personeelswisselingen is.  
Er is geld gereserveerd voor het opknappen van de Zuiderpolder dus dat is het probleem niet. 
Binnenkort is er overleg met de gemeente en dan zullen wij er op aandringen dat de nieuwe 
projectleider het karwei afmaakt. 
 
Vraag van een bewoner: Kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de veroorzaakte 
schade. Ons antwoord is dat we het niet weten maar het is wel te proberen. 
Rosa deelt ons mee dat er per 1 juni weer en gebiedsregisseur is. 
Organigram van de gemeente Haarlem (hoe de organisatie van de gemeente Haarlem in elkaar zit) is 
op internet te vinden. 
 

6. Mobiliteitsvisie: 
 
Prioriteit ligt bij fietsers voetgangers. 
Snelverkeer moet afgeremd worden. 
De Mariatunnel die was voorgesteld is geschrapt. 
 

7. Reconstructie Prins Bernhardlaan: 
De oversteekbaarheid moet verbeterd worden , groener met water in het midden, versmalling. 
Wijkraad Amsterdamse buurt is tegen omdat er 60 parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Ronald legt 
uit dat dat niet het geval is. 
 

8. Beatrixplein : 
De wijkraad stelt voor dat het Beatrixplein wordt samengesteld met het van Zeggelenplein waardoor 
oversteekbaarheid beter wordt. 
 

9. Oostpoort: 
 
4 jaar geleden is een voorzet gegeven. 
Wij hebben een zienswijze ingediend met name tegen de sloop van het Keggeviaduct en er geen 
betere oplossing voor ontsluiting van de wijk is en omdat wat de meeste participanten hebben 
ingebracht niets mee gedaan werd. 
Er is subsidie voor vrijgemaakt. Het Kegge viaduct is een heet hangijzer omdat men niet weet hoe dit 
op te lossen. 
Vraag uit het publiek: Maakt het wat uit m.b.t. de plannen nu er een ander college komt.? 
Naar onze mening verandert er niets. 
Rosa zegt dat de plannen nu gerealiseerd moeten worden omdat het budget voor een bepaalde tijd 
gebruikt moet worden. Volgens haar wordt participatie snel in gang gezet. 
 

10. Domus +: 
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Domus plus aan de Nieuweweg is vooralsnog niet onderuit te komen. 
De wethouder heeft geweigerd naar ons onderzoek te kijken. 
Er is een onderhoud aangevraagd met 2 wethouders en gebiedsverbinder welke ook is geweigerd. 
De Raad heeft wel erkend dat participatie slecht is verlopen en dat moet in de toekomst beter. 
De informatie naar de bewoners in de omgeving is veel te summier geweest en Wim is daartegen in 
het geweer gekomen. 
De bewoners zijn niet tegen opvang maar niet op deze plek, ook gezien de ervaringen in andere 
gemeenten. 
Wim is ontstemd dat Domus+ begeleid wonen wordt genoemd wat desinformatie is en dus 
misleidend. 
Afspraken met de gemeente worden van hun kant consequent niet nagekomen. 
De boerderij wordt nu gerepareerd i.p.v. gesloopt. 
Onze variant is ook het basisplan i.v.m. veiligheid. 
Ruben Heineman stelt zich voor. 
Hij en nog twee anderen bewonen de boerderij en verbouwen producten. 
14 mei is er een openingsfeestje met muziek en activiteiten van 12.00 – 19.00 uur. 
 

11. Reinaldapark: 
Onderhoud en beheer. Er gebeurd op dit moment erg weinig. 
Wim verzoekt om als werkgroep weer eens bij elkaar te komen om te overleggen. 
Per 1 juni wanneer de nieuwe regisseur er is worden er weer maatregelen genomen. 
 

12. Participatie:  
 
Wij (de wijkraad) ervaren dat bij aanvang van een project er geen PIP is. 
Er is geen bijeenkomst geweest met de gemeente en diverse wijkraden en er is een manifest 
opgesteld. 
Per wijkraad verschilt de tevredenheid met de gemeente. 
In onze wijkraad is veel kennis van zaken waar de gemeente gebruik van kan maken maar dat niet 
doet. 
Ronald en Wim hebben (bij de Iftar) nog met de burgemeester gesproken en hij komt nog met een 
voorstel om over participatie te praten. 
De wijkraad vind zich een schakel tussen de gemeente en bewoners en hoopt hierin constructief te 
overleggen. 
Rosa hoeft van de gemeente alleen bij de jaarvergadering te zijn maar wij willen dat ze bij meerdere 
openbare vergaderingen aanwezig zal zijn. 
We denken over een grote wijkraad, samenwerking met Amsterdamse buurt en Slachthuis buurt. 
 

13. Financieel jaarverslag:   
Wim legt het uit ook dat we minder gebruikt hebben i.v.m. corona. 
Verslag wordt goedgekeurd. 
De leden van de wijkraad en bewoners zijn akkoord dat Erik van de Leij weer toetreed. 
Ronald vraagt mandaat van de aanwezigen dat de wijkraad wel degelijk de bewoners 
vertegenwoordigen. Dit mandaat wordt verleend. 
 
Leida vraagt of bewoners stukjes aan willen leveren voor de wijkkrant. 
Sociaal wijkteam wordt ook gevraagd iets aan te leveren evenals Ruben en Henk vraagt aan 
Pannenkoekenhuis om copy. De wijkkrant verschijnt in juni. 
Maxime Heinsbroek stelt zich voor als nieuwe consulente van Pre wonen. 
 
14 sluiting vergadering. 


