
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 27-01-2021 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Bert-Jan Rip WR Dietsveld/Vogelbuurt 

Ruud Ruyter WR Delftwijk/Waterbuurt 

Hans Pos WR de Krim 

Inge Zuurendonk WR Indische buurt Noord 

Rob van Looveren WR de Krim 

Alex Kalf WR Planetenwijk 

Thea de Roos WR Vondelkwartier 

Rob van Looveren WR de Krim 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

Jacques Hendriks DR Spaarndam 

Paul Boom DR Spaarndam 

  

Ernst Blok Orionzone             - afwezig met bericht 

Hans Spruijt WR Sinnevelt        - afwezig met bericht 

  

Michel Rog Wethouder 

Rizkar Parlak  Gebiedsverbinder 

Jacques Armand Trots Haarlem 

  

Marielle Vos Notulist 

 

 

1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, er worden geen nieuwe 
agendapunten ingebracht. 

2 - Vaststellen verslag 16-12-2020 

Verslag wordt voor akkoord bevonden en vastgesteld. 

3 – Mededelingen  

Michel Rog wordt welkom geheten als nieuwe Wethouder, tevens ook Jacques Hendriks (Voorzitter) 
en Paul Boom (Secretaris) die de Dorpsraad Spaardam vertegenwoordigen. Cees geeft nog even de 
speerpunten van de WBO aan; 

• Gemeenschappelijke mening Wijkraden ventileren 

• Grensoverschrijdende zaken bespreken en plan van maken 

• Goed communicatiemiddel met de Gemeente en Wethouder 

4 – Kennismaking Michel Rog – Wethouder 

Michel stelt zichzelf voor en geeft aan ruim 8 jaar als 2de kamerlid gewerkt te hebben, hij is inmiddels 
9 jaar woonachtig in Haarlem Noord en heeft 12 jaar Onderwijs als speerpunt gehad.  

 



Nu bestaat zijn werk uit de volgende onderdelen: 

• Stadsdeelwerk 

• Beheer en Onderhoud met als doelstelling de Openbare ruimtes nog mooier te maken 

• Financiën 

• Sport 

• Gebiedswethouder Haarlem Noord 

Michel geeft aan er naar uit te kijken op een prettige manier samen te werken. 

Rob stelt een vraag m.b.t. de Wijkraadsverordering, Michel geeft aan dat dit binnenkort naar de raad 
zal gaan en zich hierin verder zal verdiepen. 

Cees stelt voor dat iedereen zich even voorstelt, zodat de Wethouder en de Dorpsraad van 
Spaarndam kunnen horen wie er allemaal in de vergadering aanwezig zijn. 

5 – Mededelingen Gemeente 

Rizgar geeft aan dat men heel erg druk is geweest met de rellen in Schalkwijk, Marsmanplein en 
Cronjé, er is een noodverordening van kracht geworden, ondernemers zijn geïnformeerd en 
maatregelen genomen. Gelukkig zijn gisteren de rellen bij Cronjé en Marsmanplein uitgebleven, bij 
deze laatste locatie was er volop Politie en ME ter plaatse die de jongeren weggestuurd hebben. De 
Turkse Moskee uit Delftwijk heeft hulp aangeboden, afgesproken is dat zij hun achterban gaan 
aanspreken om niet te gaan rellen en voor 21 uur binnen te zijn voor de avondklok. De Burgemeester 
heeft de ondernemers, ketens en bewoners gesproken uit de Cronjé en van het Marsmanplein. Er 
zijn veel complimenten gekomen voor de Politie, zij maken momenteel een 24 uurs analyse, waarop 
inzet wordt ingepland. Hij geeft ook aan dat er een goede communicatie is tussen Gemeente en 
Politie.  

Jacques A geeft aan dat bij Winkelcentrum Schalkwijk het vanavond nog wel onrustig was en veel 
politie op de been.  

Cees vraagt wat de verhoudingen zijn m.b.t. leeftijd, Rizgar geeft aan dat 80% van de jongelui een 
criminele achtergrond hebben, veelal extreem rechts en extreem links en de meeste jonge jongens 
zijn. 

Rizgar vraagt nogmaals aan het WBO of er signalen zijn van eenzaamheid in de wijken en of deze dan 
doorgegeven kunnen worden aan hem. 

6 - Mededelingen vanuit de Wijkraden 

Cees geeft aan dat er in meerdere wijken veel last is van auto inbraken en vraagt wat hieraan verder 
gedaan kan worden. Rizgar bevestigt dit en heeft hierover al overleg gehad met afdeling veiligheid. 

Hij geeft aan dit vooral veel te melden in de whatsapp groepen van de buurt en te vermelden op de 
wijkraad website (aanvulling dit is reeds gedaan door Wijkraad Planetenwijk en op de Next door app) 

Jacques A geeft aan dat de Politie tegenwoordig ook veel camera beelden opvraagt. Cees geeft aan 
dat het Posthuis om een camera gevraagd had, mede omdat er veel hangjongeren daar aanwezig 
zijn, dit verzoek is afgewezen door de gemeente, met als gevolg dat er nu geen bewijzen zijn van de 
aanstichters en brand. 

Afgesproken wordt dat er voor de volgende vergadering de Politie uitgenodigd wordt, Jacques H 
geeft aan ook een jurist uit te nodigen die ervaring heeft met de privacywet. 

 

 



7 – Bouwplannen Haarlem Noord  

Cees geeft aan dat er door de gemeente gesproken wordt over nieuwbouw voor de Sociale Sector, 
maar dat er in de praktijk vaak kleine appartementen gebouwd worden voor veel geld die meetellen 
in de aantallen, focus ligt nu vooral op jongeren, maar er wonen ook veel ouderen in grote huizen 
met lage huur of koopwoningen. Wijkraden de Krim, Planetenwijk en Sinnevelt hebben hierover al 
een brief gestuurd, wat zijn de ervaringen van de andere wijkraden ? Inge geeft aan dat het team 
Sociale Woningen hiermee bezig is en dat zij al voorstellen gedaan heeft, wel willen zij graag van de 
gemeente antwoorden krijgen op de volgende vragen, omdat het nu erg onoverzichtelijk is: 

• Welke woningen komen er nu in de directe toekomst ? 

• Voor welke doelgroepen zijn deze ? 

Thea geeft aan dat dit in de Woonvisie 2021 – 2025 wel staat aangegeven, Wijkraad Vondelkwartier 
heeft samen met 7 andere wijkraden voor 27 januari en een inspraak reactie hebben ingediend.  

Arnold geeft aan dat Woning coöperaties veel invloed hebben, maar dat de 10.000 woningen niet 
gehaald gaan worden. Op de Spaarndamse weg, ligt het derhalve stil.  

Jacques A geeft aan dat in Oost de mensen voor dezelfde huur in een nieuwe woning mogen, dus het 
kan wel.  

Jacques H geeft aan dat de huren verhoogd worden volgens inflatie stelsel, waardoor ze maar een 
paar honderd euro betalen voor een groot huis, indien zij naar een nieuwe woning gaan is de huur 
veel duurder en derhalve doen ze dat niet en wordt de doorstroming geblokkeerd.  

Rizgar geeft aan dat in de Transvaalbuurt, veel woningen gedeeld worden en daarna duur 
aangeboden worden, hetgeen weer voor problemen zorgt m.b.t. Sociale huur verdeling.  

Jacques H geeft aan dat er ook gekeken moet gaan worden naar de huurwet, omdat veel mensen 
hiervan niet op de hoogte zijn. 

Rizgar geeft aan dat zij een woning consulent hebben in het gebouw waarbij bewoners terecht 
kunnen voor vragen hieromtrent. 

Afgesproken wordt dat Cees naar de Woonvisie gaat kijken en een gezamenlijk voorstel gaat maken 
wat voorgelegd gaat worden aan de WBO ter goedkeuring. 

8 – Mobiliteitsplan c.q. Mobiliteitsbeleid 

Cees geeft aan dat hij namens de WBO een brief gestuurd heeft naar de Wethouder. Er wordt veel 
gesproken over de wenselijke toekomst maar geen rekening gehouden met de huidige situatie, er is 
niet eens een nulmeting gedaan van de hoeveelheid fietsen die er nu zijn, de auto wordt veelal 
gebruikt om de stad mee uit te gaan, hetgeen nu volledig vastloopt. Cees heeft gisteren met Hans 
Vriend gesproken, waarbij aangegeven is dat het Mobiliteitsbeleid over 2 weken naar het College 
gestuurd zal gaan worden, daarna gaat het naar de Gemeenteraad en zal het per 11 maart 
vrijgegeven worden.  

Afgesproken wordt dit punt te agenderen voor de vergadering van maart, zodat dan een 
gezamenlijke zienswijze besproken en verstuurd kan worden. 

9 – Status Domus Plus en Skaeve Huse 

Thea geeft aan dat er op dit moment geen nieuws is, er is op 20/12/2020 door alle betrokken wijkraden een 
open brief gestuurd naar de Gemeenteraad. Op 4 maart zal de Commissie Samenleving en Ontwikkeling een 
beslissing hierover nemen. De vier wijkraden hebben twee locaties in Waarderpolder op het oog. Ten eerste de 
strook tussen Waarderpolder en Windturbineweg. Die strook heeft de bestemming “groen” en ligt buien het 



convenantgebied Waarderpolder en buiten het recreatiegebied Schoteroog. Ten tweede de strook tussen 
Mooie Nelweg en het Buiten Spaarne,die nu de bestemming natuur heeft. 

Cees vraagt of er een besluit of een voornemen genomen is, Thea geeft aan dat er een besluit 
genomen is m.b.t. de 4 huidige lokacties, maar vertrouwt erop dat er serieus gekeken gaat worden 
naar de meningen van de wijkraden. 

Rob vraagt of er contact opgenomen is met de diverse raadleden, Thea geeft aan dat er wel reacties 
zijn geweest van diverse raadsleden maar niet vanuit de coalitie. 

Bert-Jan vraagt de allerlaatste status. Thea geeft aan dat er op 9/12 en 14/12 inspraakavonden zijn 
geweest en daarna de Open Brief is verstuurd, er is geen reactie gekomen van de gemeente hierop, 
Rizgar heeft nog extra navraag gedaan maar er is nog niet inhoudelijk gereageerd door de gemeente. 

10 – Orionzone 

Er is een verwijt gegeven aan het college dat zij volledig hun eigen weg gaan, zij hebben gereageerd 
dat dit niet het geval is. De Orionzone groep zal hierop vinger aan de pols houden. 

11 – Reparatieplan C 

Cees heeft aan de gemeente de vraag gesteld waarom er geen wijziging van het bestemmingplan is 
aangegeven omtrent de Orionzone. Hans Vriend heeft aangegeven dat dit later komt op het moment 
dat er concrete projecten gaan starten, dan volgt ook de wijziging van het bestemmingsplan. 

Voor zover bekend heeft alleen Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt hun zienswijze ingestuurd. Bert-Jan 
geeft aan dat er een vraag gesteld is, hoe er wordt gecontroleerd als er vergunning aanvraag gedaan 
wordt voor het starten van 'onzelfstandige woonruimte', hospitaverhuur, met in ons achterhoofd 
onze zorg over toename van druk op de leefomgeving wanneer er ongebreideld kamerverhuur zou 
ontstaan. Zij hebben antwoord ontvangen dat dit vanaf bureau gecontroleerd wordt. 

Rob geeft aan dat er 3 blauwe stippen in het plan vermeld staan bij de Randweg, die men niet 
begrijpt en waarop geen antwoord wordt gegeven.  

Afgesproken wordt dat Rob de vraag in een mail verstuurt naar Rizgar om uit te zoeken, hij zal dan 
terugkoppeling geven aan Rob en het WBO. 

12 – Fietspaden subsidie Provincie 

Cees geeft aan dat er 10 miljoen uitgegeven is door de Provincie aan fietspaden, waarvan een 
gedeelte gebruikt is voor de fietspaden in het Schoterbos. Naar zijn idee is hierover geen overleg 
geweest met de Wijkraden. Michel geeft aan dat dit een financiële verantwoordelijkheid is van de 
Gemeente en een goede verdeling te maken, waarbij de subsidies van de Provincie ten volle benut 
worden.  

Hans Pos geeft aan dat Haarlem vorig jaar te laat was om subsidie te verkrijgen voor de fietstunnel bij 
de Randweg.  

Afgesproken wordt dat Rizgar dit nu meeneemt in het Gemeentelijke overleg. 

13 – Nieuwe Democratie Experiment Wijkraad Zijlweg West door loting 

Cees geeft aan dat er nu een experiment gestart is door Wijkraad Zijlweg West op te zetten, met een 
budget van 30.000 euro, waarbij Cees de vraag stelt of onze budgetten ook dermate verhoogd gaan 
worden.  

Michel geeft aan dat dit niet het geval is. In het kader van Nieuwe Democratie is dit experiment 
opgestart, waarbij gekeken zal worden naar nieuwe methodes, hiervoor is een speciaal budget 
vrijgemaakt. 



Thea geeft aan dat dit ongelooflijk veel geld is, waarbij het verschil wel heel erg groot wordt met 
bestaande Wijkraden, zij mist een goede onderbouwing van het bedrag. 

Arnold geeft aan dat er in het verleden ook dit soort projecten zijn geweest, waarmee slechte 
ervaringen zijn. 

Rizgar geeft aan dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn, als er goede plannen ingediend worden 
kan gekeken worden naar de mogelijkheden. 

Hans vraagt of de budgetten voor 2021 al bekend zijn. Rizgar geeft aan dat hij navraag heeft gedaan 
bij Judith, maar dat dit nog niet besloten is. 

Bert-Jan geeft aan dat het traject Nieuwe Democratie in het verleden al opgestart is, waarbij de 
bevindingen nu ook in de Wijkraadsverordering verwerkt zijn, hij is niet verbaasd dat deze vorm van 
Nieuwe Democratie gekozen is, daarbij hielden de Wijkraden altijd budget over. 

14 – Wijkraadsverordering 

Er zijn een aantal zienswijzes ingediend, maar weinig punten zijn overgenomen. 

Rob geeft aan dat het nu door het bestuur vastgesteld is, maar dat er nu toch afgesproken is dat er 
ook nog extra met de Wijkraden overlegd zal gaan worden. Robert Berkhout zal hierop actie 
ondernemen. Rob houdt dit in de gaten. 

15 – Locatie WBO vergadering 

Cees geeft aan dat de WBO vergaderingen tot aan de zomer via Zoom gedaan zullen worden gezien 
de Corona crisis, daarna kan wellicht locatie Vondelkwartier gebruikt gaan worden. Hans had de 
kosten hiervoor ondergebracht bij de Wijkraad, aangezien het WBO geen budget heeft. 

Rob geeft aan dat er nog een andere locatie toegestuurd is bij de Maarten van Heemskerkstraat, dit 
is ook een goede en grote locatie. 

Bert-Jan geeft aan dat de kosten per toerbeurt op de verschillende wijkraden doorbelast werden. 

Cees zal dit verder uitwerken. 

16 – Rondvraag 

Bert-Jan heeft nog een vraag over Skaeve Huse, deze staat beschreven onder punt 9 voor de 
duidelijkheid. 

Hans geeft aan erg blij te zijn dat de Wethouder bij dit overleg aanwezig is en hoopt dat het gesprek 
volgende week ook doorgaat. Cees gaat er vanuit dat dit onderling verder afgehandeld wordt. 

Ruud geeft aan dat m.b.t. de onrusten bij het Marsmanplein er nu een whatsapp groep opgericht is 
en zal verder met Rizgar in overleg gaan hierover. 

17 – Sluiting 

Cees sluit de vergadering om 21.39 en dankt iedereen voor hun inbreng en aanwezigheid. 

 

Volgende vergadering woensdag 24/02/2021 om 20 uur via zoom 

 

 

 



 

Aktielijst Onderwerp Datum Status 

    

Rizgar Gaat processen uitzoeken m.b.t. Verordering wijkraden 24-11-2020 Gesloten 

Cees Verzoek tot uitstel indienen bij gemeente m.b.t. Verordering wijkraden 24-11-2020 Gesloten 

Cees Zal contact opnemen met oud wijkraadsleden van gestopte wijkraden 24-11-2020 Open 

Cees Maakt Plan van Aanpak m.b.t. WBO 24-11-2020 Gesloten 

Marielle Zal maandelijkse vergaderingen inplannen voor 2021 24-11-2020 Gesloten 

Marielle Gaat mogelijkheden Google Drive uitzoeken 24-11-2020 Gesloten 

Jacques Gaat vragen stellen m.b.t. status herbouw Posthuis 24-11-2020 Open 

    

Allen Nieuwsbrief doorsturen  16/12/2020 Open 

Rizgar Contact gegevens Dorpsraad Spaarndam doorgeven 16/12/2020 Gesloten 

Ernst Stuurt link door m.b.t. Sociale huur 16/12/2020 Gesloten 

Sociale 
Bouw 
team 

Voorstel maken t.b.v. volgende WBO vergadering, zodat Rizgar daarna 
expert kan uitnodigen om vragen te beantwoorden 

16/12/2020 Open 

Rizgar Stuurt presentatie door en nodigt collega uit voor volgende WBO 
vergadering m.b.t. Mobiliteitsplan indien gewenst na 11 maart. 

16/12/2020 On Hold 

Cees Maakt voorstel namens WBO m.b.t. Mobiliteitsplan 16/12/2020 Gesloten 

Allen Graag commentaren op Reparatieplan C doorsturen t.b.v. WBO 16/12/2020 Gesloten  

Allen Huishoudelijke reglementen doorsturen 16/12/2020 Open 

    

Cees Nodigt Politie en Jurist uit voor volgende WBO vergadering i.v.m. 
inbraken 

27/01/2021 Open 

Cees Checkt Woonvisie en maakt voorstel m.b.t. Sociale Huurwoningen en 
stuurt deze naar WBO leden voor akkoord 

27/01/2021 Open 

Cees Mobiliteitsbeleid agenderen voor WBO vergadering maart 27/01/2021 Open 

Rob/Rizgar Stuurt vraag mbt blauwe punten bij randweg in wijkraadverordering 
naar Rizgar, hij zal het dan uitzoeken en Rob plus WBO informeren 

27/01/2021 Open 

Rizgar Zal fietstunnel Randweg subsidie aanvraag Pronvincie meenemen naar 
overleg en terugkoppeling hierover geven aan WBO 

27/01/2021 Open 

Rob Houdt extra overleg gemeente / wijkraden m.b.t. wijkraadsverodering 
in de gaten 

27/01/2021 Open 

Cees Locatie WBO wijkraadsvergadering verder uitwerken en budget regelen 
bij een van de wijkraden. 

27/01/2021 Open 

 


