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Verslag WBO vergadering 28-04-2021 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Bert-Jan Rip WR Dietsveld/Vogelbuurt 

Martin vd Pavert WR Delftwijk/Waterbuurt 

Hans Spruijt WR Sinnevelt 

Hans Pos WR de Krim 

Inge Zuurendonk WR Indische buurt Noord 

Frank Schneider WR Indische buurt Noord  

Alex Kalf WR Planetenwijk 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

Thea de Roos WR Vondelkwartier 

  

Gonda Ruyterman Gemeente – Presentatie Omgevingswet/visie 

Arno vd Vuurst de Vries Presentatie Cultuurtuin 

Rizkar Parlak  Gebiedsverbinder 

Jacques Amand Trots Haarlem 

  

Toehoorders  

  

Ernst Blok WR Planetenwijk 

Jan van Eijsden WR Indische Buurt Noord 

  

Marielle Vos Secretaris WBO & Notulist 

 

 

1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, met name Gonda Ruyterman, die 
de presentatie gaat geven m.b.t. Omgevingswet & visie en Arno vd Vuurst de Vries, die de 
presentatie gaat geven m.b.t. de Cultuurtuin.  

Cees geeft tevens aan dat Wethouder Michel Rog helaas niet aanwezig kan zijn i.v.m. vakantie, er is 
inmiddels een afspraak ingepland met de Wethouder, deze is volgende week dinsdag. 

De agenda wordt door de leden goedgekeurd. 

2 - Vaststellen verslag 24-03-2021 

Verslag van de vergadering van 24-03 wordt vastgesteld, Marielle bespreekt nog de openstaande 
actiepunten. Bijna alle punten zijn gesloten, alleen de antwoorden op de gestelde vragen over de 
Woonvisie zijn nog niet ontvangen. Marielle heeft een reminder gestuurd aan Marieke en hoopt deze 
mee te kunnen sturen, zodra de notulen van deze vergadering definitief zijn. 

 

 

 



3 – Presentatie Omgevingswet & visie door Gonda Ruyterman – Gemeente Haarlem 

Op verzoek van de WBO komt zij nadere uitleg geven over de Omgevingswet & Visie 

Gonda stelt zichzelf voor, zij is planoloog bij de gemeente Haarlem. Zoals aangegeven in de 
krant wordt de Omgevingswet waarschijnlijk uitgesteld, maar heeft dit geen gevolgen voor 
de Omgevingsvisie, die nog in conceptfase verkeert. De Omgevingsvisie is een heel belangrijk 
stuk en vormt de koers voor de komende jaren, daarnaast zal deze visie doorwerken in 
andere thematische - en gebiedsvisies. Gonda geeft aan het fijn te vinden dat ze nu al deze 
presentatie kan komen geven bij het WBO.  
 
Men is gestart met de vraag “wat voor stad willen wij zijn ?” 
Hieruit zijn 6 opgaves gedefinieerd: 
1) Klimaat adaptatie, omdat men hete zomers en zware regenbuien verwacht in de 

toekomst, door niet te starten kan veel wateroverlast ontstaan. 
2) Energie transitie, in de toekomst heeft men veel meer elektriciteit nodig en moet het net 

vergroot worden, daarnaast moeten wij van het gas af dus zijn er nieuwe systemen 
nodig, dit vraagt om meer ruimte. 

3) Versterken van Sociaal weefsel, hetgeen de oplossingen moeten worden voor 
toekomstige sociale vraagstukken waaronder eenzaamheid. 

4) Versterken en aantrekkelijk maken van de stad, wij willen tenslotte geen woonwijk van 
Amsterdam zijn, door meer werk te combineren met woningen, wilt men dit aanpakken. 

5) Gezonde stad voor mens & dier, hierbij wordt gekeken naar de geluidswaardes, lucht 
kwaliteit, obesitas bestrijding en goede recreatie mogelijkheden. 

6) Haarlem bereikbaar maken en houden 

Uitgangspunten: 

Behoud van kwaliteit is richtinggevend, niet alleen zoveel mogelijk woningen bouwen, maar ook 
efficiënt ruimte gebruik is van belang, waardoor er ook oplossingen ontstaan voor andere problemen 
(koppel kansen genaamd), men gaat uit van 5 keuzes: 

Mengen & verdichten 

• Woningbouw concentreren in grootschalige gebiedsontwikkeling (bv. Orionzone, 
Spaarndamseweg en Delftplein), waarbij ook direct de openbare ruimte en 
energietransitie opgepakt gaat worden.  

• Werkgelegenheid toevoegen in de Waardepolder om dicht bij huis te kunnen 
werken, dit wordt gedaan d.m.v. stapeling van werkfuncties (nu wordt alleen begane 
grond vaak gebruikt, het is de bedoeling extra verdiepingen op de gebouwen te 
plaatsen voor werk). Spaarne Driehoek (gebied van oude energieterrein tm. 
Spaarneboog) is de uitgekozen plek hiervoor. Hans Struik vraagt of er wel voldoende 
grond is in de Waardepolder om dit te bewerkstelligen, Gonda geeft aan dat de 
gemeente nog wel grond heeft, maar dat er ook goed samengewerkt moet gaan 
worden met grondeigenaren om dit voor elkaar te gaan krijgen. 

• Zorgvuldig omgaan met bestaande wijken, waarvan een gedeelte beschermd 
stadsgezicht is. Men wilt de menging behouden en bij nieuwbouw ook een stukje 
“stadsgevoel” toevoegen. 

 

 

 

 



Vitale Buurten 

• Door fijnmazige fiets en voetgangersroutes te maken kan men binnen 10 minuten bij een 
voorziening zijn (supermarkt). 

• Sociale basis koppelen & versterken, door de huidige buurtcentra echt ontmoetingsplekken 
te laten zijn (hobby’s, opleidingen etc.) 

• Voor Haarlem Noord wordt gekeken naar de huidige wijk & buurt centra en of ze op de juiste 
plek zitten m.b.t. fiets en voetgangersroutes. Dit wordt verder uitgewerkt in Handboek 
Inrichting. Hans Struik vraagt wat er dan met Bison Bowling gaat gebeuren, hierbij wordt ook 
gesproken over voorzieningen. Gonda bevestigt dit en geeft aan dat dit bij het 
uitvoeringsplan verder wordt uitgewerkt, dit geldt ook voor Marsmanplein en gebied van het 
oude voetbal stadion. Schoterhof wilt ook graag meer met de buurt samen doen en ook het 
Nova college heeft plannen hieromtrent. Arno vraagt wat er bedoelt wordt met 
ontmoetingsplaatsen, hopelijk niet alleen buurthuizen ? Zij hebben vanuit Cultuurtuin 
onderzoek gedaan en zijn erachter gekomen dat er wel 40 ontmoetingsplaatsen zijn. Gonda 
bevestigt dat er ook naar andere opties gekeken wordt, bv kerken die vrij komen etc. 
Marielle vraagt of er verwacht wordt dat de wijkraden nu al meedenken, Gonda geeft aan 
dat dit nog iets te vroeg is, wel graag bij het uitvoeringsplan, dit is slechts de koers die de 
gemeente op wilt. 

Vergroenen en vernatten 

• Er wordt gekeken naar mogelijkheden om extra groen en water in de stad te krijgen, hiervoor 
is wel ruimte nodig. Dit wordt gedaan door minder ruimte aan de auto’s te geven. De 
verwachting is dat dit voor een aantal plekken in Noord zal gaan gelden, een deel van de 
auto’s moeten dan weg, waarvoor dan eerst een andere plek gevonden moet worden. 

• Het belang van het omliggende landschap zal toenemen, omdat de gemeente verplicht 
wordt natuurgebieden beter te beschermen tegen grote aantallen bezoekers. Hiervoor wordt 
gekeken om in Haarlem Oost meer recreatie gehalte te geven. 

• Om extra water te krijgen zal de boezemwater structuur uitgebreid moeten gaan worden, dit 
wordt verder uitgewerkt in het integraal waterplan.  

• Ecologische hotspots worden verhoogd en verbonden langs nieuwe fiets en wandelroutes, 
waarbij ook gekeken wordt naar het verhogen van de biodiversiteit. 

Ruimte om energie op te wekken, op te slaan en te distribueren 

• Hiervoor is een betere infrastructuur nodig, waarvan veel onder de grond ligt. 

• Men gaat nu aan de slag om ruimte te creëren en te reserveren hiervoor. 

• Zij gaan regionale energie visies volgen 

• Het oostelijke landschap is hiervoor nodig, bv op de noord kop van de Waardepolder 
windmolens te plaatsen en zonnepanelen weides te creëren.  

• Hiervoor is extra ruimte nodig voor schakelkasten en hoogspanningsdraden. 

Mobiliteit 

• Kan alleen als wij de auto niet meer gaan gebruiken, auto gaan delen,  elektrische auto’s 
gaan gebruiken of OV gaan gebruiken. 

• Extra regionale fietsverbindingen maken, OV knooppunten ontwikkelen en bouwen voor 
juiste doelgroep, waarbij tevens werkgelegenheid wordt gecreëerd. 

• In Noord komt een OV knooppunt bij Delftplein en bij het Stadiongebied komt een 
overstappunt. 

 

 



Visiekaart 

• Gonda heeft ingezoomd op Noord voor deze presentatie, de kaart geeft de koers weer. 

• Er wordt nog een uitvoeringsparagraaf toegevoegd aan dit stuk voordat het formeel gaat 
worden. 

Marielle vraagt de WBO leden, om de vragen voor Gonda naar haar te sturen, zij zal deze dan weer 
verzamelen en aan Gonda sturen voor de antwoorden. De presentatie wordt als bijlage bij de 
notulen toegevoegd en als naslag op Pleio en de WBO google drive geplaatst, met daarbij het 
overzicht van de vragen en antwoorden omtrent dit onderwerp. 

Cees bedankt Gonda voor de duidelijke presentatie, het geeft goed aan wat ons te wachten staat en 
maakt de koppeling zichtbaar met de Energietransitievisie en de Mobiliteitsvisie. 

Rizgar geeft aan de wijkraden en bewoners goed te betrekken bij de concrete acties die genomen 
moeten gaan worden. Gonda bevestigt dit en geeft aan dat dit verder uitgewerkt gaat worden in 
diverse gebiedsacties. 

4 – Presentatie Cultuurtuin – Arno vd Vuurst de Vries 

Arno geeft aan dat hij de coördinator en woordvoeder is van dit project, maar dat er nog meer 
mensen achter de Cultuurtuin zitten.  

• Het culturele landschap ligt voor 80/90% in het centrum van de stad bij de grote 5 
(Schouwburg, Philharmonie, Toneelschuur, Frans Hals en Teylers), hier gaat ook bijna alle 
subsidie naar toe, met name naar de stenen van de gebouwen, waardoor er weinig geld 
overblijft voor kleinere initiatieven.  

• Het cultuur stimuleringsfonds wordt gebruikt als start subsidie, maar die wordt zo 
overvraagt, dat de kans klein is daarvoor in aanmerking te komen. 

• Zij zijn een Cultuur Netwerk Haarlem app groep gestart om een netwerk op te bouwen met 
cultuur deelnemers, inmiddels zitten als 125 deelnemers in deze app groep. 

• Zij hebben met de gemeente een zoom sessie gehouden en aangegeven meer kleine podia te 
willen creëren. In Den Haag en Amsterdam hebben ze al meer kleine podia ingericht, 
dat wil men voor Haarlem ook gaan bewerkstelligen. 

• De afdeling Cultuur is nu bezig een plan te maken, van de zomer wordt het concept verwacht 
op basis van participatie uit de stad, waarbij de focus ligt op wijkgerichtheid, meer 
participatie door bewoners & leefklimaat verbetering. 

• Inmiddels is er een manifest gemaakt genaamd “Wij zijn nodig” voor het plan 2022 – 2028, 
waarvoor al 60 mensen hebben ondertekend. Hierin wordt invulling gegeven aan de wensen. 

• Voor Noord: Meer samenwerking tussen Bibliotheek, Verhalenhuis, Zomer in de Zaanen, 
Kleverhuis, Kweektuin, Hart, Delftwijk City en de Horizon. Zichtbaarheid vergroten, subsidies 
aanvragen en cultuur activiteiten laten organiseren door professionals die ook betaald 
worden. De subsidie aanvraag bij de gemeente voor dit project wat gericht is op opbouw en 
continuïteit (ook in subsidie) wordt in mei verstuurd. Het is de bedoeling 
om iedere 1e zondag van de maand een culturele zondag te organiseren verdeeld over 4 
locaties met 8 kunstactiviteiten. In de presentatie zijn een aantal voorbeelden opgenomen. 

• Vragen voor het WBO, de leden van de cultuurtuin zijn zoekende naar ondersteuning en 
invulling. Kunnen de wijkraden dienen als ambassadeurs ? Zijn er nog meer locaties die nu 
niet betrokken zijn ? Ze zijn ook nog op zoek naar bestuursleden. 



• Ernst vraagt wat de achtergrond van Arno is, hij geeft aan coördinator te zijn bij het 
Verhalenhuis en derhalve betrokken is geraakt bij Hart (cultuurcoach Noord) en veel contact 
heeft met de gemeente. 

• Marielle vraagt of de toneelverenigingen al benaderd zijn, Arno geeft aan dat er zoveel 
toneel verenigingen en koren zijn, dat diverse koren en verenigingen zich al gemeld hebben, 
maar dat zelf benaderen bijna niet te doen is vanwege de hoeveelheid. Cultuurtuin Haarlem 
wil graag wijkgericht benaderen, dus alle kunst- en cultuuractiviteiten voor Noord bundelen. 

• Marielle vraagt de WBO leden de vragen en ideeën (binnen 2 weken) voor Arno aan haar 
door te sturen, waarna zij dit weer samenvat en aan Arno zal versturen voor de antwoorden. 

• Cees bedankt Arno voor zijn presentatie. 

5 – Mededelingen Gemeente 

Rizgar geeft aan dat de gemeente ieder jaar een gebiedsplan maakt, welke gekoppeld is aan de 
gebiedsanalyse, deze hebben de WBO leden reeds ontvangen, hierbij zijn 4 onderwerpen van belang: 

1. Delftwijk is een aandachtswijk met 5 indicaties, teweten: armoede, jeugd problematiek, 
sociale contacten, gezondheid (obesitas) en gezond bewegen. Rizgar is hiervan de 
gebiedscoordinator en werkt derhalve samen met subsidie partners, politie, kerk en moskee 
om zo een bijdrage te leveren aan verbetering van de situatie. 

2. Transvaalbuurt met 2 indicaties teweten: ondermijning (vervlechting van boven en 
onderwereld) en revitalisering van het gebied. Hiervoor is Project Lelie gestart 

3. Leefbaarheid 
4. Duurzaamheid 

Rizgar wilt een bijeenkomst op 17 mei organiseren voor wijkraden, fietsersbond en bomenwacht om 
dit gebiedsplan te presenteren en een bijdrage te vragen op de thema’s. Hij zal de uitnodiging naar 
Marielle versturen en van te voren het gebiedsplan toesturen. 

Rizgar geeft tevens aan dat Extranet (Pleio) is aangepast, hij zal een informatiepakket aan Marielle 
sturen ter distributie aan de WBO leden. 

Arnold vraagt hoe het met project Lelie gaat, nu de Frans Hals en Transvaal buurt geen wijkraad meer 
heeft. Rizgar geeft aan dat het alleen een succes kan worden als er verbinding is met de bewoners, zo 
is er nu een speciaal contact met de Generaal de La Reijstraat waar de bewoners zich verenigd 
hebben, daarnaast zijn de collega’s van Sociale wijkteam ook in overleg met de bewoners en is er de 
Stichting wonen die de rechten van de huurders bewaken en waarvan in de Cronjé nummer 1 men 
altijd terecht kan voor vragen, zij hebben zelfs een informatiefolder in het Pools. Uiteraard wordt er 
ook nauw samengewerkt met opbouw- en jongerenwerkers. 

6 – Mededelingen Wijkraden 

Thea geeft aan dat op 22 april jl. de gemeente het besluit genomen heeft om de 6 Skaeve Huse te 
gaan bouwen op de Vergierdeweg, dit was echt een domper na alles wat er gedaan is om dit tegen te 
houden. Zij hebben zelfs op 31 maart met 36 mensen ingesproken, maar de gemeente is niet met de 
argumenten aan de slag gegaan. Het zal nog lastig worden voor de gemeente dit voor elkaar te 
krijgen, aangezien  de Oostkant van de Vergierdeweg tot bijzonder provinciaal landschap benoemd is 
en er is 1 miljoen euro benodigd is om de boerderij aan te passen. Daarnaast zijn er nog allemaal 
goedkeuringen nodig van o.a. Natuurbehoud. De wijkraad heeft een afwijzing ontvangen van 9 
pagina’s van de gemeente waarom het niet bij het Schoteroog geplaatst kon worden, maar geen 
uitleg waarom het wel bij de Vergierdeweg kon. De wijkraad accepteert de beslissing, zij hebben er 
alles aan gedaan wat mogelijk was. De gemeente gaat nu aan de slag met het beheersplan en 



veiligheidsplan, verwachting is dat het pas 2025 geeffectueerd wordt door de gemeenteraad 
verkiezingen volgend jaar. 

6 – Besloten vergadering met WBO leden 

Hiervan zijn geen notulen gemaakt, Cees heeft iedereen het woord gegeven om zijn mening te 
geven. 

• Besloten is dat men zeer positief is over de WBO en de presentaties vanuit de gemeente over 
specifieke onderwerpen.  

• Indien er door aanwezigen naar mening van anderen, richting de gemeente te kritisch wordt 
gereageerd, dient dat gelijk opgemerkt te worden om opgekropte irritaties te voorkomen.  

• Er wordt alleen actie ondernomen vanuit de WBO indien alle leden het daarmee eens zijn. 

• Het WBO zal (indien mogelijk) proberen onderwerpen naar voren te halen, zodat er tijdig in 
de wijkraad beslissingen genomen kunnen worden. 

Aanvullende vraag Marielle, indien jullie onderwerpen hebben waarover jullie graag een presentatie 
willen krijgen vanuit de gemeente, geef dit dat door aan Marielle, dan kan zij hierover in overleg met 
de gemeente gaan. 

Om 22.34 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid. 

 

Volgende WBO vergadering is 28 mei 2021 om 20 uur via zoom 

  
Hieronder staan alleen de openstaande actiepunten vermeld, Marielle zal het totaal overzicht ook 
bijhouden en op de WBO google drive zetten. 

 

 

Aktielijst Onderwerp Datum Status 

    

Marieke Vragen beantwoorden m.b.t. Woon visie 24/03/2021 Open 

Allen Vragen m.b.t. Omgevingsvisie versturen aan Marielle 28/04/2021 Open 

Allen Vragen m.b.t. Cultuurtuin versturen aan Marielle 28/04/2021 Open 

Allen Graag onderwerpen aanleveren waarover presentaties gewenst zijn 28/04/2021 Open 

 


