
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 24-11-2021 – via Zoom 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Inge Zuurendonk WR Indische Buurt Noord 

Martin vd Pavert WR Dietsveld-Vogelbuurt 

Alex Kalf WR Planetenwijk 

Rob van Looveren WR de Krim 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

  

Jacques Amand TROTS 

Rizgar Parlak  Gebiedsverbinder Haarlem Noord 

Menno Schot Coördinator COA Amsterdam 

Ans Kippersluis Gemeente Haarlem 

  

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 Menno Schot (COA) en Ans Kippersluis 
(Gemeente Haarlem). 

De agenda wordt door de leden goedgekeurd. 

2 - Vaststellen verslag 29-09-2021 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 29 september wordt vastgesteld met dank aan notulist Marielle Vos. 

Mariëlle bespreekt nog de openstaande actiepunten.  

• Overzicht contactpersonen – Is op 9/11 naar de WBO leden verstuurd tezamen met de link naar 
geplande acties gemeente.  

• Wethouder - Topics aanleveren m.b.t. gesprek met de wethouder, blijft open staan. Eva de Raadt 
is de nieuwe wethouder geworden. 

• Hilde Prins (boomridder) – Zij zal op haar verzoek als spreker in januari inde WBO een 
presentatie geven.  

• Bart Kessels – mbt woonwagen belangen, zal in december een presentatie geven en onze vragen 
beantwoorden. 

• Overzicht Corona Herstelfonds – heb ik net van Rizgar ontvangen en zal met de notulen 
meegestuurd worden. 

• Alle overige punten zijn gesloten.  

3 – Asielzoekers op de boot bij de Floresstraat (Menno Schot van COA) 

Begin november is de boot gekomen en j.l. donderdag zijn de eerste 77 asielzoekers aangekomen, de 
boot is nu vol met 90 mensen, het betreft alleen Turkse, Jemenitische en Syrische mannen die 
kansrijk zijn om een verblijfsvergunning te krijgen. Ze blijven tot 1 april op de boot, in de tussentijd 
wordt de asiel procedure gestart. Er is nu ook een IND op het station van Haarlem gekomen hiervoor. 
Ze zijn druk bezig geweest met bed, bad en brood in orde te krijgen en gaan zich nu concentreren op 
de dag structuur en taallessen opstarten. Het betreft een groep die vanuit de noodopvang in een 



bedrijfshal in Hengelo, geselecteerd is om naar Haarlem te komen. Ze zijn gevaccineerd, of 
gedeeltelijk gevaccineerd en hebben minimaal een negatieve test gehad voordat ze naar Haarlem 
kwamen, Maandag zal de GGD prik bus komen. Menno is werkzaam bij de satelliet locatie in 
Amsterdam waar 500 personen opgevangen worden, ze zijn 24 uur per dag bereikbaar. Menno is wel 
elke dag aanwezig op de boot nu, dat zal straks wekelijks worden indien het goed ingeregeld is. De 
rederij zorgt voor de bemensing van de boot en beveiliging. Het bedrijf Durazorg is verantwoordelijk 
om de synergie te vinden tussen de twee boten en de begeleiding te doen van de mensen. 

Marielle stelt even de vragen aan Menno die verzameld zijn: 

• Is er ook een plan is om nog extra boten neer te gaan leggen?  Menno geeft aan dat hiervoor nog 
geen plannen liggen, maar dat dit wel lastig in te schatten is, elk bed is er een en ze willen 
voorkomen dat men op straat moet slapen. 

• Is er een kans dat mensen gaan onderduiken? Kans lijkt klein, het blijkt toch lastig te zijn in de 
illegaliteit te verdwijnen, IND heeft er belang bij dit snel afgehandeld te krijgen. 

• Welke termijn is afgesproken ? tot 1/4/2022, indien dit verlengd moet worden, zal B&W 
daarover de beslissing nemen, de raad wordt geïnformeerd hierover. De rederij zou wel graag 
willen dat het verlengd werd, maar dat wordt kort voor afloop periode beslist door de politiek. 

• Gaat het bestemmingsplan gewijzigd worden hiervoor? Nee nu niet omdat het 5 maanden 
betreft, indien er verlengd moet gaan worden, zal er wel actie ondernomen moeten gaan 
worden. 

• Zijn er nog vrijwilligers nodig ? De eerste vrijwilligers hebben zich al gemeld, op de boot zelf zijn 
weinig faciliteiten, ze zijn op de kade aan het zoeken naar mogelijkheden om bijeenkomsten te 
houden voor voorlichting en taallessen. Marielle geeft aan dat er schuin tegenover een speeltuin 
is, waar ook een buurtgebouwtje bij zit, kan een mogelijkheid zijn. 

• Waar kunnen wij als wijkraden mee helpen ? Wij kunnen hierover communiceren en zo 
informele contacten leggen via ons netwerk. 

Rizgar geeft aan dat hij de contactpersoon voor de gemeente is, dus als Menno zijn behoefte en 
vragen wilt bundelen en naar hem toe kan sturen, dan kan hij hierop actie ondernemen intern de 
gemeente. 

Alex vraagt of er een vast programma is voor de dagbesteding, Menno geeft aan dat dit een vast 
programma is wat opgesteld is door de overheid en betreft sporten en participatie en is een 
samenwerking met bestaande partijen maar ook contacten met anderen om elkaar te leren kennen. 
Toen ze de vorige keer in de Koepel opgevangen werden, waren contacten gelegd bij DSS, dat zal nu 
ook weer opgepakt worden. 

Er worden bewust geen kinderen op deze boot opgevangen omdat hij 2 meter van de kade ligt en het 
derhalve te gevaarlijk is. 

Rizgar geeft aan dat dit een heel mooi aanbod is van de wijkraden en dat het belangrijk daarvan 
gebruik te maken, omdat zij een groot informeel netwerk in de buurten hebben. 

Afgesproken wordt dat Menno een overzicht maakt van hun behoefte, welke Marielle zal 
verspreiden onder de WBO leden ter promotie. 

Rizgar zal een overzicht maken van formele contacten voor Menno. 

Marielle zal alle informele contacten verzamelen en het overzicht naar Menno sturen. WBO leden 
graag aanleveren. (bv van de Indische Buurttuin daar worden vrijwilligers gezocht etc.) 

 

 



 

4 - Afghanenboot (Ans Kippersluis- gemeente Haarlem) 

Ans  geeft aan dat zij nu de coördinator is voor de boot met Afghanen vanuit de gemeente. Er zijn nu 
41 personen en 10 kinderen aanwezig op de boot de “Liberty Anne”, vanuit 10 families. Zij hebben 
allemaal een Nederlandse nationaliteit en ze zijn bezig huisvesting te regelen in het gehele land. Het 
is belangrijk dat het verblijf op de boot zo kort mogelijk is voor de kinderen. 
Marielle vraagt waar er nu nog behoefte aan is en waar wij als wijkraden kunnen helpen. 
Ans geeft aan dat zij dit zal gaan navragen en aan Marielle zal doorgeven.  
Afgesproken wordt dat Ans de contactpersoon voor de WBO wijkraden zal zijn. 
 
5 – Wijkraden Conferentie 29/10/2021 (Rob van Looveren) 
Rob verteld dat hij bij toeval betrokken werd bij de voorbereiding van de Wijkraden Conferentie, die 
normaal gesproken jaarlijks plaatsvind, maar door de pandemie niet doorgegaan is. Het werd 
gehouden in de “Sociëteit”  Zijlweg 1 en was heel goed georganiseerd door de gemeente, met een 
warm ontvangst. Het was erg druk, Rob heeft geen idee of alle wijkraden aanwezig waren, want er 
was geen deelnemers lijst. Er waren ook afgevaardigden van B&W aanwezig. Het voorprogramma 
nam wat meer tijd in beslag dan ment gedacht had, waarbij gesproken is over de proces gang bij de 
gemeente bij grote projecten en hoe wij als wijkraden eerder betrokken kunnen worden in dit 
proces. Na de werksessies kwam de zeepkist op het podium en werden 7 projecten gepresenteerd. 

1) Het document wat door “stadsgesprekken” is opgezet, is nooit verder besproken. Is wel 
behoefte aan, hiervoor zal een bijeenkomst worden gehouden. 

2) Meer contacten met gemeenteraad, aangegeven is dat iedere maandagavond er een fractie 
vergadering is, waar je gewoon naar toe kan gaan en kan inspreken. Heeft als voordeel dat 
de fractie een beter standpunt kan innemen. De gemeenteraad is enorm gefragmenteerd 
wat niet gunstig is. 

3) De Krim heeft een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld die gebruikt kan worden door 
andere wijkraden. (staat inmiddels ook op de WBO googledrive) 

4) Rob wilt een manifest opstellen over eerdere participatie bij grote projecten van de 
gemeente. Er zijn nu 6 wijkraden die hierin participeren vanuit heel Haarlem, waarbij er 
werkgroepen zijn verdeeld. Er mag professionele hulp ingeschakeld worden, 
“stadsgesprekken” is hiervoor een goede partner. Moira Faber is bereidt subsidie hiervoor 
aan te vragen, i.v.m. ziekte is hier nu wat vertraging opgelopen. Het idee is alle wijkraden te 
betrekken hierbij, dus graag zodra het doorgestuurd wordt goed bekijken en ideeën 
meegeven, zodat straks bij een definitieve versie er ook een breed draagvlak is door alle 
wijkraden. 

5) 5) Wijkraden dialoog 
6) Stadsdeel Saskia (Europawijk) hier hebben 4 wijkraden al regelmatig overleg met elkaar en 

werken samen. 
7) Langparkeerders problematiek. 
 
Inge geeft aan dat zij als wijkraad erg praktisch ingesteld zijn en dit graag zo houden, Rob erkent 
dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende wijkraden en dit een extra moeilijkheidsgraat 
geeft. Afgesproken wordt dat het van groot belang is het stuk goed te bestuderen en 
commentaar te geven. 
 
Cees vraagt of er nog gesproken is over de Nieuwe Democratie wijkraad, Rob geeft aan dat 
hierover van te voren is gesproken en men besloten heeft dit niet mee te nemen.  
 
 

 



6 – Mededelingen Gemeente (Rizgar) 

• Nieuwe wethouder Haarlem Noord– Eva de Raadt nu de nieuwe wethouder is geworden (CDA). 
Rizgar heeft inmiddels overdracht gedaan, over twee weken zal de eerste kennismaking zijn.  

• Stichting WOON! – deze stichting zal per volgend jaar met namen in de Transvaalbuurt ingezet 
gaan worden, waarbij ze advies gaan geven aan huurders die problemen hebben. Bv veel te hoge 
huren, schimmelvorming etc. Indien er vragen zijn over wooncomplexen kan dit bij Rizgar gemeld 
worden. Marielle geeft aan dat er bij onze wijkraad ook klachten zijn binnen gekomen over 
schimmelvorming en vocht in huurhuizen van Ymere. Wij hebben advies gegeven met meerdere 
bewoners samen te werken, foto’s te maken en dit aan de woningbouw vereniging te versturen. 
Het bleken bewoners uit Sinnevelt te zijn, dus er is contact gelegd met die wijkraad, bij Rizgar is 
deze problematiek bekent. 

• Coalitie Haarlem ontmoet – is een professionele organisatie die zich richt op eenzaamheid en 
werkt samen met Haarlem Effect en het Rode Kruis. Het is slim hun uit te nodigen voor een WBO 
vergadering in het nieuwe jaar. Afgesproken wordt dat Marielle hierop actie zal ondernemen. 

• Oproep ideeën voor teambuilding dag Toezicht& Handhaving  van 2 december. Afgesproken 
wordt de ideeën bv moestuin Indische buurt, voortuinen verbeteren of maatschappelijke ideeën, 
direct aan Rizgar door te geven gezien de korte tijd. 

• Rellen – Rizgar geeft aan dat er weer diverse rellen zijn uitgebroken in diverse steden, ook in 
Haarlem zijn een aantal oproepen gedaan. Hij doet het verzoek, dat indien wij iets horen dit 
direct te melden bij Rizgar zodat hij het doorgegeven kan worden aan de analisten van de Politie. 

7 – Mededelingen Wijkraden 

Inge geeft aan dat hun groen projecten heel goed open, het project “Tegel Wippen” was een groot 
succes, en ook de plantjesmarkt en in december is er weer een buurttuin evenement. Daarnaast is er 
toestemming gekomen het Nieuw Guineaplein op te knappen, hiervoor wordt een werkgroep 
ingericht om mee te denken en er zal een politiek café opgestart gaan worden voor de gemeente 
raadsverkiezingen van volgend jaar. Rizgar geeft aan contactpersoon te zijn voor het Nieuw 
Guineaplein project. Indien anderen ook goede ideeën hebben m.b.t. het opknappen van 
speeltuinen, dan graag dit doorgeven aan Inge. 

Martin geeft aan dat er veel gesprekken plaatsvinden over verkeersveiligheid, zij zijn al jaren bezig 
een Smiley bord te krijgen, maar dit wordt steeds uitgesteld. Op de Jan Gijzenkade en Vondelweg 
wordt veel te hard gereden en in de Vogelbuurt, zijn veel smalle straten met veel auto’s en is er de 
wens om meer eenrichtingsverkeer te realiseren. De wijkagent was uitgenodigd maar kon niet 
komen. Michiel Evers van de gemeente gaat nu betrokken worden, want er wordt veel schade 
gereden en het is inmiddels zeer gevaarlijk voor kinderen geworden. Rizgar bevestigd dat er veel te 
weinig Smiley borden zijn, waarvan er ook nog een aantal stuk zijn, hij doet zijn best dit aan te jagen 
en hoort graag waar er ook problemen zijn. Alex geeft aan dat wij ook al heel lang bezig zijn voor de 
Orionweg een oplossing te vinden en smiley borden aangevraagd zijn, Rizgar is hiervan al op de 
hoogte. 

Alex geeft aan dat de Orionzone heel bekend is bij iedereen maar toch nu wel voor een groot deel 
stil ligt i.v.m. andere prioriteiten van de gemeente en te kort aan mensen. Wel is er een startnotitie 
voor het Stadionplein aangekondigd, deze zal op 2 december in de commissie vergadering besproken 
worden in 2023 start de bouw van de eerste fase. Ook zijn we bezig met een ver-duurzaamheid 
project in de wijk via “Winst uit je woning”, waarbij advies gegeven wordt om de jaren 30 woningen 
te verduurzamen. Helaas zijn de adviezen toch niet heel uitgebreid omdat men qua spouwisolatie, 
vloer isolatie en zonnepanelen niet altijd de beste adviezen kunnen geven. Wij gaan als wijkraad nog 
bekijken hoe dit verbeterd kan worden. Afgesproken wordt dat wij voor een WBO vergadering 
volgend jaar het Ramplaankwartier uitnodigen om hierover een presentatie te geven en te 
discussiëren. 



Rob geeft aan dat zij weer samen met Hans en Ernst (dus Krim, Sinnevelt en Planetenwijk) met Hans 
Vriend hebben gesproken over de Orionzone. Het plan van het Stadionplein is heel gecompliceerd 
want mobiliteit en verkeersveiligheid straalt enorm uit op andere wijken. De 
ondergrondsparkeergarage wil niet zeggen dat alle problemen dan opgelost zijn. Het participatie 
proces gaat nu opgestart worden. Alle drie de wijkraden zullen dit heel serieus gaan oppakken. 

Arnold geeft aan dat begin november een informatie sessie is geweest m.b.t. de bouwplannen aan 
de Spaarndamseweg (Carpetland), waarbij veel mensen aanwezig waren en veel commentaar 
geleverd werd op de tekeningen. De jaarvergadering is helaas niet doorgegaan door de verscherpte 
corona maatregelen. Het Noord Hollands Archief heeft het magazine 100 jaar opgenomen in hun 
archief, van dit magazine is inmiddels een 3de druk opgestart. Arnold zal alsnog de contact gegevens 
aan Marielle verstrekken. Ton van der Voord en Arnold hebben binnenkort een afspraak met Hoorne 
Vastgoed m.b.t. Spaarneboog en Quality Bakers projecten. 

Rob – contacteerde een grote kraan in de straat bij de Kennemersporthal, het bleek dat er extra 
barakken neergezet werden voor vaccinaties. Omtrent de nieuwe Turnhal bij het Pim Mullier is het 
nu stil geworden men is nog aan het tekenen en rekenen. Er staat een snelfietsroute gepland door de 
provincie langs de westelijke randweg. Er is nu een startnotitie opgesteld, deze plannen hebben een 
grote impact op de wijk door een grote parkeerdruk en gevaarlijke situaties vanwege de vele fietsers 
daar. Zij willen ook in overleg gaan de nieuwe wethouder en met de provincie hierover. 

8 – Rondvraag 

Cees geeft aan volgend jaar de ene maand presentaties te organiseren en de maand erop alleen 
onderlinge uitwisseling en discussies met de wijkraden te willen. Men is het hiermee eens, 
afgesproken worden dat er maximaal 2 presentaties per vergadering gehouden gaat worden, zodat 
er voldoende tijd overblijft voor discussies. Indien er dringende zaken zijn bestaat de flexibiliteit om 
dit alsnog in te regelen. Het valt Rob op dat er weinig discussie is in de WBO, Cees geeft aan dit juist 
belangrijk te vinden en dit ook graag te willen. 

Hij geeft ook aan budget voor de WBO aangevraagd te hebben, dat is afgewezen door de gemeente 
het moet voortaan altijd via de budgetten van de wijkraden lopen, indien er niet voldoende budget is 
kan dit aangevuld worden op verzoek. Voor 202 heeft Wijkraad Planetenwijk de rekening betaald, 
voor 2022 is de Krim bereidt de kosten voor hun rekening te nemen. 

Marielle geeft aan het overzicht van de vergaderdata voor 2022 mee te sturen met de notulen.  

Om 22.00 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen goede tijd toe. 

 

Volgende WBO vergadering is 15 december om 20 uur via zoom 

Overzicht WBO vergaderdata 2022 

26 januari  – overleg met presentaties  
23 februari  – overleg wijkraden onderling 
23 maart – overleg met presentaties  
27 april  – overleg wijkraden onderling (Marielle afwezig i.v.m. vakantie) 
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 

 



Het Magazine 100 jaar Patrimoniumbuurt is te bestellen bij:  
Ton van der Voort via email  a.voort@chello.nl  
Kosten 5 euro per stuk. 

 
 

Aktielijst Onderwerp Datum Status 

    

Allen Topics voor overleg met wethouder bepreken met wijkraad  24/11/2021 Open 

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

24/11/2021 Gesloten 

Marielle Bart Kessels (woonwagen belangen) is uitgenodigd voor de WBO 
vergadering van december 

24/11/2021 Pending 

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

24/11/2021 Pending 

Menno Overzicht behoefte asielzoekers en Afghanen naar Marielle 
versturen 

24/11/2021 Open 

Rizgar Overzicht formele contactpersonen naar Menno versturen 24/11/2021 Open 

Allen Contact gegevens informele netwerken aan Marielle versturen 24/11/2021 Open 

Marielle Maakt overzicht informele contactpersonen en verstuurd dit 
naar Menno 

24/11/2021 Open 

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

24/11/2021 Open 

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

Allen Informatie m.b.t. rellen doorgeven aan Rizgar 24/11/2021 Open 

Allen  Ideeën t.b.v. team building dag doorgeven aan Rizgar 24/11/2021 Open 

Marielle Contactpersoon Ramplaan kwartier energie project uitnodigen 
voor WBO vergadering 2022 

24/11/2021 Open 

Marielle Overzicht data WBO vergaderingen 2022 bij notulen voegen 24/11/2021 Gesloten 
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