
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 30-06-2021 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Ruud Ruyter WR Delftwijk/Waterbuurt 

Martin vd Pavert WR Dietsveld-Vogelbuurt 

Karina Wertenbroek WR Indische buurt Noord (Nieuwe voorzitter) 

Inge Zuurendonk WR Indische buurt Noord 

Paul Boom DR Spaarndam 

Alex Kalf WR Planetenwijk 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

Thea de Roos WR Vondelkwartier 

  

Rizgar Parlak  Gebiedsverbinder Haarlem Noord 

Sander van den Raedt 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 Karina Wertenbroek 
die de nieuwe voorzitter is geworden van Wijkraad Vondelkwartier en Sander van den Raedt van 
Trots Haarlem 

Jacques Amand en Wethouder Rog hebben zich afgemeld. 

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

De agenda wordt door de leden goedgekeurd. 

2 - Vaststellen verslag 26-05-2021 

Verslag van de vergadering van 26-05 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. Aangezien dit punt vanaf maart al openstaat, 
wordt afgesproken dat Rizgar gaat kijken wat hij kan doen voor ons, Marielle zal verzoek toesturen. 
Er zijn geen verdere vragen ontvangen over gegeven presentaties, dus deze punten zijn gesloten.  

3 – Mededelingen (Cees Schrama) 

Terugblik afgelopen periode: 

Cees wilt als eerste graag een terugblik doen op het afgelopen jaar, Cees en Marielle hebben gezocht 
naar de beste inhoudt voor deze WBO vergaderingen, waarbij wij een dienende functie hebben voor 
de wijkraden en hebben i.o.m. Rizgar derhalve besloten om presentaties te gaan regelen voor de 
WBO leden m.b.t. alle belangrijke onderwerpen die langskomen.  

Inge geeft aan erg blij te zijn met de presentaties, maar twee presentaties op een avond wel teveel te 
vinden, liever 1x presentatie houden en de rest van de tijd uitwisselen van onderlinge ervaringen 
tussen de wijkraden. Zij is blij dat het geklaag over de gemeente verminderd is en zou ook graag wat 
ruimte willen inrichten voor leuke ervaringen en onderwerpen vanuit de wijkraden. Zo hebben zij 



onlangs een schoonmaak dag in de wijk gehouden, waarbij er veel animo was vanuit de bewoners en 
er veel peuken opgeruimd zijn. Tevens geeft zij aan blij te zijn met Cees als voorzitter en Marielle als 
secretaris. Cees geeft hierbij aan dat wij min of meer gedwongen werden 2 presentaties in te 
regelen, aangezien de belangrijke visies die ineens allemaal tegelijk langskwamen en waarop 
deadlines zaten. Hij is het met Inge eens dat dit beter naar 1x per vergadering moet gaan. 

Thea, geeft aan dat wat haar betreft ook een presentatie de max is per avond, maar geeft ook aan 
dat wij teveel vergaderen en wat haar betreft de frequentie naar 1x per 2 maanden mag gaan. Cees 
geeft hierbij aan dat het dan wel heel lastig wordt een presentatie per vergadering in te plannen en 
de deadlines te halen. 

Paul geeft aan dat het van belang is te bepalen, welke taken er bij het WBO belegd zijn en welke bij 
de wijkraden. Er zouden geen wijkraad problematieken besproken moeten worden in het WBO 
overleg, tevens geeft hij de complimenten aan Cees & Marielle. Cees geeft aan alleen 
gemeenschappelijke problemen en onderwerpen te adresseren, zoals de verschillende visie stukken 
en de gebiedsanalyse van Noord die langs gekomen zijn. Het staat de wijkraden natuurlijk wel vrij 
ervaringen te delen, zodat men van elkaar kan leren, wellicht kan helpen en men weet wat er speelt. 

Martin geeft aan ook een presentatie per keer te willen, hij complimenteert Marielle met de goede 
notulen en zou deze WBO samenwerking graag dit zo voortzetten. 

Ruud geeft aan laatst “Mooi door Haarlem Noord” gelezen te hebben, waarbij veel sociale 
onderwerpen benoemd werden, horen deze nu ook bij het WBO? Cees geeft aan dat er veel verschil 
is tussen de wijkraden, de een focust zich meer op woningen en verkeer, de ander meer op het 
sociale domein, wij laten dat aan de wijkraden zelf over welke prioriteiten zij belangrijk vinden. 

Alex geeft aan het leuk te vinden dat er een schoonmaak dag georganiseerd is in de Indische Buurt 
en vraagt zich af hoe wij meer relevant kunnen worden en hoe bewoners ons kunnen vinden. Cees 
geeft aan dat juist het delen van ervaringen heel belangrijk hiervoor kan zijn. 

Rizgar geeft aan nu 7 maanden samen te werken met het WBO en veel gezien, gehoord en 
meegemaakt hebt inmiddels. In vergelijking met andere wijkraden in Haarlem is het opvallend dat wij 
meer betrokken zijn bij alle beleidszaken, hij zou ons nog graag meer betrokken willen hebben bij de 
start van het proces, daar gaat hij zich hard voor maken. Hij is blij dat er nu presentaties ingeregeld 
worden. Hij geeft ook aan dat gemeentelijke medewerkers het ook wel spannend vinden, omdat 
sommige wijkraden wel heel erg kritisch zijn, andere zijn meer nieuwsgierig naar wat de gemeente te 
vertellen heeft. Hij zou het fijn vinden als zijn collega’s geholpen worden door goede vragen te 
stellen naar waar de dilemma’s liggen, zodat wij de komende jaren meer in dialoog kunnen gaan met 
elkaar en daarmee oplossingen kunnen vinden hiervoor. Er gebeurt heel veel in de Haarlemse wijken 
en hij vindt het dan ook belangrijk dat deze ervaringen door de wijkraden gedeeld worden met 
elkaar. Schroom niet om proactieve vragen te stellen en daag hem ook maar uit om ambtenaren uit 
te nodigen. Rizgar geeft aan dat hij de samenwerking met Cees en Marielle als heel prettig ervaart en 
er goede verslagen gemaakt worden van de vergaderingen, hij krijgt dit ook terug vanuit de 
gemeente zelf. 

Cees geeft aan dat de wijkraad voor zijn eigen wijk opereert en vaak een gekleurde mening hebben, 
het is dan aan de gemeente om een beslissing te nemen over de beste oplossing, wij weten vaak 
namelijk niet hoe andere wijkraden uit Haarlem erover denken. 

Rizgar geeft nog een mooi voorbeeld, er is weinig tot geen budget voor vergroening, waardoor 
collega’s het lastig vinden de dialoog aan te gaan. Door dit wel met zijn allen te doen, kunnen er 
mooie ideeën en voorstellen gemaakt worden die via een andere manier wellicht wel voor elkaar 
kunnen komen. 

 



 

Thema’s voor overleg met Wethouder Michiel Rog: 

Thea geeft aan het niet eens te zijn met het besluit van de wethouder om politieke partijen niet 
aanwezig te laten zijn, bij het overleg met het WBO, het feit dat deze vergaderingen openbaar zijn, 
zijn juist de kern van de democratie. Rizgar geeft aan dat de wethouder heel graag in overleg met het 
WBO wilt en daarbij open gesprekken te kunnen hebben en zich kwetsbaar op te stellen, hij vindt dat 
hij dat niet kan als er politieke partijen bij aanwezig zijn. Cees geeft aan dat Merijn Snoek altijd wel 
aanwezig was bij de vergadering en bij politieke vragen, dan geen antwoord gaf. Thea wilt graag een 
beslissing hierover en over de vergader frequentie. 

Inge geeft aan dit veel te snel te vinden gaan en wilt beide opties eerst in de eigen wijkraad 
bespreken. Cees geeft aan dat iedereen aan het begin akkoord is gegaan met de maandelijkse 
vergader frequentie en dat dit dus dit jaar in ieder geval van toepassing zal zijn. 

Ruud is geen voorstander van het terugdraaien van de vergader frequentie. 

Martin geeft aan liever iedere maand iets korter te vergaderen dan om de maand veel te lang. 

Arnold sluit zich aan bij het statement van Thea m.b.t. de wethouder. 

Marielle geeft aan dat vanuit de vorige vergadering een topic van de wethouder is aangeven en dat 
is het vergroenen van de openbare ruimte, kan deze opgenomen worden ? 

Afgesproken wordt dat zowel de frequentie van de vergaderingen als de topics voor de wethouder 
besproken worden met de eigen wijkraad en daarover de volgende WBO vergadering een beslissing 
genomen zal worden. 

Verdere afhandeling van de zienswijzes: 

Cees geeft aan dat het WBO diverse zienswijzes heeft ingediend bij de gemeente, sommige zijn wel 
aangepast andere niet. Het is nu aan de wijkraden om te beslissen welke adviezen zij geven aan hun 
bewoners en hoe zij communiceren. 

4 – Mededelingen Gemeente (Rizgar) 

Rizgar geeft aan dat er een trend is dat er veel bewoners initiatieven, vragen en verzoeken voor het 
vergroenen van openbare ruimtes binnenkomen bij de gemeente. 

Er bestaat een Leefbaarheid Initiatievenraad, waarbij Rizgar de pre-toets doet en bekijkt of de 
begroting klopt en afstemming zal hebben met de betreffende afdelingen binnen de gemeente. Er 
zijn dit jaar 29 aanvragen binnen gekomen waarvan er 10 aanvragen uit Haarlem Noord zijn 
gekomen. Hij zal de aanvragen voortaan doorsturen naar de betreffende wijkraden, zodat deze ook 
op de hoogte gebracht worden en kunnen meedenken. 

Marco de Goede, regisseur Openbare Ruimte zal de gemeente gaan verlaten, per 01/08 zal een 
nieuwe regisseur benoemd gaan worden. 

Er is een aanvraag binnen gekomen van Earth Label, die op 10 juli aanstaande sigarettenpeuken wilt 
gaan oprapen in Haarlem en op zoek is naar vrijwilligers. Afgesproken wordt dat Rizgar de folder naar 
Marielle zal sturen t.b.v. de wijkraden en zij daarvoor dan promotie kunnen maken. (Laatste update, 
mail is inmiddels doorgestuurd naar alle WBO Leden). 

 

 

 



5 – Mededelingen Wijkraden 

Ruud geeft aan pas met bestuursvergaderingen begonnen te zijn, de jaarvergadering is niet 
gehouden i.v.m. Corona, wel zijn ze met Rizgar aan de slag gegaan, maar zijn dringend op zoek naar 
wijkraadsleden omdat alles nu op het bestuur neerkomt. Rizgar is bezig om extra opbouw werkers te 
regelen om te helpen. 

Arnold informeert het WBO, dat Jan Koster per 1/7 met pensioen zal gaan en vervangen zal worden 
door mevrouw Zedenberg. 

Martin verteld, dat er een herinrichting komt van de Spaarndamseweg, Jan Gijzenkade en Slaperdijk. 
Theo van Heze houdt zich bezig met verkeer en Slaperdijk binnen de Spaarndamse Dorpsraad. 
Afgesproken wordt dat Martin de stukken naar Marielle zal sturen. (zie bijlages bij de concept 
notulen en ook beschikbaar op WBO google drive). 

Paul geeft aan meer bezig te zijn met de lokale problematiek, er vallen 600 bewoners onder Haarlem, 
de rest valt onder Haarlemmermeer. De reorganisatie van de dijk en het groen zijn in goede 
samenwerking met de gemeente gegaan. Dit ging om de grond aan de dijk, welke formeel van het 
dorp is en geen eigendom is van de bewoners. Er is nu een regeling getroffen dat de bewoners het 
stukje dijk tegenover hun huis, naar eigen inzicht mogen beplanten en onderhouden, dit zorgt voor 
betrokkenheid en een groenere dijk. Er is wel een groot gebrek aan vrijwilligers, men is wel bereidt 
om in werkgroepen te participeren, maar niet in het bestuur. Indien er een vergadering gehouden 
wordt is de belangstelling wel groot en komt zo’n 50/70 man naar de vergadering toe. Het werk komt 
vaak neer op de oudere dorpsbewoners. 

Inge geeft aan dat de wijkschoonmaak, met het peukenrapen een succes was, ze waren wel iets te 
enthousiast over de wijkverdeling waardoor men niet alles heeft kunnen doen door tijdgebrek. Vorig 
jaar zijn helaas de evenementen door Corona afgelast, het is heel lastig mensen naar de 
vergaderingen te krijgen, ook bij hun moet de jaarvergadering nog gehouden worden. Ze zijn druk 
bezig met vergroenen, de Indische Buurttuin opening is wel doorgegaan. Helaas heeft Spaarnelanden 
en flink aantal van de geveltuinen vernield omdat ze aangezien werden als onkruid. Er is een 
“Initiatieven boek” hiervoor gemaakt door Karina. Zij hebben ook een werkgroep groen die folders 
hebben laten maken hoe om te gaan met een boomspiegel en hoe een geveltuin aan te leggen, 
daarnaast hebben ze een “tuinservice”, die helpt bij het aanleggen van de geveltuinen indien iemand 
dit niet zelf kan en hebben ze iemand die veel van planten weet en kan adviseren. Afgesproken 
wordt dat Karina de digitale versie van het Initiatievenboek naar Marielle zal versturen, ter distributie 
aan de WBO leden. 

Thea heeft niet zoveel te melden, zijn erg druk geweest met het Skaeve Huse, op 24/4 is hierover 
door de gemeenteraad een beslissing genomen, op 5/5 hebben alle bewoners een brief ontvangen 
waarbij wel de mogelijkheid aan de bewoners wordt gegeven om in te spreken over het 
veiligheidsplan, terwijl ze eerst het bestemmingsplan nog moeten aanleveren hiervoor. Zij hebben 
zelf een onderzoek gestart zodat ze goed voorbereidt zijn, zodra het bestemmingsplan komt. 

Alex geeft aan dat zij wel maandelijks zijn blijven vergaderen en ook de jaarvergadering digitaal via 
zoom hebben gedaan, in het begin kwamen er wel meer bewoners, omdat het gemakkelijker was via 
zoom, met name jonge ouders/gezinnen, helaas wordt het nu weer steeds minder. Na de zomerstop 
zullen zij gaan vergaderen in Huis Te Zaanen. Wim heeft namens de wijkraad een zienswijze 
ingestuurd voor de Energie transitie, hij heeft hierover gesprekken gehad met Jasper Drost en 
ingesproken bij commissie beheer. Hier is toen een toezegging door de raad gedaan, dat 
Planetenwijk een pilot zal gaan doen m.b.t isoleren van de jaren dertig huizen. Ook zal gekeken gaan 
worden naar mogelijkheden om zonnepanelen toch te kunnen plaatsen op beschermd stadgezicht. 
Daarnaast is Marielle druk geweest met verbetering van het Zaanenpark en is er nu toegezegd dat de 
paden in het najaar gefreesd en opgehoogd gaan worden, daarnaast is het kinderspeeltuintje 



gemaaid en de speeltoestellen gerepareerd. Kermis - Marielle geeft aan dat het bestuur een brief 
gestuurd heeft naar Burgemeester Wienen, met verzoek om een gesprek en inzicht in het kermisplan 
2020 waarover steeds gesproken werd, maar de wijkraad nooit inzage heeft gekregen, ondanks 
diverse verzoeken aan de gemeente openheid van zaken te geven. Marielle heeft net van Ed Mense 
bericht gekregen dat er geen vergunning is verleend in 2020 en derhalve ook geen plan 2020 bestaat, 
zij is hierover zeer verbaasd want in alle communicatie vanuit de gemeente is hiernaar verwezen. 
Rizgar geeft aan gesproken te hebben met Ed, zodat de communicatie beter zou verlopen, Marielle 
bedankt hem hiervoor. 

6 – Presentatie ervaringen de Krim – Hans Pos 

Helaas is Hans Pos niet aanwezig en kan zijn presentatie en delen van de ervaringen van de Krim 
wederom niet doorgaan. 

7 – Rondvraag 

Inge – Het Transformatie Station (tegenover “Land in Zicht”)zal afgebroken gaan worden voor 
nieuwbouw, maar nu zit het pand onder de lelijke graffiti. Er was afgesproken dat hier een mooi 
graffiti tekening gemaakt zou gaan worden, maar weet niet wat de status nu is. Rizgar heeft contact 
opgenomen met de eigenaar van het pand en een proces beschrijving gegeven waar het aan moet 
voldoen, de eigenaar zou contact opnemen met de graffiti kunstenaar en verdere afspraken maken. 
Rizgar heeft wel een bouwwerker erop ingezet om de kunstenaar te begeleiden, maar heeft er ook 
niets meer over gehoord. Afgesproken wordt dat Inge zelf met de partijen contact gaat opnemen. 

Sander – vond het erg interessant om weer aanwezig te zijn en heeft vele punten opgeschreven om 
wat mee te gaan doen, waaronder vragen stellen over het kermis 2020 plan, daarnaast is er een 
motie aangenomen ter promotie van het maken van mooie muurschilderingen, dus ook daar gaat hij 
technische vragen over stellen in het vragenuurtje van de gemeenteraad. Afgesproken wordt dat 
Sander voortaan de notulen krijgt en de uitnodiging voor de WBO vergaderingen. 

Om 21.15 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een hele fijne 
vakantie toe. 

 

Volgende WBO vergadering is i.v.m. vakantie periode op 29 september 2021 om 20 uur in Huis Te 
Zaanen - Zaanenpark 

  
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/Rizgar Vragen beantwoorden m.b.t. Woon visie, na meerdere 
reminders nog geen reactie gekregen, Marielle stuurt mail naar 
Rizgar, hij zal ervoor zorgdragen dat er antwoorden komen op de 
vragen. 

24/03/2021 Open 

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

26/05/2021 Open 

Allen Frequentie WBO vergaderingen bespreken met wijkraad opties 
1x per maand of 1x per 2 maanden 

30/06/2021 Open 

Allen Topics voor overleg met wethouder bepreken met wijkraad en 
beslissen of het openbaar met politieke partijen of zonder 
gehouden moet worden. 

30/06/2021 Open 

Martin Herstructurering Spaarndamseweg stukken naar Marielle 
versturen 

30/06/2021 Gesloten 

Karina Initiatievenboek digitale versie  versturen naar Marielle 30/06/2021 Open 

Sander Technische vragen stellen over Kermis Zaanenlaan plannen 30/06/2021 Open 

Sander Technische vragen stellen over muurschilderingen 30/06/2021 Open 

 


