
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 15-12-2021 – via Zoom 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Inge Zuurendonk WR Indische Buurt Noord 

Barbara Pronk WR Dietsveld-Vogelbuurt – als vervanging van Bert-Jan 

Alex Kalf WR Planetenwijk 

Rob van Looveren WR de Krim 

Hans Spruit WR Sinnevelt 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

Thea de Roos WR Vondelkwartier 

Paul Boom DR Spaarndam 

  

Jacques Amand TROTS 

Rizgar Parlak  Gebiedsverbinder Haarlem Noord 

Eva de Raadt Wethouder Haarlem Noord 

Bart Kessels Gemeente Haarlem – Coördinator Woonwagenbelangen 

  

Mariëlle Vos Secretaris WBO & Notulist & vertegenwoordiger WR Planetenwijk 

 

1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent om 20.00 de vergadering, heet iedereen welkom en stelt een kennismakingsronde voor 
omdat er nieuwe mensen aanwezig zijn, met name Eva de Raadt (Wethouder) en Bart Kessels 
(gemeente Haarlem) 

De agenda wordt door de leden goedgekeurd, punt 6a wordt toegevoegd op verzoek van Hans Spruit 
m.b.t. Participatie, hoe krijgen wij dit onderwerp echt op de agenda bij de politiek en hoe krijgen we 
dit voor elkaar? 

2 - Vaststellen verslag 24-11-2021 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 24 november wordt vastgesteld met dank aan notulist Marielle Vos. 

Mariëlle bespreekt nog de openstaande actiepunten.  

• Overzicht contactpersonen t.b.v. COA – Er zijn geen contactpersonen bij Marielle aangeleverd 
behalve vanuit Planetenwijk m.b.t. DSS (voetbal).  

• Overzicht behoeftes vanuit COA – Menno heeft geen opgave gedaan, zijn nu nog druk bezig met 
het inregelen van de eerste behoefte, zodra er meer noodzakelijk is zal hij dat aangeven.  

• Manifest Wijkraden – Is in wording, j.l. maandag team sessie geweest.  

• Alle overige punten zijn gesloten.  

3 – Voorstellen van Eva de Raadt (nieuwe wethouder van o.a. Haarlem Noord) 

Cees heet Eva van harte welkom en legt kort uit hoe het WBO werkt, het is een 
samenwerkingsverband tussen actieve wijkraden vanuit Haarlem Noord. Iedere wijkraad heeft eigen 
doelstellingen, vergaderingen en neemt eigen beslissingen, maar bij grens overstijgende projecten 
worden gezamenlijke standpunten ingenomen. Daarnaast wordt tijdens de vergadering informatie 
uitgewisseld en bij problemen meegedacht indien daar behoefte aan is. Tevens is het WBO een 



doorgeef functie voor B&W. De wethouder is een graag geziene gast bij de vergaderingen om 
belangrijke zaken te kunnen bespreken. 

Eva krijgt het woord en stelt zich voor. Zij heeft al 2 periodes in de gemeenteraad gezeten en geeft 
aan 2 en een halve week geleden geïnstalleerd te zijn als wethouder. Zij is een CDA’er en geboren en 
getogen in Haarlem. Zij woont nu in de Roos, maar is opgegroeid in de vogelenbuurt. Zij geeft aan 
niet eerder van het WBO gehoord te hebben, maar daarover door Rizgar is geïnformeerd. 

De wijkraden mogen vragen stellen aan Eva: 

Hans (Sinnevelt) - geeft aan met veel belangstelling het interview gelezen te hebben hetgeen hem 
hoopvol stemt. Hij hoop dat zij tips heeft voor de wijkraden om de participatie op zowel politiek als 
gemeentelijk gebied te verbeteren. Eva geeft aan dat zij het echt meende wat in het interview staat. 
M.b.t. het onderwerp Participatie verwijst zij naar Jur Botter, hij is de wethouder voor dit onderwerp. 

Alex (Planetenwijk) - geeft aan het erg op prijs te stelen dat zij op zo’n korte termijn aanwezig kon 
zijn, hij heeft een vraag mm.b.t. het plaatsen van de 1700 extra bomen, terwijl er zoveel bomen al 
gekapt zijn en er nog veel meer gaan verdwijnen, hoe kijk jij daar tegenaan? Eva geeft aan dat die 
1700 bomen er gaan komen, of ze nu op de juiste plekken komen is lastig te definiëren, maar dat er 
bomen bij gaan komen in de Planetenwijk is zeker. M.b.t. de Ontwikkelzones is Floor Roduner de 
wethouder hiervoor. 

Paul (Spaarndam) - heet Eva welkom, m.b.t.  het Haarlemse deel van Spaarndam is het nu in rustig 
vaarwater, de rest zit in ontwikkelingsfase. 

Inge (Indische Buurt Noord) - geeft aan dat zij een aantal projecten gaat opstarten waaronder het 
Nieuw Guineaplein, waar volgend jaar nieuwe speeltoestellen geplaatst gaan worden, zij wil graag 
steun hebben om dit buurtplein op te knappen en er een gezellig plein van te maken. Eva geeft aan 
dat zij dit ook voor ogen heeft, ook sport toestellen die door jong & oud gebruikt kunnen worden. 

Barbara (Vogelenbuurt/Dietsveld) - heeft geen vragen voor Eva. 

Arnold (Patrimonium) -  heet Eva ook welkom en hoopt dat zij zich ook wilt gaan inzetten voor 
minder valide sporters, Eva bevestigd dat dit exact is waarvoor zij zich zal gaan inzetten. 

Thea (Vondelkwartier) - geeft aan met het interview in het Haarlems Dagblad heel blij te zijn, omdat 
dit ook de punten zijn die wij belangrijk vinden en nodigt haar uit om een bezoek te brengen in de 
wijk Vondelkwartier. 

Rob (de Krim) - geeft aan tezamen met de andere wijkraden Sinnevelt en Planetenwijk druk te zijn 
met de Orionzone. Eva geeft aan bekend te zijn met de wijk de Krim en met de diverse uitdagingen, 
zij is ook op de hoogte van de diverse wensen m.b.t. sport en woningbouw. Zij wil zich graag laten 
bijpraten over de diverse projecten en komt graag op bezoek in het nieuwe jaar. 

Cees (WBO) -  geeft aan het heel erg op prijs te hebben gesteld dat zij aanwezig was en hoopt op een 
hele prettige samenwerking. 

4 – Woonwagenbeleid  (Bart Kessels- gemeente Haarlem) 

Cees geeft aan dat er een verzoek kwam vanuit de voorzitter van de woonwagenbelangen voor een 
gesprek over locaties in Haarlem Noord,  waar woonwagens geplaats konden gaan worden. Dat was 
wat te snel, het WBO wilde eerst overleg met de gemeente over het beleid m.b.t. de woonwagens. 
Bart geeft aan dat hij nu de project manager is en dat er een actieplan geschreven is hiervoor. De 
woonwagens vielen tot 1999 onder een speciale wet die is afgeschaft, zij merkte dat zij niet meer 
zomaar plekken toegewezen kregen, waardoor er door hun actie ondernomen is. De woonwagen 
bewoners bestaan uit 3 groepen, teweten de Sinti’s, Roma’s en reizigers. Door uitspraken van Unesco 
en de Rechten van de Mens, heeft het Rijk een gemeentelijk woonwagenbeleid gemaakt. Hierin staat 

Met opmerkingen [HV1]:  



vermeld hoe het perspectief op standplaats is. In 2019 is hiervoor een onderzoek gedaan. Er zijn 95 
standplaatsen op 11 locaties waarvan Waardeveld gaat verdwijnen in de Waardepolder omdat dit 
een industriegebied moet zijn. Er is behoefte aan 150 extra standplaatsen, waarbij ook gekeken moet 
worden naar kwalitatieve woonbehoefte en brandveiligheid. Bij de woonwagen bewoners zat veel 
oud zeer en het vertrouwen in de gemeente was slecht. Woning coöperaties hebben ook locaties in 
hun bezit. Er is een actieplan gemaakt, waarin o.a. de volgende punten beschreven stonden: 

• Welke woonvorm is gewenst? 

• Hoe vindt de woning toewijzing plaats? 

• Hoe vinden wij nieuwe standplaatsen? 

• Hoe is de leefbaarheid van de bestaande locaties? 

• Is er nog ruimte om uit te breiden? 

• Hoe gaat het met het beheer van de standplaatsen? 

• Hoe ga je met eigendom om? 
 
Bart geeft aan dat dit niet vergeleken kan worden met statushouders of Skaeve Huse, het is een 
gewone woningbouwvorm waarbij de problematiek gelijk is.  
Marielle vraagt of de plekken die gedefinieerd zijn gedeeld kunnen worden met het WBO. Bart geeft 
aan dat dit nog niet kan, hij is nu in gesprek met de bestuurders omdat die zijn opdrachtgever zijn. 
Paul vraagt waarom het WBO dan aangeschreven is door de woonwagen belangen, is dat een 
noodgreep? Bart weet dit niet exact, hij denkt dat de woonwagen belangen graag gehoord wilde 
worden. 
Hans geeft aan dat zij een maand geleden gesproken hebben en vraagt wanneer er dan wel 
gesproken gaat worden met de wijk, want de bouw staat al gepland in mei. Bart kan daar geen 
antwoord op geven. 
Cees geeft aan dat de gemeente zelf geen grond heeft en dus afhankelijk zijn van de woningbouw 
coöperaties, die zullen eerder voor sociale woningbouw kiezen dan voor woonwagens. In Haarlem 
Noord en Schalkwijk zijn al locaties omdat dit aan de rand van de stad is, vandaar dat waarschijnlijk 
contact gezocht is met het WBO.  Er zijn meerdere groepen die naarstig op zoek, zoals de jongeren, 
sociale woningbouw, asielzoekers etc. dus de gemeente moet niet met vage beloftes komen maar de 
wijkraden in een vroeg stadium betrekken om mee te denken. 
Rob geeft aan dat bij de Kennemersporthal ook woonwagens geplaatst worden voor de kermis op de 
Zaanenlaan, vallen deze daar dan ook onder? Bart geeft aan dat dit een aparte groep. 
Inge snapt Bart en vindt het belangrijk dat de volgorde goed gehouden wordt. 
Thea heeft geprobeerd het te volgen en heeft de brief nog extra gelezen, maar krijgt niet het gevoel 
dat de gemeente transparant is in deze, de anderen zijn het daarmee eens. Bart wil eerst dat het 
bestuur ingelicht wordt voordat er met andere partijen gesproken wordt. 
Arnold vraagt hoeveel standplaatsen er gerealiseerd moeten worden, Bart geeft aan dat zij weten 
welke behoefte er is en dat de komende maanden beslist moet gaan worden hoe en wat. 
Rizgar geeft het idee om het WBO vroeg tijdig te betrekken bij het proces en de uitkomst te delen 
met de gemeente. Bart geeft aan bezig te zijn met de gehele stad en wil niet voor een fait accompli 
gesteld te worden en moet eerst bij zijn opdrachtgevers ten rade gaan. 
Rizgar geeft aan dan het WBO te betrekken bij het bepalen van de criteria, Bart geeft aan dat de 
criteria al bepaald zijn. 
Cees geeft aan het eens te zijn met Rizgar en verzoekt Bart het WBO sneller te betrekken. Bart zal dit 
verzoek meenemen in zijn bespreking met het bestuur. 
Afgesproken wordt dat Bart de folder naar Marielle toe stuurt. (deze is inmiddels in de WBO app 
groep geplaatst) Arnold heeft het woonwagen actieplan in de WBO app groep geplaatst, deze zal ook 
op de WBO googledrive gezet gaan worden door Marielle. 
Eva en Rob geven aan de vergadering te verlaten. Rob geeft nog aan dat ze bezig zijn met het 
Wijkraden manifest en dat er een persbericht is opgesteld die volgende week uitgestuurd zal gaan 
worden. 



5 – Mededelingen Gemeente (Rizgar) 
Plofkraak Rijksstraatweg - Rizgar verteld dat er een plofkraak is geweest op de Rijksstraatweg 
waarbij heel veel schade is opgelopen. De Burgemeester is de volgende dag direct geweest. 
Omwonenden zijn in de Emanuelkerk opgevangen, maar de meeste mochten s ’nachts na controle 
door de brandweer weer terug naar hun eigen huis. 2 mensen zijn opgevangen in een hotel. Rizgar is 
maandag samen met de opbouwwerkers langsgegaan en geeft aan dat er een Crowdfunding is 
opgestart om de eigenaren te ondersteunen.  
Inge geeft aan dat deze link ook al op hun website is gezet. (WIBN.nl) 
Cees vraagt in hoeverre de gemeente dit steunt, dit is verzekering werk en risico ondernemer.  
De link is inmiddels door Rizgar toegestuurd en heeft Marielle in de WBO app geplaatst. 
Leefbaarheidsbudget 2022 – Rizgar geeft aan dat er weer een budget beschikbaar is voor 
vergroening  dit betreft 150 – 200.000 euro voor geheel Haarlem. Zodra de voorwaarden duidelijk 
zijn zal Rizgar ons informeren. 
 
6 – Mededelingen Wijkraden 

Thea - geeft aan dat er een participatie traject gestart is m.b.t. Skaeve Huse, de wijkraad heeft 
gevraagd om dit te laten starten in de nieuwe raadsperiode. Voor Noord Akerdam is een 
subsidieverzoek gestuurd, in het voorjaar zal dan een opstap gaan vinden naar de herbestemming 
hiervan. Tevens hebben ze een smiley verzoek gedaan om de acceptatie van het 30 km gebied sneller 
te accepteren.  

Arnold – Hij en Ton vd Voort hebben een bezoek gebracht aan Quality Bakers en Spaarneboog. Het 
goedgekeurde plan wordt niet een op een overgenomen door Hoorne vastgoed. Voor het Nelson 
Mandela park ligt een herstructureringsverzoek. 

Alex - de wijkraadsvergadering ging met name over de startnotitie van het Stadionplein, twee weken 
voor de commissie vergadering is deze onder de radar tot stand gekomen. Ernst en Wim hebben 
ingesproken voor onze wijkraad. Ienke Verhoef (PvdA) kwam uitleg geven hierover. De startnotitie is 
vrij kaal maar heeft veel impact op de wijk. Highlights zijn: verhuizing Sint Jacob (Nieuw Delftweide), 
verhuizing van de Dekamarkt, betaald parkeren in de gehele wijk. Het mobiliteitsonderzoek moet nog 
gedaan worden en er is geen participatie geweest. Volgens de startnotitie was de Orionzone 
geïnformeerd, maar daar was geen sprake van. Er is ook geen groen voorziening paragraaf in 
opgenomen terwijl er wel 130 bomen gekapt gaan worden. De startnotitie zal dus aangepast gaan 
worden met deze belangrijkste zaken. 

Inge - geeft aan in voorbereiding te zijn met het verkiezing café, daarnaast was er een project 
waterleiding, maar is er nu ook een project riolering en glasvezelkabel met als gevolg dat alles 
continue overhoop ligt en er niet goed afgestemd is hierover. 

Barbara – geeft aan dat er een werkgroep verkeersveiligheid een thema avond georganiseerd heeft 
waarbij de gebeid verbinder en gebiedsagent aanwezig waren. Op de Jan Gijzekade komt een smiley 
bord. De werkgroep is nu beëindigd, de actiepunten die hieruit voortkwamen liggen bij de wijkraad. 

Rizgar vraagt om signalen door te geven aan hem zodat er smiley borden geplaatst kunnen gaan 
worden. Marielle vraagt hoe het dan zit met de Orionweg, daar zou ook een smiley bord komen. 
Daar heeft Rizgar geen antwoord op. Thea geeft aan alleen smiley borden te willen hebben. Rizgar 
kan dit escaleren. Cees geeft aan dat er op de Zaanenlaan al jaren een bord 30 met slecht wegdek 
staat, maar dat er nooit gecontroleerd wordt. Hans doet het verzoek aan Rizgar om meer smiley 
borden aan te laten maken. Rizgar bevestigd dat dit verzoek al is gedaan, maar dat hij eerst de 
gemaakte afspraken wil nakomen. Indien dit niet nagekomen wordt, zal hij gaan escaleren. 

Hans geeft aan dat 30 km gebied ook belangrijk onderwerp gaat worden bij de verkiezingen. 

 



6a – Participatie verbeteren tussen wijkraden en gemeente (Hans Spruit) 

Hans geeft aan dat de directe aanleiding toch wel de startnotitie was van het Stadionplein. Er werd 
gesuggereerd dat de wijkraden en Orionzone geïnformeerd waren terwijl dit absoluut niet het geval 
was. Binnenkort zijn er verkiezingen en hij wil graag met een aantal mensen brainstormen en een 
plan maken hoe dit op de agenda te krijgen bij de politiek, de gemeenteraad, de wethouders en de 
commissies, zodat dit voortaan beter zal gaan verlopen. Jur Botter heeft aangegeven dat het 
participatietraject perfect gedaan is, terwijl het tegendeel waar is. 

Het komt op het volgende neer: 

• Welke verzoeken hebben wij om het participatietraject goed te kunnen doen 
(randvoorwaardes)? 

• Op welke manier willen wij dit afdwingen en concretiseren? 

• Wat is de werkelijke intentie dat het niet een loze façade wordt, maar dat het gewoon gedaan 
gaat worden. 

Rizgar geeft aan ook graag te willen meedenken, hij was programmamanager democratisering in 
Amsterdam en heeft veel ervaring met de kracht van de wijk te laten zien in sessies en de formele 
kant te laten zien door het in paragrafen op te laten nemen. Gelijkwaardigheid, openheid, 
wederkerigheid en transparantie zijn heel belangrijk hierbij, waarbij ook belangrijk is de balans 
tussen schreeuwerd en stille meerderheid te vinden. 

Cees wil ook graag participeren.  

Inge en Alex willen het graag bespreken in hun wijkraad om te bepalen wie zal participeren.  

Afgesproken wordt dat iedereen zelf de opgave aan Hans Spruit zal doen om vertraging te 
voorkomen. 

7 – Rondvraag 

Cees  

Post voor asielzoekers - geeft aan gesproken te hebben met de uitbater van het café recht tegenover 
de asielzoekers en Afghanen boten. Zij hebben aangegeven geen overlast te ervaren, maar wel veel 
last te hebben van alle post die bij hun binnenkomt omdat de gemeente dit niet goed geregeld heeft. 
Zij willen dit probleem graag op korte termijn opgelost hebben.  

Afgesproken wordt dat Cees dit verzoek op de mail naar Rizgar verstuurt, zodat hij dit bij de 
betreffende afdeling kan gaan leggen om op te lossen. 

Budget voor WBO vergaderingen, door de gemeente is beslist dat de kosten hiervoor voortaan via de 
wijkraden moeten gaan lopen. Barbara vraagt of dit een nieuw probleem is. Cees geeft aan dat dit 
voorheen altijd geregeld werd via het Posthuis, maar doordat dit is afgebrand het nu wel een ding is 
geworden. Voor 2021 heeft Planetenwijk de kosten voor hun rekening genomen. De Krim zou dit 
doen voor 2022, maar daar is nu toch wel een probleem ontstaan.  De gemeente heeft aangegeven 
dat indien er te weinig budget is, dit verhoogt kan worden hiermee. Thea vindt dit heel vreemd, zij 
hebben zelf al krap budget, terwijl de nieuwe democratie 30.000 euro aan budget krijgen. Hans 
Spruit geeft aan ook te willen helpen. Afgesproken wordt dat Cees e.e.a. zal meenemen in zijn 
gesprek met Hans Vriend. 

Woonwagenplannen – Cees geeft aan Bart te hebben gevraagd om te komen om dit te bespreken. 
Hoe gaan wij hier nu mee om? Hans geeft aan verontrust te zijn over het feit dat het plan er dus al 9 
maanden ligt en had verwacht dat Hans Vriend ons hierover al eerder geïnformeerd zou hebben. 

 



Jacques 

Smiley borden  – geeft aan dat ze helaas maar 2 weken echt werken, daarna loopt het snel terug 
omdat me er aan gewend raakt. 

Participatie – is eigenlijk altijd al een ding geweest, wij kunnen een brief sturen naar het coalitie 
akkoord, hij wil graag advies hierover geven en meedenken. 

Thea – vindt dat het WBO geen orgaan is dat beslissingen neemt, maar informatie uitwisselt en wil 
graag 1x per 2 maanden vergaderen. Cees geeft aan dat hierover al een beslissing genomen is, per 
volgend jaar is er 1x per 2 maanden een of twee presentaties en de andere maanden informatie 
uitwisseling, zie notulen vorige vergadering. 

Hans – verbaast zich over het feit dat de Indische Buurt een verkiezing café organiseert omdat een 
wijkraad zich toch los moet houden van politiek. Inge geeft aan dit al vaker te hebben gedaan, zij 
nemen een aantal belangrijke items van de wijk en leggen dit voor bij gemeenteraad om politiek en 
wijk bij elkaar te brengen. Cees geeft aan dat een wijkraad moet waken politieke statements te 
maken, maar dat iedere wijkraad hierin vrij is om te doen wat zij goed achten. 

Arnold geeft aan dat Ton vd Voort hem per januari gaat vervangen, omdat hij dan gaat stoppen. 

Inge geeft aan dat zij het met Cees eens is om geen woonwagen bewoners uit te nodigen voor de 
WBO vergadering omdat wij de andere groeperingen ook niet uitnodigen. 

Paul – geeft aan het contact met Haarlem heel fijn te vinden, zijn ervaring met de andere gemeentes 
is wel anders. Velsen geeft nooit antwoord en de Haarlemmermeer gaat gewoon zijn gang en 
informeert zijn bewoners niet eens. 

Om 22.17 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen hele fijne 
feestdagen toe. 

 

Volgende WBO vergadering is 26 januari om 20 uur (in principe in Huis Ter Zaanen, tenzij corona 
anders verplicht 

 

 

Overzicht WBO vergaderdata 2022 

26 januari  – overleg met presentaties  
23 februari  – overleg wijkraden onderling 
23 maart – overleg met presentaties  
20 april  – overleg wijkraden onderling 
25 mei   – overleg met presentaties  
22 juni   – overleg wijkraden onderling 
juli & augustus- geen vergaderingen i.v.m. zomervakantie WBO leden 
28 september  – overleg met presentaties  
26 oktober  – geen overleg i.v.m. vakantie Cees 
23 november  – overleg met presentaties  
14 december  – overleg wijkraden onderling 

 
 
 
 

 



Aktielijst Onderwerp Datum Status 

    

Marielle Hilde Prins (Boomridder) is uitgenodigd voor de WBO 
vergadering van januari 

24/11/2021 Pending 

Allen Manifest Wijkraden Conferentie bestuderen zodra deze 
rondgestuurd wordt en op & aanmerkingen versturen naar Rob  

24/11/2021 Pending 

Marielle Haarlem Ontmoet uitnodigen voor presentatie in 2022 24/11/2021 Pending 

Marielle Contactpersoon Ramplaan kwartier energie project uitnodigen 
voor WBO vergadering 2022 

24/11/2021 Pending 

Bart Folder over Woonwagen belangen naar Marielle sturen 15/12/2021 Gesloten 

Allen Wie denkt mee over participatie verbetering ? graag zsm 
opgeven bij Hans Spruit 

15/12/2021 Open 

Cees Mail versturen naar Rizgar over oplossen postprobleem bij cafe 
tegenover asielboten 

15/12/2021 Open 

 


