
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 9-09-2021 – Huis Te Zaanen 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Johan Wessel Kleverparkbuurt 

Martin vd Pavert WR Dietsveld-Vogelbuurt 

Karina Wertenbroek WR Indische buurt Noord (Nieuwe voorzitter) 

Hans Pos WR de Krim 

Paul Boom DR Spaarndam 

Rob van Looveren WR de Krim 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

Ria Luisini WR Sinnevelt 

  

Rizgar Parlak  Gebiedsverbinder Haarlem Noord 

Gerard den Dungen Gebiedsregisseur Haarlem Noord 

  

Mariëlle Vos Secretaris WBO & Notulist & vertegenwoordiger WR Planetenwijk 

 

 

1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent om 20.00 de vergadering, heet iedereen welkom en geeft het woord aan Willem Gunzeln 
van het Huis Te Zaanen. Hij vertelt over de historie van het Huis Te Zaanen. Het betreft een huis wat 
op een van de oudste fundamenten uit 1250 is gebouwd, wat toen nog bestond uit kloostermoppen 
(grote stenen) en werd gebruikt als hofstede om na te denken. Het lag toentertijd buiten de stad 
Haarlem, in het gebied genaamd Schoten. Een van de eerste bewoners was Willem van Zaanen, hij 
was betrokken bij het moordcomplot op Floris de Vijfde. Er hebben altijd families in het huis 
gewoond en de grond liep van de Rijksstraatweg tot aan de Delft. In 1900 kocht de gemeente 
stukken grond op omdat Haarlem te klein werd, de familie Bredius woonde hier toen en heeft het 
gebouw voor 1 florijn geschonken aan de gemeente. Daarna werd er een bibliotheek in gevestigd, in 
de benedenzaal waren de boeken voor volwassenen (waarover nog een leuke anekdote werd 
verteld) en boven de boeken voor de kinderen. Toen de nieuwe bibliotheek gebouwd was, heeft een 
projectontwikkelaar het huis gekocht en er twee appartementen in gebouwd. Willem heeft de 
beneden verdieping gekocht en verhuurt de zaal voor vergaderingen en bruiloften. Hij beëindigde 
zijn verhaal, dat het een mooie plek is, om te reflecteren. 

Cees neemt het verder over en stelt een kennismakingsronde voor omdat iedereen elkaar nu ziet in 
real live en onbekend is voor Gerard den Dungen, onze nieuwe gebiedsregisseur Haarlem Noord. 

De agenda wordt door de leden goedgekeurd. 

2 - Vaststellen verslag 30-06-2021 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 30-06 wordt vastgesteld. 

 

 

 



Mariëlle bespreekt nog de openstaande actiepunten.  

• Woonvisie - Mariëlle heeft alsnog vandaag antwoord ontvangen van Marieke de Helder, op de 
vragen m.b.t. de Woonvisie zij zal deze met de definitieve notulen meesturen aan iedereen. 

• Impact Ondernemen – Marielle heeft nog geen samenvatting ontvangen hieromtrent en zal er 
weer achteraan gaan.  

• Frequentie vergaderen – is besloten dat het 1x per maand blijft. 

• Wethouder Rog - Topics aanleveren m.b.t. gesprek met de wethouder, blijft open staan. 

• Inspiratieboek – Karina had geen contact gegevens dus zal dit alsnog toesturen.  

• Technische vragen Kermis en Graffiti – nog geen update ontvangen van Sander van den Raadt. 

• Alle overige punten zijn gesloten.  

3 – Mededelingen (Cees Schrama) 

a- Introductie Gerard den Dungen – nieuwe gebiedsregisseur Haarlem Noord 

Gerard, is per 01-08-2021 Gebiedsregisseur geworden, ter vervanging van Marco de Goede. Hij geeft 
aan dat zijn baan wat anders ingericht gaat worden en nog in ontwikkeling is. Per 2007 is hij als 
grondstroom coördinator bij de gemeente aan het werk en is verantwoordelijk voor alles in het 
buiten gebied, dus niet over bv hangjongeren, dat ligt bij handhaving. Het is belangrijk altijd eerst 
een melding te doen bij de gemeente, die geeft het door aan Gerard. Jeroen Boontjes doet dat de 
controle van de klacht en informeert Gerard, afhankelijk van het probleem wordt of Spaarnelanden 
ingeschakeld of de BAM bij bv gaten in de weg. Indien er bewoners initiatieven zijn dan dient dat 
gemeld te worden bij participatie@spaarnelanden.nl.  

De belangrijke punten zijn derhalve: 

1) Beheer 
2) Gebruik & Verfraaiing 
3) Onderhoud 

Gerard stelt het onderhoudsprogramma vast, er is nu een nieuw systeem gekomen waarin alles 
gepland zal worden. Gerard gaat bekijken of het WBO een overzicht hiervan kan krijgen, zodat ook 
hun achterban geïnformeerd kan worden en wij direct vragen van bewoners kunnen beantwoorden. 

Ria vraagt of er een overzicht gemaakt kan worden van de belangrijke contactpersonen, dus 
gebiedsmanager  Haarlem Noord (Hans Vriend), gebiedsverbinder Haarlem Noord (Rizgar Parlak) en 
alle anderen die belangrijk zijn voor een prettige samenwerking, met daarbij wie waarvoor 
verantwoordelijk is.  

Afgesproken wordt dat Gerard dit overzicht zal maken en naar Mariëlle zal versturen, tevens wordt 
afgesproken dat Gerard 1x per kwartaal bij de vergadering aanwezig zal zijn. 

b- Afghanenboot 

Cees geeft aan dat hij was gebeld door de burgemeester, die hem informeerde over de komst van de 
boot voor de Afghaanse Nederlanders en het verzoek deed z.s.m. te communiceren aan de 
wijkraden, hetgeen ook gebeurt is. Sandra vd Gouw heeft eveneens gereageerd op het verzoek van 
Cees wat er van ons verwacht wordt en hoe wij konden helpen. Belangrijk contactpersoon hiervan is:   
thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl Contactpersoon is Sarah Kruythof, tel 06 33985835. 
 
Hans vertelt dat er momenteel 31 mensen gehuisvest zijn op de boot, waarbij ook een aantal 
kinderen zijn die naar de basisschool en middelbaar onderwijs gaan. Verwachting is dat dit er meer 
gaan worden. Er staat een pakkend stuk in het Haarlems Dagblad van een van de vluchtelingen. 

Afgesproken wordt dat Mariëlle de brief met de definitieve notulen mee zal sturen. 

mailto:participatie@spaarnelanden.nl
mailto:thuisinhaarlem@haarlemeffect.nl


c – Woonwagen belangen 

Cees geeft aan dat wij een mail ontvangen hebben van de Voorzitter van de Woonwagenbelangen 
(Paulien Heesbeen), met het verzoek om naar plekken te zoeken in Haarlem Noord voor extra 
standplaatsen. Hij wil graag eerst van de gemeente vernemen wat het beleid hieromtrent is, wij 
hebben in Haarlem Noord al veel standplaatsen en ook andere projecten zoals Skaeve Huse en 
tijdelijke opvang. 

Rizgar geeft aan dat er nu gezocht wordt naar eventuele uitbreiding, als gevolg van de Europese 
wetgeving, welke de lokale overheid moet gaan uitvoeren. Er loopt nu een onderzoek om te bekijken 
waar er in Haarlem eventueel extra standplaatsen gemaakt kunnen gaan worden. Bart Wessels is de 
Project Leider hiervan. Afgesproken wordt dat het WBO Bart gaat uitnodigen voor de vergadering 
van november zodat hij meer toelichting en de laatste status kan geven. Rizgar zal ervoor zorgdragen 
dat er in de tussentijd geen acties ondernomen gaan worden hieromtrent. 

d – Vakantie Cees en Mariëlle – WBO vergadering vervalt 

Aangezien zowel Cees als Mariëlle in oktober op vakantie gaan, zal deze WBO vergadering komt te 
vervallen. 

e – Onderwerpen volgende WBO vergadering 24-11-2021 

• Bart Kessels uitnodigen – woonwagen beleid gemeente 

• Hilde Prins uitnodigen – boomwachter m.b.t. delen van ervaringen over bomenkap en herplant 

• Wijkraden Conferentie  – terugkoppeling geven 

f – Bespreek cultuur Gemeente vs. Wijkraden 

Cees geeft aan, het een slechte zaak te vinden, dat het overleg tussen gemeente en bewoners zo 
stroef verloopt dat er zelfs zaken bij de Raad van State aangekaart moeten worden (zoals bv. De 
sporthal bij het Schoter Lyceum de HLC turnhal in de Krim). Cees zou graag zien dat er tezamen met 
de gemeente overeenstemming komt, waarbij een redelijk advies ontstaat die eer doet aan de 
belangen van de bewoners en de gemeente. Wellicht is een “redelijkheid commissie” een idee ? 

Hans geeft aan dat zij wel naar de Raad van State moesten gaan omdat onwaarheden door de 
gemeente werd aangenomen als waarheid, ook na het indienen van een zienswijze. Cees is van 
mening dat er gekeken moet worden naar wat voor de bewoners de beste optie is. 

Ria geeft aan dat informatie ook vaak veel te laat binnenkomt en dat men meer kijkt naar eigen 
belangen dan in dialoog te gaan en te bekijken of consensus bereikt kan worden. 

Rob geeft aan dat er nu een startnotitie geschreven wordt die behandeld wordt in de commissie en 
gemeenteraad, waarna het pas naar de bewoners/wijkraden toe gaat voor inspraak en zienswijzes, 
dat is veel te laat. Er zou eerst met de bewoners en wijkraden gesproken moeten worden, voordat 
een startnotitie gemaakt wordt. De Orionzone is hiervan wel een goed voorbeeld, daar zijn de 
bewoners en wijkraden vanaf het begin betrokken geweest, alles is alleen nu On Hold gezet en 
worden deelprojecten als los zand opgestart. 

Cees geeft aan dat er gewerkt wordt met een decentrale manier van werken, waardoor het totaal 
overzicht uit het oog wordt verloren en noemt een voorbeeld. 

Gerard geeft aan dat ze nu wel meer centraal gaan registreren om dit overzicht te verkrijgen en meer 
disciplines bij elkaar gebracht worden voordat een uitvoeringsplan gemaakt wordt. 

Paul vraagt zich af of men wel bereid is tot een compromis, of dat men direct met de hakken in het 
zand gaan staan. Dit is ook mede afhankelijk van de financiële impact op het project en of er externe 
bedrijven bij betrokken worden, voor wie dit van groot belang is. 



Cees zou dit graag als werkwijze en zinvolle invulling van het WBO willen zien. 

Rob vindt dit een goed idee om te bespreken in de Wijkraden Conferentie op 29 oktober ? Rizgar is 
bij de organisatie betrokken en geeft aan dat het programma en de locatie nog niet definitief zijn. 
Uitnodiging wordt z.s.m. verstuurd zodra alles rond is. Cees merkt op dat dit wel erg laat bekend 
wordt gemaakt.  

Rizgar geeft aan nu 10 maanden bij gemeente Haarlem te werken en met verschillende wijkraden 
gesproken te hebben, deze hebben allemaal verschillende visies omdat ook elke buurt anders is.  Het 
is dus belangrijk regelmatig in gesprek te gaan met elkaar en niet alleen wensen sturen naar de 
gemeente maar ook met oplossingen komen en meedenken in het proces. 

Ria geeft aan behoefte te hebben aan meer onderlinge communicatie met de gemeente, anderen 
zijn het daarmee eens. 

Karina geeft aan dat de WBO een mooie samenwerking is, waarbij wij ervaringen kunnen delen met 
elkaar. 

Paul geeft aan dat voorheen alles via de wijkraden gecommuniceerd werd, aangezien er nu websites 
en andere communicatie kanalen zijn, met als gevolg dat de gemeente eigenlijk de wijkraden 
ongemerkt buitenspel zet en de bewonersinitiatieven direct bij de gemeente neergelegd worden. Het 
zou dan de taak van de gemeente zijn, om de wijkraden hierover te informeren. 

g – Onderwerpen en acties WBO 2022 

Graag wensen aan Mariëlle doorgeven, zodat dit in het plan voor 2022 meegenomen kan worden. 

4 – Mededelingen Gemeente (Rizgar) 

• Skaeve Huse project – Rizgar geeft aan dat men nu bezig is met het participatie proces, locatie is 
definitief en er zal met de bewoners samen een beheersplan gemaakt gaan worden. 

• Gebiedsteam Noord (Hans Vriend, Anita Jonk, Judith Leegwater, Gerard van Dungen en Rizgar 
Parlak) gaan elke woensdag op locatie Cronjé 1 werken, om dichter in de buurt te zitten i.v.m. de 
wijk gebonden aanpak van de gemeente. Er zullen geen spreekuren gehouden gaan worden 
maar indien wijkraadsleden Rizgar willen spreken over een bepaald onderwerp is hij daar 
beschikbaar voor een gesprek. 

• Corona herstelfonds Er is een fonds in het leven geroepen om te helpen bij problemen die 
verband houden met Corona. Afgesproken wordt dat Rizgar meer informatie hierover naar 
Mariëlle zal sturen. 

• De daklozenboot Aurora, ligt weer tijdelijk op zijn oude plek in de buurt van de Florisstraat, 
binnen een maand moet er een oplossing gevonden zijn om de daklozen te huisvesten. 

• Wijk gebonden aanpak Delftwijk, men is begonnen met de wijkaanpak, hiervoor is inmiddels de 
kick-off gegeven, waarbij bewoners, moskeeën, jongeren, DOCK, Sport Support, Haarlem Support 
en ondernemers aanwezig waren. Doel is de sociale armoede en andere problemen op te lossen, 
niet alleen voor de mensen in de bijstand maar er is ook een grote groep werkende minima, 
daarnaast is de gezondheid en de sociale cohesie slecht. Inmiddels heeft een ondernemer wel 
een baan aangeboden aan jongeren, dus dat is een goed begin. 

• WBO - Rizgar geeft aan dat hij weinig informatie haalt uit de WBO en zou graag korter en bij 
voorkeur via zoom aanwezig willen zijn. Cees geeft aan dat de wethouder al nooit aanwezig is en 
de doelstelling van het WBO is een goed overleg is tussen wijkraden en gemeente. Hij geeft aan 
het belangrijk te vinden dat Rizgar wel blijft komen, mede omdat hij altijd veel informatie heeft 
die de wijkraden anders niet krijgen. 

 

 



 

5 – Mededelingen Wijkraden 

Hans geeft aan dat de jaarvergadering van de Krim op 6 oktober fysiek gehouden zal worden, 
Wethouder Rog is hiervoor uitgenodigd, maar heeft zijn voorbereidende afspraak van 30/9 met Hans 
afgezegd.  

Arnold geeft aan dat het 100 jarig bestaan van de Patrimoniumbuurt uitbundig is gevierd, er is een 
magazine uitgekomen e er zijn 6 kaarten ontworpen hiervoor. Burgemeester Wienen was aanwezig 
en er is aandacht hieraan besteed in het Haarlems Weekblad. Afgesproken wordt dat Arnold de 
gegevens naar Mariëlle stuurt, waar het magazine en de kaarten besteld kunnen worden . 

Karina geeft aan dat zij de jaarvergadering op 10 oktober zullen houden.  

Mariëlle (vervangt Alex voor de Planetenwijk) zij geeft aan dat veel zaken spelen in de Planetenwijk. 

• Energietransitie pilot – mede door onze zienswijze op het Energie transitieplan is de wijkraad 
gevraagd om mee te werken met de pilot en is onze wijk hiervoor geselecteerd. Binnenkort zal 
een bewonersbrief verstuurd gaan worden, kunnen bewoners gratis advies krijgen voor 
verduurzaming van de woning (raam, muur, dak isolatie, zonnepanelen en warmte pompen). Er 
wordt dan een offerte i.o.m. bewoner gemaakt en contract eventueel getekend. Voor eind van 
het jaar moet dit afgerond zijn, er is een mogelijkheid voor 200 bewoners om hiervan gebruik te 
maken.  

• Gesprek met wethouder - De wijkraad heeft een gesprek aangevraagd bij Wethouder Rog om te 
praten over Nieuwe Democratie vs. Overleg en belang van de Wijkraad. 

• Zaanenpark – de wijkraad was heel blij dat de paden in het Zaanenpark verbeterd zouden 
worden, helaas is maar de helft van de paden gedaan omdat er niet genoeg budget beschikbaar 
was. Mariëlle zal in overleg met Gerard gaan, om de rest van de verbeteringen in 2022 uit te 
laten voeren. 

• Orionzone – De gemeente heeft een brief gestuurd aan Hoorne Vastgoed dat er definitief geen 
Vomar mag komen bij de Bison Bowling, daarnaast is er ook een brief verstuurd dat de komende 
6 maanden er niet gestart kan worden met de ontwikkeling omdat de gemeente niet genoeg 
personeel heeft. Hans vult aan dat dit ook van toepassing zal zijn voor de ontwikkeling van het 
NOVA College. 

7 – Rondvraag 

Er zijn geen verdere vragen voor de Rondvraag. 

Om 22.00 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen goede tijd toe en tot 
ziens na de vakantie van het bestuur.  

 

Volgende WBO vergadering is 24 november om 20 uur in Huis Te Zaanen - Zaanenpark 

  
Hieronder staan alleen de openstaande actiepunten vermeld, Mariëlle 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, Mariëlle stuurt mail naar 
Rizgar, hij zal ervoor zorgdragen dat er antwoorden komen op de 
vragen. Is inmiddels ontvangen en zal bij de notulen van 29-9 
mee gestuurd worden. 

24/03/2021 Gesloten 

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 Gesloten 

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 Mariëlle 
versturen 

30/06/2021 Gesloten 

Karina Initiatievenboek digitale versie  versturen naar Mariëlle 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 

Gerard Overzicht opsturen met geplande acties vanuit nieuwe systeem 29/09/2021 Open 

Mariëlle Mail van Sandra vd Gouw  m.b.t. hulp aan Afghanen toevoegen 
aan notulen 

29/09/2021 Open 

Mariëlle Mail van Paulien Heesbeen  m.b.t Woonwagen belangen 
toevoegen aan notulen 

29/09/2021 Open 

Mariëlle Bart Kessels van Gemeente uitnodigen voor WBO vergadering 
24-11 m.b.t. Woonwagen belangen 

29/09/2021 Open 

Mariëlle Hilde Prins uitnodigen voor WBO vergadering van 24-11 m.b.t 
bomenkap en aanplant 

29/09/2021 Open 

Rob Communicatie en samenwerking wijkraden vs. Gemeente 
opnemen in programma van Wijkraden Conferentie 

29/09/2021 Open 

Rizgar Informatie m.b.t. Corona herstelfonds naar Marielle sturen 29/09/2021 Open 

Arnold Contact gegevens naar Marielle versturen t.b.v. bestellen 100 
jarig jubileumboek en kaarten 

29/09/2021 Open 

 


