
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 26-05-2021 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Ruud Ruyter WR Delftwijk/Waterbuurt 

Martin vd Pavert WR Dietsveld-Vogelbuurt 

Hans Spruit WR Sinnevelt 

Inge Zuurendonk WR Indische buurt Noord 

Paul Boom DR Spaarndam 

Ernst Blok WR Planetenwijk 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

  

Ruud Meyer Gemeente - Presentatie Impact Ondernemen 

Anita Jonk Gemeente - Presentatie Gebiedsplan 

Hans Vriend Gebiedsmanager Haarlem Noord 

Rizgar Parlak  Gebiedsverbinder Haarlem Noord 

Jacques Amand Trots Haarlem 

  

Marielle Vos Secretaris WBO & Notulist 

 

 

1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, met name Ruud Meyer, die de 
presentatie gaat geven m.b.t. Impact Ondernemen en Anita Jonk, die de presentatie gaat geven 
m.b.t. het gebiedsplan. 

Alex, Thea, Frank en Bert-Jan hebben zich afgemeld. 

Op verzoek van Cees stellen alle aanwezigen zich even kort voor. 

De agenda wordt door de leden goedgekeurd. 

2 - Vaststellen verslag 28-04-2021 

Verslag van de vergadering van 28-04 wordt vastgesteld, Marielle bespreekt nog de openstaande 
actiepunten. Marielle heeft nog geen antwoord ontvangen van Marieke op de vragen m.b.t. de 
Woonvisie en heeft wederom een reminder gestuurd, actiepunt blijft derhalve open staan. Vragen 
m.b.t. de Omgevingsvisie zijn verstuurd en m.b.t. de Cultuurtuin heeft Marielle geen vragen 
ontvangen van de WBO leden. Onderwerpen voor de volgende vergadering, zijn niet aangeleverd, 
deze zal Marielle open laten staan op de Actielijst. 

3 – Presentatie Impact Ondernemen door Ruud Meijer – Gemeente Haarlem 

Op verzoek van de WBO komt Ruud nadere uitleg geven over het project Impact Ondernemen. Hij 
stelt zichzelf voor, hij is Projectleider Waardepolder en aanjager van het project Impact 
Ondernemen.  

Om een bijdrage aan het gemeenschappelijks doel te leveren, is sociaal ondernemen heel waardevol 
voor de stad. Daarvoor zij ze een samenwerking aangegaan met “Stadsgarage” Sociaal Ondernemen 
(SO) gaat vaak over werkgelegenheid creëren voor mensen met een beperking, maar er zijn ook 



andere mogelijkheden om SO in te passen, Ruud noemt een paar voorbeelden als SDG, MSD, de NS 
die de treinen refurbished, daarnaast Spaarnelanden en diverse Startups die duurzaam ondernemen. 
Zo is er ook een patatfabrikant die de aardappel schillen levert aan een bierfabrikant waarmee een 
speciaal Jopen bier wordt gemaakt. Dopper heeft als missie schoon drinkwater te genereren over de 
hele wereld, hun winst wordt gebruikt voor schoon water projecten in Aziatische landen. 

Stadsgarage is een samenwerkingsverband, waarbij alle SO bij elkaar komen en de volgende 
onderwerpen bespreken: 

• Waar loop je tegenaan? 

• Hoe doe je zaken met de gemeente? 

• Hoe financier je een nieuw SO product/idee? 

• Kennis opbouw 

• Netwerk opbouw 

• Hoe ga je om met de stigma’s Economie vs. Sociaal Domein 
 
Actieprogramma: 
Er is een actieprogramma nu opgestart, om maatschappelijke vraagstukken op te pakken, dit 
is onderverdeeld in 5 acties: 
1) Waar staan we nu? – Er is een Kennemer Inkoop Platform opgericht waarbij 44 Impact 

Ondernemers aangesloten zijn. Doelstelling, vergemakkelijken van SROI (Sociaal Return 
Of Investment) en inkoopvraag helder maken. De overheid geeft bij aanbestedingen 
vanaf 2500 euro een SROI verplichting van 5%. Zo koopt Dura Vermeer bv appeltaarten 
bij een bedrijf die met arbeidsbeperkte mensen deze taarten maken. 

2) Initiatieven Café – waarbij in de buurt zelf ondernemers hun plan kunnen pitchen en 
gekeken wordt hoe deze in te zetten op lopende projecten. 

3) LOL training (Learning Online) waarbij kennis wordt opgedaan en uitgewisseld. 
4) Social Enterprise route, in November wordt deze route gehouden door winkeliers die SO 

bij het publiek onder de aandacht te brengen. 
5) Sessie over financiën, welke fondsen en banken zijn beschikbaar hiervoor. 
 
Impact in de wijk: 

• Er wordt gekeken naar eenzaamheid bestrijding in Schalwijk en Oost, door bij 
ouderen op de koffie te gaan. Er is inmiddels een samenwerking ontstaan met 
Spaarne Gasthuis, om zorg te leveren aan alleenstaanden die na een operatie 
thuiszorg nodig hadden. 

• Warme maaltijden op scholen – door de overtollige producten van restaurants en 
keukens op te halen, worden nu door een bedrijf Tommy Tomato warme 
maaltijden/lunches gemaakt, welke door vrijwilligers op aangesloten scholen worden 
geleverd. Ouders kunnen een warme maaltijd kopen of het kan via de Haarlem pas 
worden ingeregeld. 

 
Ernst geeft aan zelf slechte ervaringen met SO te hebben gehad en zal zijn ervaringen delen 
met Ruud. Ruud bevestigt dat het in het verleden niet goed verlopen is, vandaar dat dit 
actieprogramma nu gestart is. 
 
Rizgar vraagt de aanwezigen ideeën, vragen en opmerkingen door te geven aan Marielle, 
zodat het verzameld kan worden en naar de gemeente verstuurd kan worden. 
 
Link Stichting Stadsgarage   - https://www.stichtingstadsgarage.nl/ 
Link Kennemer Inkoop Platform  - https://kennemerinkoopplatform.nl/ 



Ernst geeft aan dat er nu veel mensen aan de onderkant van de markt bungelen die heel graag 
zouden willen werken, daar moet ook veel serieuzer naar gekeken worden. Hij zal zijn ervaringen 
hieromtrent ook met Ruud delen. 

Inge zou graag een interview van een Impact Ondernemer uit haar buurt willen ontvangen zodat ze 
dat kunnen plaatsen in hun wijkkrant. Ruud geeft het advies met de Stadsgarage contact op te 
nemen, zij hebben het complete overzicht hiervan. 

Hans S vraagt aan Ruud wat er van ons als WBO verwacht c.q. gevraagd wordt. Ruud geeft aan dat 
indien er een bepaalde problematiek geconstateerd wordt in een wijk, dit wellicht door Impact 
Ondernemers opgepakt kan worden. Een voorbeeld uit Oost is dat vrijwilligers warme maaltijden 
regelde voor buurt genoten, dit is inmiddels omgezet naar een goed draaiend bedrijfje. 

Cees bedankt Ruud voor zijn presentatie en tijd. 

Afgesproken wordt dat Ruud een samenvatting maakt welke in de nieuwsbrieven geplaatst kan gaan 
worden. 

De details over Impact Ondernemen is reeds bij de agenda verzonden, Marielle stuurt de laatste 
presentatie met de definitieve notulen mee naar iedereen. 

4 – Presentatie Gebiedsplan/gebiedsanalyse vs. gebiedsplan Noord – Anita Jonk 

Anita stelt zichzelf voor en geeft aan dat zij juniorgebiedsmanager is van Haarlem Noord.  

Het gebiedsplan wordt gemaakt m.b.v. input uit diverse bronnen, zoals programma’s veiligheid, 
duurzaamheid, jeugd, programma’s door de raad vastgesteld, welzijnpartners,  coöperaties, 
ondernemers, bewoners en data van de politie. De gebiedsopgave wordt elke 4 jaar gemaakt, met als 
algemeen doel Haarlem mooier, leefbaarder en duurzamer te maken. De doelen uit de 
gebiedsopgave sluiten aan bij de begroting. 

Anita bespreekt de sheet van het gebiedsplan, met daarop de punten die voor Noord de meeste 
aandacht behoeven, met daarbij de desbetreffende maatregelen (meegestuurd met de WBO agenda) 

1) Vergroten zelfredzaamheid & sociale binding bewoners van Delftwijk 
2) Kwalitatief wonen in Noord borgen 
3) Creëren van meer ruimte voor spelen, groen & water in versteende wijken 
4) Revitaliseren Leliegebied (Transvaal en Frans Hals buurt)  

De vraag aan ons als WBO was, herken je deze punten en wat zie je als rol voor jullie hierbij? 

Ruud heeft geprobeerd de gebiedsanalyse vs. de doelen te vergelijken, maar herkent de doelen niet. 
Rizgar snapt dit omdat de info uit veel bronnen is opgehaald, soms zeggen cijfers niet voldoende over 
de onderliggende problematieken. Hij geeft ook aan dat 50% van de sociale aanvragen bv vanuit 
Delftwijk komt. Hans V geeft aan dat in Delftwijk 1 op de 4 kinderen onder de armoedegrens leeft, 
dat is zeer zorgwekkend en het doel is derhalve deze negatieve spiraal te doorbreken. 

De Indische Buurt is een versteende wijk, daar moet meer groen komen en wordt dus actie op 
ondernomen. Inge bevestigt dit, maar geeft ook aan dat het teleurstellend is dat Spaarnelanden de 
geveltuintjes weghaalt, dat is contraproductief. Daarnaast wordt heel slordig omgegaan met het 
groen langs de Jan Gijzenvaart, hier ligt veel afval en wordt te weinig aan gedaan. Een aannemer zou 
er wel op aangesproken worden door de gemeente. 

Marielle geeft aan al lang bezig te zijn met de verbetering van het Zaanenpark, de paden zijn zeer 
slecht en is 20 jaar niets aan gedaan, ook is er niets aan onderhoud gedaan en wordt afval gedumpt 
in het park. Hier gaan kinderen weer mee aan de haal en worden takken afgezaagd, onder het mom 
van hutten bouwen. Ondertussen wordt de diversiteit aan groen in het park volledig plat gelopen en 



gaat men met crossfietsjes dwars door het park. Marielle is in nauw overleg met de gemeente 
hierover, maar er moet nu echt actie ondernomen gaan worden.  Ondertussen staat in het 
gebiedsanalyse wel de gemarkeerd op groen.. Cees bevestigt dit en geeft aan dat een bewoner 
dagelijks vuil gaat oprapen in het park en met twee zakken vol er weer uit komt, omdat jongeren de 
boel laten slingeren. De gemeente geeft aan dat er geen budget voor onderhoud is, maar er moet 
toch een onderhoudsplan c.q. contract met Spaarnelanden ingericht zijn, die dit waarborgt. Marielle 
heeft nu een verzoek aar Spaarnelanden gestuurd voor overleg hierover tezamen met de gemeente. 

Hans V geeft aan dat de cijfers een trend aangeven, maar door gesprekken met partners en 
bewoners er meer inzicht is gekomen in de problematieken die er spelen, elke wijk heeft zijn eigen 
problemen. 

Anita geeft aan dat m.b.t. groen er tussen de Rijksstraatweg en het Spaarne bijna geen groen is, 
alleen huizen en stoep, men wilt grijs omvormen tot groen. 

Ernst vraagt hoe men dit wilt realiseren, het is veel teveel om in een jaar te doen. Hans geeft aan dat 
dit ook een meerjarenplan is die jaarlijks aangepast en gepubliceerd wordt. Ernst geeft aan dat alleen 
al de woningnood zo hoog is dat de gemeente hier 10 jaar over gaat doen dit te realiseren, en Izoof 
een burger initiatief wordt afgewezen door de gemeente, terwijl hieraan juist meer behoefte zal 
ontstaan. Hans V geeft aan dit met kleine stapjes te gaan doen, zie ook als voorbeeld het stuk in het 
Haarlems Dagblad van Marco de Goede m.b.t. groen vlonders en fiets vlonders. 

Marielle geeft aan dat het wel heel gemakkelijk is om parkeerhavens te vervangen door groen, 
bewoners moeten toch hun auto ergens kwijt en hebben deze meestal voor woon/werk verkeer 
omdat ze buiten Haarlem werken. Hans V geeft aan dat het ook een automatisme is een auto te 
bezitten, door meer thuis te werken kan een andere behoefte ontstaan en zal er wel wat moeten 
gaan veranderen. Hij geeft ook aan dat er nu op Nextdoor een discussie is ontstaan over een parkeer 
enquête in Zuid West, in korte tijd zijn er al 60 reacties binnen gekomen. 

Paul geeft aan de onderbouwing van de gemeente te missen, in Spaarndam zijn de meeste rode 
markeringen, maar komt in de doelen niet voor. Nu vallen maar 600 bewoners onder Haarlem 
Noord, de rest onder Haarlemmermeer hetgeen de situatie complex maakt. 

Cees vraagt of het de bedoeling is dat de WBO leden hierop amendement geven, Hans V geeft aan 
wel graag reactie van de wijkraden te willen krijgen, indien wij nog een speerpunt erbij willen krijgen, 
kan daar over gesproken worden. Anita geeft aan dat dit plan al met veel mensen is besproken en 
dat de wijkraden daarvan een onderdeel zijn. 

Rizgar geeft aan dat er voor Delftwijk en Transvaal/Leliebuurt wel een detail plan aan te grondslag 
ligt. Voor het Leliegebied is men in 2015 al begonnen met een plan om ondermijning te voorkomen 
en in Delftwijk is men in 2000 gestart met de sloop van portiekflats en die te vervangen, gebleken is 
nu dat de bewoners er niet zo heel veel beter op zijn geworden. 

Hans S doet het verzoek dit plan meer concreet te maken, door bv bij het Bison project een 
groennorm neer te zetten, wat door de gehele keten bij de bouw dan ondersteunt moet worden. 
Hans V geeft aan dat dit plan een onderdeel van de begroting gaat worden en meer draagvlak gaat 
krijgen, het kan min of meer vergeleken gaan worden met een wijkcontract van vroeger. 

Marielle vraagt wat de nummers die vermeld staan bij hoofdstuk WIE betekenen, deze blijken 
betrekking te hebben op de nummers in de programma begroting. 

Arnold vraagt of de Transvaalwijk een samenvoeging is van meerdere wijken, dit wordt bevestigt. Hij 
heeft zijn twijfels over het realiseren van het opknappen van het Nelson Mandelapark plan, ook 
m.b.t. de bouw op de Spaarndamseweg houdt de gemeente zich niet aan de afspraken. Arnold krijgt 
het advies dit neer te leggen bij het college, omdat de mensen aanwezig hier niets aan kunnen doen. 
Afgesproken wordt dat Arnold zelf een afspraak met Hans Vriend zal maken. 



Hans V geeft aan dat de trend nu ingezet is en reacties voor de zomer welkom zijn.  

Afgesproken wordt dat iedereen zijn vragen c.q. Opmerkingen aan Marielle stuurt. 

Cees bedankt Anita voor haar presentatie en tijd. 

5 – Mededelingen Gemeente 

Rizgar geeft aan dat “Mooi door Noord” helaas op 23 juni nog niet fysiek door kan gaan, derhalve 
hebben ze besloten het weer schriftelijk informatie op te gaan vragen. Het thema is “Leven na 
Corona”, waarbij gevraagd wordt aan de leden wat er door Corona veranderd is en hoe wij de 
toekomst zien. Welke kansen geeft Corona ? Zij willen dan graag de verhalen publiceren.  

22 september zal de netwerksessie wel weer fysiek kunnen plaatsvinden hopelijk. 

Cees geeft aan tezamen met Rizgar en Rob een gesprek te hebben gehad met Michel Rog onze 
wethouder, het gespreksverslag is inmiddels rondgestuurd naar alle WBO leden. De wethouder heeft 
aangegeven zich belemmerd te voelen door de aanwezigheid van de politieke partijen tijdens de 
vergaderingen. Rizgar bevestigd dit namens Michel, hij wilt zich vrij voelen open gesprekken te 
kunnen voeren met de WBO leden en ervaringen te delen. Hans S geeft aan zijn argument te 
begrijpen. 

Afgesproken is een besloten deel van de vergadering in te plannen op de momenten waarbij de 
wethouder aanwezig zal zijn, dat zal 3 of 4  keer per jaar zijn. Het verzoek wordt gedaan om thema’s 
aan te leveren aan Rizgar via Marielle. Vergroening van openbare ruimte kan een mooi thema zijn. 

Hans V geeft aan binnenkort een gesprek te hebben met huisartsen in Haarlem Noord i.v.m. gebrek 
aan huisvesting en zal daarover terugkoppeling geven de volgende keer. Daarnaast maakt hij reclame 
voor het extranet systeem van de gemeente (Pleio) en verzoekt de WBO Leden ook toegang aan te 
vragen, aangezien het een mooi middel is om te communiceren. Hans S bevestigd dat het sterk 
verbeterd is en veel gemakkelijker in gebruik. 

Lidmaatschap kan via Judith Leegwater aangevraagd worden, zie onderstaande link: 
haarlem.pleio.nl/groups/view/0b149076-c397-4c3a-a6d9-ed2a69d31d4c/help-extranet-
20/wiki/view/820ebd45-d1a6-4554-a60d-a5f39770de2a/aanmelden-voor-extranet-en-groep  

 
6 – Mededelingen Wijkraden 

Arnold – geeft aan dat Daphne Ligtelijn de nieuwe secretaris zal worden voor wijkraad Patrimonium. 

Martin – geeft aan dat de oplevering van de nieuwe kruispunten Jan Gijzenkade/Rijkstraatweg en de 
kruising bij de Dekamarkt niet goed gegaan is. Stoepen waren niet verlaagd, haaientanden ontbraken 
en verkeerslichten haperden. Daarbij was de oversteek bij de Jan Gijzenvaart slecht ingeregeld,  de 
paal staat op een verhoogd gedeelte waar je met je rolstoel niet bij kunt komen. Ook bij de brug is 
het dermate smal dat een rolstoel er niet langs kan door hekwerk en lantarenpaal. De 
voorsorteervakken waren onduidelijk, hierdoor zijn er nu meer lijnen gemaakt waardoor het 
duidelijker is geworden, maar kost allemaal heel veel tijd van de wijkraadsleden om er achteraan te 
gaan. Dit zou door de projectleider allemaal goed gecontroleerd moeten worden en niet door de 
wijkraad. 

Wellicht is het verstandig dat de overige wijkraden langs de RSW de kruispunten ook nogeens kritisch 
nalopen. 

Aangezien Hans Pos niet aanwezig is bij de vergadering zal zijn presentatie over ervaringen binnen de 
Krim komen te vervallen en doorgeschoven gaan worden naar een andere WBO vergadering. 

 

https://haarlem.pleio.nl/groups/view/0b149076-c397-4c3a-a6d9-ed2a69d31d4c/help-extranet-20/wiki/view/820ebd45-d1a6-4554-a60d-a5f39770de2a/aanmelden-voor-extranet-en-groep
https://haarlem.pleio.nl/groups/view/0b149076-c397-4c3a-a6d9-ed2a69d31d4c/help-extranet-20/wiki/view/820ebd45-d1a6-4554-a60d-a5f39770de2a/aanmelden-voor-extranet-en-groep
https://haarlem.pleio.nl/groups/view/0b149076-c397-4c3a-a6d9-ed2a69d31d4c/help-extranet-20/wiki/view/820ebd45-d1a6-4554-a60d-a5f39770de2a/aanmelden-voor-extranet-en-groep


 

 

7 – Rondvraag 

Jacques – geeft aan een voorstander te zijn van het Wijkcontract en complimenteert Marielle met de 
duidelijke notulen en communicatie.  

Cees – geeft aan dat het Wijklab een eigen actie heeft ondernomen m.b.t. mobiliteit rondom de 
Bison Bowling, waarbij een vertegenwoordiger is gevraagd vanuit de drie wijkraden om te 
participeren hierbij, waarbij besloten is dit niet te doen. Hans V geeft aan dit intern binnen de 
gemeente te hebben besproken, Hoorne is hun opdracht gever, zij moeten nu niet de indruk gaan 
wekken dat zij namens de gemeente praten. Hans en Rizgar maken een afspraak met het Wijklab dit 
te bespreken.  

Cees geeft aan dat de resultaten van alle zienswijzes m.b.t. de Energietransitie binnen gekomen zijn 
en verzoekt de wijkraden dit goed door te lezen. Indien er een behoefte ontstaat om een extra sessie 
hieromtrent te organiseren, kan dit via de whatsapp groep bij Marielle aangegeven worden. 

Cees doet het verzoek aan de WBO leden na te denken over de onderwerpen voor de volgende WBO 
vergadering, dan zullen er geen presentaties gegeven gaan worden en krijgen de wijkraden alle tijd 
zaken te bespreken waar zij tegenaan lopen en kennis te delen. 

Om 22.00 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid. 

 

Volgende WBO vergadering is 30 juni 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 

Gonda Vragen beantwoorden m.b.t. Omgevingsvisie 28/04/2021 Open 

Allen Vragen en ideeën m.b.t. Impact Ondernemen versturen aan Marielle 26/05/2021 Open 

Ruud Samenvatting maken m.b.t. Impact Ondernemen en versturen aan 
Marielle t.b.v. promotie via nieuwsbrieven 

26/05/2021 Open 

Allen Vragen en ideeën m.b.t. Gebiedsplan versturen aan Marielle 26/05/2021 Open 

Allen Thema’s t.b.v. sessies met wethouder versturen naar Marielle 26/05/2021 Open 

 


