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1.Opening. 
Nieuwjaarswensen en nieuwjaarspeech voorzitter.  
De voorzitter wil de vergadering graag om 21.00u eindigen met een  hapje en een drankje om het 
nieuwe jaar in te luiden.  
 
2. Agenda 
Geen aanvullingen 
3. Mededelingen  
4. Verslag 6 december 2022  
Het verslag van de Vergadering d.d. 6 december wordt vastgesteld en goedgekeurd. 

Openbare wijkraadvergadering                                                                                  
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder- penningsveer 
Datum: Dinsdag 3 januari 2023 20.00 uur 
Plaats: Reinaldahuis 
Notulist:  Joyce Jacobsz 

 
Ronald Fukken 
 
Wim Kleist,  
Leida Hakkenbrak 
Guido Schols 
Jan Wakker 
Irene van Helmond, Letty de Boer, Fred Spaansen  
Mariska van Zeeland 
Peggy Meulman 
Gabrielle Venix 
Daphne Smit  
C. van Wiersma 
Jacques Amand, Omar Toepoel, Sander van der 
Raadt, Elvira  
André Westerink 
Rik Movig 
Petra Augustin, Wim van Seggelen, John Steffens, 
Myron Koster, Rick en Ingeborg van Roosmaelen, 
Kid Kroone, Marja de Bruijn, Kees Cornelisse, 
Ruud,  Els van Looij    
Henk de Bruijn  
Dierenspeciaalzaak Zuidpark 
Mieke Alders 
Piet de Vries 

Voorzitter wijkraad 
Parkwijk/Zuiderpolder/Penningsveer 
Vice-voorzitter, penningmeester Wijkraad 
secretaris wijkraad 
wijkraadslid 
wijkraadslid, werkgroep Domus Plus 
bewoners 
speeltuinvereniging Papegaai 
wijkraad Slachthuisbuurt 
wijkraad Slachthuisbuurt 
Dock Haarlem ( WijVanhier) 
 
Fractie Trots Haarlem 
 
 
Voorzitter wijkraad Amsterdamse Buurten 
bewoners 
 
 
wijkraadslid, Werkgroep Domus Plus  
 
 
bewonerscommissie 
versterker lokale democratie 
 
 
 

Afwezig met bericht  
Edwin Hein  
Mida Koelman 
Lies van Eeken, 
Elina Kouwen 
Femke de Leeuw 

 
wijkraadslid , webmaster 
Adviseur wijkraad  
Bewonerscommissie 
Bewoner 
Bewoner 
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5. lokale democratie: wijkplatforms 
Vertegenwoordiging, “heeft de wijkraad mandaat?” staat altijd ter discussie. Wijkraden worden 
gekozen in de openbare wijkraadvergadering.  
Via de wijkkranten en andere kanalen kan door bewoners gereageerd worden.  
Hoe wordt de gemeenteraad tot stand gebracht? Opkomst verkiezingen? Ook een afspiegeling van 
de bevolking?  
Startnotitie: Kernboodschap wordt door de voorzitter voorgelezen en doorgenomen.  
Wijkraad heeft er niet veel vertrouwen in. Samen maken we de stad?  
Gemeente heeft zelf het nodige te doen.  
Netwerkorganisaties: wat zijn dat voor organisaties? Voorbeelden: KLEM, Rover… 
Zeggenschap bij de buurt? Zeggenschap wordt niet bij de buurt gelegd. Sterker nog: wordt helemaal 
niet bij de wijkraden en de buurt gelegd.  

Artikel landelijke ombudsman:  
 De voorzitter heeft de landelijke stellingen op lokale niveau gebracht: 
 Belangrijke vragen zijn: hebben we nog vertrouwen in onze lokale politiek? 
 Nieuwe bestuurscultuur? 

Gemeente stuurt enquêtes rond.  
Nooit de vraag: heeft u vertrouwen in de gemeentelijke politiek?  
Leida Hakkenbrak geeft aan dat die vraag wel wordt gesteld.  
Idee van de wijkraad voor in de wijkkrant:  

 enquête met support van de afdeling of bedrijf die de enquête ondersteunt. 
Opmerking bewoners:  
i. geen kleuring en sturing in de vragen. Waken voor een neutrale formulering.  
ii. vraag de mensen vooral wat ze WEL willen. 
Oorsprong wijkraden: ontstaan uit onvrede over bepaalde plannen.  
Ontstaan vanuit “bottum up”.  
Belangrijk: niet alleen “mooi weer” verhalen. Juist minder goede dingen zijn ook belangrijk.  
Reacties vanuit de wijkraden op de startnotities: sommige wijkraden hebben helaas het 
bijltje erbij neergegooid. Indruk is toch teveel  “verdeel en heers”.  

6.  Sta-va-za ontwikkelingen en activiteiten wijkraad, o.m.  
a. Participatie: de wethouders moeten er wel achter staan anders werkt het niet.  

Kritiek punt: wel ( selectief) participeren en dat selectief ventileren. Kwestie van 
afvinken en er vervolgens niets mee doen?  
Meet and share: 17 januari ontmoeting met de wijkraden en college en 
gemeenteraad in het stadhuis. Deze “meet and share” is om de wijkraden te 
bedanken voor het vele goede werk die zij doen.  

b. Meerjarengebiedsprogramma 
Geen nieuws.  
Domus Plus zou ook bij het lijstje moeten staan.  
Staalstraat/Bazellaan is al uitvoering en kan van de lijst af.  

c. Parkeerbeleid: verwerking van 1000 zienswijzen en een petitie met 8000 
handtekeningen. Maart 2023 komt parkeerregulering in de gemeenteraad weer aan 
de orde.  

d. Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Zuiderpolder (IVORIZ) 
Participatie noodzakelijk.  
Er zal per straat met elkaar erover gepraat moeten worden.  
Verzakkingen tot wel 40 cm 
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Verbinding met tuinen: voor elk huis verschillend. 
Vraag bewoner: is er al een tijdspad wanneer het gaat gebeuren?  
Proces begint van het voorjaar.  
Belangrijke vraag: Wat zijn de Financiële consequenties?  
Standpunt wijkraad: er zal intensief met alle bewoners gepraat/ geparticipeerd 
moeten worden. Terugkoppelingen via de wijkkrant, website, openbare 
wijkraadvergaderingen. 

e. Prins Bernhardlaan: loopt. Geen nieuws.  
f. BEA Park eerste woensdag inloop van de maand 15.00u bij Turquoise.  

i. Internationale Taalklas, ITK 
ii. Overleg procesmanager 

g. Oostpoort 
i. Kavel 1f, parkeernorm 0.3: heeft louter woonbestemming gekregen.  

Belangrijk: Op de tekening: Ontsluitingsweg tussen het viaduct en de 
woningen wordt ertussen “gefrommeld”.  
Er is sprake van misleiding want op deze manier kan er geen bezwaar meer 
tegen gemaakt worden. Wijkraad heeft een goedbedoelde waarschuwing 
afgegeven met betrekking tot wat er nu ligt.  

ii. Opvang statushouders : geen nieuws 
iii. Uitbreiding fietsenstalling: geen nieuws  

h. Domus+ 
i. Veiligheidsplan: geen nieuws 

ii. Gebiedsindeling: geen nieuws 

Tekeningen en ideeën schetsen worden toegelicht.  
i. Reinaldapark 

7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
8. Sluiting, hapje en drankje, nieuwjaarsreceptie.  

 
 
 
 
 
 
 
 


