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1.Opening. 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
2. Agenda 
Geen aanvullingen 
3. Mededelingen: Elina Kouwen had geen agenda over de mail gekregen .  

• Actie: Nog even checken bij Edwin.  
4. Verslag 1 december 2022  
Het verslag van de Vergadering d.d. 1 december wordt vastgesteld en goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van de sheets van voorzitter Ronald Fukken:  
5. lokale democratie: wijkplatforms 
De startnotitie waarin staat dat de wijkraden worden opgeheven en om worden gevormd naar 
Wijkplatforms staat ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 15 december. 

Openbare wijkraadvergadering                                                                                  
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder- penningsveer 

Datum: Dinsdag 6 december  2022 20.00 uur 

Plaats: Reinaldahuis 

Notulist:  Joyce Jacobsz 
 

Ronald Fukken 
 
Wim Kleist,  
Leida Hakkenbrak 
Guido Schols 
Jan Wakker 
Irene van Helmond 
Mieke Alders, Lies van Eeken,  
Letty de Boer 
Fred Spaansen  
Mariska van Zeeland 
 
Richard Lagerweij 
C. en R. Cornelisse, John Steffens, Els van Looij,  
Elina Kouwen, Ria Groeneweg, Lia van Eijk,  
Kid Kroone, T. Limbach,  
 

Voorzitter wijkraad 
Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer 
Vice-voorzitter, penningmeester Wijkraad 
secretaris wijkraad, notulist deze vergadering 
wijkraadslid 
wijkraadslid, werkgroep Domus Plus 
afgetreden voorzitter wijkraad Amsterdamse Buurten 
bewonerscommissie 
afgetreden wijkraadsleden wijkraad Amsterdamse 
Buurten  
afgetreden wijkraadslid wijkraad Amsterdamse 
Buurten, speeltuinvereniging Papegaai 
bewoner / werkgroep Domus Plus  
wijkbewoners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afwezig met bericht  
Edwin Hein  
Mida Koelman 
Henk de Bruijn  
 
 

 
wijkraadslid , webmaster 
Adviseur wijkraad  
Werkgroep Domus Plus  
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Als de meerderheid van de gemeenteraad instemt met deze startnotitie betekent dat het einde van 
de wijkraden.   
Pas na het rondsturen van de startnotitie naar de voorzitters van de wijkraden, zijn er gesprekken 
geweest met de betreffende wijkwethouders. De wijkwethouder Bas van Leeuwen is met de wijkraad 
in gesprek geweest en deze wethouder stond wel open voor suggesties.  
Wim: Met deze startnotitie weet de gemeente weer niet hoe de wijkraden te laten participeren.  
Wijkraadsleden werken geheel belangeloos en zonder financiële dekking. De manier waarop de 
startnotitie tot stand is gekomen. Vervolgens de wijkraden vragen om het proces naar een 
wijkplatform te ondersteunen en daaraan mee te werken. Hiermee worden de grenzen bij de 
wijkraden ondertussen wel bereikt. Er wordt zelfs gesproken of er sprake is van “onbehoorlijk 
bestuur.”  Inzet wijkraad: Opbouwend en kritische houding.  
 
6.  Sta-va-za ontwikkelingen en activiteiten wijkraad, o.m.  

a. Participatie:  

is nu te afhankelijk van de welwillendheid van de procesmanager  

in het geval van Domus +  afgedwongen Raadsbreed: vanaf een bepaald moment moest 

van de raad positief geparticipeerd worden.  

Mooi weer verhaal wekt argwaan. Bedoeling juist “verdeel en heers”? 

Wijkraden: Bottum up. Wijkplatforms: Top Down 

Nog meer werk voor wijkraadsleden? Tegen het zin in? Ambtelijke procesleiding? Meer 

wijkbudgetten? Garanties voor positievere participatie?   

Verbeteringen.  
Domus plus: vergadering met wijkprojectgroep 21-11 

Prins Bernhardlaan: inloop 29-9 overleg 12-10  

Prins Beatrixplein : inloop commissie ontwikkeling 29-9 

Oostpoort: iedere 6 weken. 24-10, 5-12. 

Participatie beleidsnota 2011 
Wijkplatforms discussie binnen de gemeente  
Participatie manifest gezamenlijke wijkraden: opgesteld door en samen met de wijkraden.  
Besproken met burgemeester en gemeentesecretaris 
Vervolg binnen 3 weken na installatie nieuw college overgedragen aan wijkwethouder 
Aanwezigheid:  
Wijkraad: maandelijkse openbare wijkraadvergadering. Vorige vergadering geen aanwezigheid van 
gemeente, gebiedsverbinder, beheerder, handhaving en/of politie.  
Gemeente: vind 1x per jaar voldoende 
Gebiedsverbinder: alleen als er vanuit de wijkraad een vraag is.  

b. Meerjarengebiedsprogramma: 

• Ontwikkelzone Oostpoort: ontwikkelkaders uitwerken.  

• Oostpoort: placemaking allerlei tijdelijke voorzieningen. 

De wijkraad mag nu pas weer mee participeren.  

Kavel 1F is puur wonen (naast kantoorgebouw). Het parkeerbeleid daar is 0,3 omdat de 

locatie dicht bij het openbaar vervoer is.  

Voorstel wijkraad Oostpoort: 2000 parkeerplaatsen op een Park en Ride 

De wijkraad is tegen het slopen van het Stastok viaduct omdat deze viaduct een 

rechtstreekse verbinding is van de Zuiderpolder met de Waarderpolder. 

Er is 6 wekelijks een goed contact tussen de wijkraad met de projectleiders. 
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• Prinses Beatrixplein: Er is alleen een info avond geweest wat geen participatie is. Over de 

plaats van de ITK is de wijkraad het niet eens. Er is een gesprek met de directeur van het ITK 

geweest en zijn er ideeën uitgewisseld. 16 november opening tijdelijke internationale 

taalklas  

• Reinaldapark 

• Spaarnwoude station/ fietsparkeren bij OV.  

• Staalstraat / Bazellaan 

• Zuiderpolder Zuid, groot onderhoud 

c. Parkeerbeleid:  

• in de buurten 30 km/u regiem 

• Verlagen parkeernorm 

• Parkeerregiem in diverse wijken en rondom OV knooppunten  

• Betaald parkeren 

d. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder  

Speelt nog niet. Er is al wel een overleg geweest met de projectmanager. 
Nu is de Vrijheidsweg provisorisch gerepareerd. In het 1e kwartaal van 2023 gaat de participatie over 
het herstel van de Zuiderpolder van start. 

e. Reconstructie Prins Bernhardlaan tot “stadslaan”  

Zienswijze wijkraad Amsterdamse Buurten: niet de hele Prins Bernhardlaan één baan maken.  
Wijkraad Amsterdamse buurten wil wel 2 rijbanen. 
Vanuit de Amsterdamse Buurten moeten de bewoners de Prins Bernhardlaan over om bij de winkels 
en andere voorzieningen te komen. Vanuit Parkwijk is het voor de bewoners makkelijk om bij het 
winkelcentrum en andere voorzieningen te komen.  
Verwachting uit de zaal: meer knelpunten. Meer Files. De files zijn nu al een probleem vanwege 
zijwegen.  
Inloop 29-09. Overleg 12-10. Verwerking tot begin 2023.  

f. BEA park 
 i: Internationale Taalklas ITK 

• Commissie 29-09 stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld.  

• Participatie volgt.  

• Blokken verschuiven voor boombehoud.  

• Betere samenhang met kruising Prins Bernhardlaan, Prinses Beatrixplein en van 
Zeggelenplein.  

• Bezwaar tegen locatie school en parkeergarage?  
Plaatsing ITK gaat ten koste van een flatgebouw. Is daar druk en onoverzichtelijk.  
De ITK containers blijven in eerste instantie 2 jaar staan.  

• Er wordt toch veel bestraat. Tekeningen maken zonder naar de ondergrond te kijken.  

• ii: Overleg procesmanager  
De wijkraad heeft eigen tekening met bomen structuur ingebracht bij de commissie.  
Een “en passant” gesprek met de procesmanager, waarin door de wijkraad ter sprake kwam 
dat er niet was geparticipeerd, had als consequentie dat de bomenstructuur schets van de 
wijkraad niet in behandeling werd genomen. Toen toch wel in behandeling genomen maar 
nog steeds zonder reactie. Ook weigert het nieuwe bureau contact.  
g. Oostpoort  blok 1F.  

i. Voorzitter Ronald Fukken heeft ingesproken bij de commissie ontwikkeling op 24 
november.  

Uitgangspunt wijkraad: Stastok viaduct moet blijven want anders is er geen verbinding meer tussen 
de Zuiderpolder en de Waarderpolder.  
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Plan om een ontsluitingsweg te maken is misleidend want dat klopt niet.  Als je de tekeningen goed 
bestudeert is dat niet wat beoogd wordt.  
iii Fietsenstalling uitbreiding voorstel in overleg met Platform Groen  
Bazellaan: wijkraad is positief erover  
 
h. Domus plus twee-sporen opzet. 
Praten en participeren over  
I veiligheidsplan en  
II gebiedsindeling.  
Vraag bewoner: als je participeert met de gemeente en het komt toch tot een rechtszaak, zal een 
rechter dan toch kiezen om door te gaan met de komst van een Domus Plus?  
Toch een risico wat je loopt?   

I. Veiligheidsplan: (niet)fysieke veiligheid. Doel: geen overlast voor de buurt.  
Bij deze werkgroep zijn betrokken: handhaving, politie, bewoners.  
Extra verlichting, extra handhaving/beveiliging/ sanctiebeleid. Beheerconvenant. Signaleringsoverleg. 
Omwonendenoverleg.  Wat zijn de Uitgangspunten. Scherpstellen van doelen e.d.  
De werkgroep is nu in afwachting van het concept. 
Vraag Raadslid Jacques Amand/Trots : wat voor verlichting komt er? € 125.000,00 voor het park.  
Wat is er besproken/ wat is er gezegd over de hoogte van het bedrag, want over de hoogte van het 
bedrag zou volgens burgemeester Wienen met iedereen gesproken zijn.  
Met betrekking tot dit punt is er niets besproken.  

II. Gebiedsindeling: Reinaldapad, Nieuwe weg, fuikvaartweg. 
Wim deelt staande de vergadering mee dat er een bericht is van Kristel Gortzak, afdeling sociale 
veiligheid m.b.t. Haarlem Oost.   
 
Ronald: inrichting van het terrein onderdeel van de veiligheid. (of gevoel van veiligheid)  
Bedoeling: Domus Plus bewoners blijven uit het zicht van passanten.  
Landschapsarchitect wil het weiland houden i.v.m. boer van Engele.  
Op verzoek van Ecoring komt er een pad voor de Domus Plus bewoners, zodat zij ook mee kunnen 
doen met de pluktuin. Ecoring had ook schetsen. Vervolggesprek met Ecoring over de ideeën en 
schetsen.  

I. Onderhoud en beheer Reinaldapark. 
13-10: werkgroep beheeradviescommissie Reinaldapark geweest  
Handhaving Reinaldapark: wijk- werkgroep samen met de gemeente, 2 extra handhavers en extra 
verlichting.  
Vraag bewoner:  
Veel water op de paden waar je met de honden kan wandelen.  Gaat daar nog wat aan gebeuren? 
Wim: bij het ontwerp van het Reinaldapark zouden de natte plekken aangepakt worden. Is helaas 
mislukt en het wordt een langdurige kwestie.  
7. WVTTK. 

• Aandacht voor Herstelacademie, Leonardo da Vinciplein. Www.herstelacademie.org  

• Wim: Mooie social sofa gekregen. Er wordt een plaat bevestigd.  

• Bijeenkomst: meetvragen opstellen. Nader onderzoek naar fijnstof om te kijken waar te 
meten.  

• 9 december 2022: ontsteking van de kerstboom van 1600-1800u in het Reinaldapark.  

• Leida: artiest uit de buurt wil bij het Stastokviaduct de lelijke graffiti aan pakken en er een 
mooi kunstwerk van maken. Per 1 januari is er weer subsidie beschikbaar voor de 
materiaalkosten.  

 
8. Sluiting met hapje en drankje. 
Volgende openbare vergadering: dinsdag 3 januari 2023 

http://www.herstelacademie.org/

