
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 23-03-2022 – Huis Ter Zaanen - Zaanenpark 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Marielle Vos WR Planetenwijk 

Rob van Looveren WR de Krim 

Hans Pos WR de Krim 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

Martin vd Pavert  WR Dietsveld-Vogelbuurt 

Karina Wertenbroek WR Indische Buurt Noord 

Alex Kalf WR Planetenwijk 

  

Rizgar Parlak Gebiedsverbinder 

Niels van Esterik Gemeente Haarlem 

Marie-Therese Tetteroo Gemeente Haarlem 

Marcel Smeenk Dock 

  

Mariëlle Vos Secretaris WBO & Notulist  

 

1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent om 20.00 de vergadering, heet iedereen welkom en de agenda wordt vastgesteld.  

2 - Vaststellen verslag 23-02-2022 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 23 februari wordt vastgesteld met dank aan notulist Marielle Vos. 

Mariëlle bespreekt nog de openstaande actiepunten.  

• Presentatie Energie transitie in Ramplaankwartier – Staat nu voor november ingepland 

• Hilde Prins – Staat nu voor september ingepland 

• Overzicht 1700 bomen – net ontvangen en doorgestuurd naar de WBO leden. 

• Woonwagen locaties – laatste status is doorgestuurd, maar nog steeds geen overzicht van 

locaties ontvangen. Cees geeft aan dit een hele slechte zaak te vinden dat wij hierover niet 

geïnformeerd worden. 

• Presentatie NO2 luchtmetingen en tussenstand – Staat voor november ingepland  

 

3 – Presentatie Groenplan Gemeente Haarlem 

Cees geeft aan dat hij het onduidelijk vind hoe naar dit plan te kijken, want bij de nieuwe 
ontwikkelzones wordt hier nu nog niet naar gekeken en moeten de wijkraden hierop protest 
indienen hierover. Marie Therese geeft aan dat dit een heel nieuw concept is, maar dat zodra het 
plan rond is er wel naar verwezen gaat worden bij nieuwe ontwikkelzones.  

Rizgar vraagt of er ook ruimte is om te participeren, dat wordt bevestigd, sterker nog er hebben een 
aantal wijkraden nu al geparticipeerd bij het opzetten van dit plan (w.o. Karina) Er is een jaar gewerkt 
aan dit plan, waarbij men doordrongen is van de noodzaak om groen te behouden en zelfs te 
vergroten, waarbij de samenhang met de Omgevingsvisie tm 2045 van toepassing is, de ambitie van 
het groenplan loopt tot 2030. 



Er zijn 6 opgaves: 

1. Versterken woon-werk stad 
2. Versterken Sociaal weefsel 
3. Klimaat bestendig maken 
4. Gezondheid mens & dier 
5. Energie transitie 
6. Duurzaam bereikbaar maken 
 
Daarnaast moeten er keuzes gemaakt gaan worden straks: 

• Mengen en verdichten 

• Buurtgericht ontwikkelen 

• Vergroenen & vernatten 

• Bevorderen leefomgeving 

• Ruime voor energie transitie 

• Mobiliteit transitie 

Cees vraagt welke van de punten prioriteit krijgen, Marie-Therese geeft aan dat er nu nog geen 
harde keuzes gemaakt worden, maar dat dit bij het verder uitwerken van dit plan wel zal moeten 
gebeuren. 

Rob vraagt of er al enig idee is van de onderlinge invloed van de punten. Marie-Therese geeft aan 
dat op landelijk niveau men bezig is met de Omgevingswet. Haarlem wil graag gebiedsgericht 
werken i.p.v. project gericht. Er wordt gesproken over omgevingstafels, waarbij alle punten uit 
een gebied meegenomen worden. 

Doel van het plan is een leefbare stad te krijgen per 2030 “Haarlem gaat op groen”. Het vervangt 
het plan van 1991, waarbij de focus ligt op een groene toekomst, d.m.v. 4 sporen en 4 routes 
(2030/2040/2050). Indien er geen extra budget vrijgemaakt wordt zal men het groen blijven 
onderhouden en wat kleine projectjes wellicht kunnen doen, maar dan houdt het verder op. 
Cees oppert dat er niets in staat, wat dit plan kan opleveren, dat is een gemiste kans. Volgens 
Marie-Therese is dat wel het geval, maar is dit wellicht niet goed genoeg beschreven. Concreet 
kan dit ook niet bij voorbaat inzichtelijk gemaakt worden, maar zal bij aanbestedingen zeker 
meegenomen gaan worden. 

Spoor 1) Behelst groen inclusief ontwerpen 

Spoor 2) Actief werken aan een samenhangend netwerk van groendragers (groen structuren) en 
uitbreiding ecologische zones en onderhouden van groene parels (bv Zaanenpark) 

Spoor 3) Partnerschap – kracht van samenhang en tijdelijke vergroening. Karina vraagt of het 
Hoogheemraadschap hier ook bij betrokken is, dat wordt bevestigt. Ze werken ook nauw samen 
met de stadecoloog. 

Spoor 4) Experimenteren met bomen offensief, parkeerplaats vergroening, pilots in de buurt. 
Marielle vraagt of er dan wel veel beter met de bewoners en wijkraden samengewerkt kan 
worden, dat is nu niet het geval een voorbeeld daarvan zijn de parkeerplaats vergroeningen en 
bomenplant zonder overleg. De initiatieven komen meestal vanuit de wijken zelf. Marielle vraagt 
of er ook bloeiende bomen geplant kunnen gaan worden, wij hadden jaren geleden het slogan 
“Haarlem Bloemenstad”, maar daar is niets meer van over want er worden alleen groene bomen 
geplant. Welke bomen geplant gaan worden is een volgende stap. Ze werken nauw samen met 
Platform Groen, het adviesbureau en met collega’s van de gemeente. 

 



Van Beleid naar Praktijk 

• Van ambitie naar uitvoering 

• Groen, tenzij principe 

• Vergroening met beperkte meerkosten binnen project 

• Wanneer? Bij aanpassing openbare ruimte 

• Vuistregel 3-30-300 (3 bomen per huis zichtbaar, 30% groen, 300 meter van park 

In de presentatie zit een overzicht van het percentage groen per wijk, dat geeft interessante 
inzichten. Tijdplan: 

• Van 10/2 tm 27/03 is de inspraakperiode en zienswijzes 

• 11/04 nota beantwoording 

• 17/05 naar B&W 

• 25/05 naar Commissie beheer waarbij de route wordt gekozen 

• 02/06 vaststelling inde raad 

D.m.v. de nieuwsbrief van de gemeente kan men op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. 
Afgesproken wordt dat Marie-Therese de presentatie naar Marielle en ook de directe link meestuurt 
hiervan. Dit zal met de definitieve notulen meegestuurd worden. 

4 – Presentatie DOCK 

Marcel heeft de volgende punten besproken: 

• Herstart – het is een klein team (6x) met focus op Delftwijk, Transvaal, Indische Buurt Noord. 
Ze zijn wel open gebleven tijdens corona, maar kunnen nu pas weer met nieuwe projecten 
aan de slag 

• Relatie Wijkraden – van oudsher werken ze al samen met de wijkraden en zijn nu bezig met 
het opstarten van een wijkraad voor Indische Buurt Zuid, zorgen voor goede communicatie 

• Vergroening – ook hierbij zijn ze betrokken bv bij de buurt tuin van de Indische Buurt. 14/5 is 
weer de tegelwip actie. 

• Radio programma – Marcel doet dit programma zelf, op 4 april is de eerstvolgende 

• Aanbesteding welzijn & werk – er komt een aanbestedingsronde aan. Haarlem Effect, Dock, 
Jongerenwerk en Zorgbalans leveren een gezamenlijk een plan aan, maar daarnaast is er ook 
een partij van buiten Haarlem. Marcel is bang dat zij verkozen worden door een lager budget 
en dat men niet ziet wat zij allemaal bereikt en opgezet hebben. Marielle vraagt wat Marcel 
van het WBO nodig heeft, Marcel geeft aan dat zij hulp hierbij nodig hebben, omdat het heel 
jammer zou zijn als alle expertise weg zou moeten gaan. Afgesproken wordt dat Marcel een 
overzicht met belangrijke punten bij Marielle zal aanleveren en dat het WBO de volgende 
vergadering zal overleggen of wij hierbij kunnen helpen en hoe. Ook het folder materiaal zal 
digitaal aangeleverd worden bij Marielle 

5 – Mededelingen Gemeente (Rizgar) 

• Op de website www.haarlem.nl/groen staan alle subsidie mogelijkheden met een max van 
3000 euro per project. Marielle geeft aan dat wijkraad Planetenwijk al een plan ingediend 
heeft. 

• Volgende week is een bewoners bijeenkomst voor Skaeve Huse project. 

• Ze zijn nog bezig met het project ter verbeteringen van de meldingen. Parkeren, afval en 
bomen krijgen de meeste meldingen. Ze gaan binnenkort klant gesprekken inplannen met 
mensen die veel klagen. 

• Infographics specialist (tekenaar) gezocht! Zij hebben twee wijken met veel problemen 
(Transvaal & Delftwijk) en willen geen lange beleidsnotities maken, maar zoeken iemand die 

http://www.haarlem.nl/groen


mooie tekeningen hieromtrent kan maken. Hans Pos adviseert om contact op te nemen met 
scholen die hierin les geven, bv In Holland. Rizgar is blij met het advies en gaat hiermee aan 
de slag. 

 
6 – Mededelingen WBO (Cees) 

• Cees heeft het uitgezocht omtrent de zienswijze van de Omgevingswet, wij hebben wel 
vragen aangeleverd bij de ambtenaar en antwoorden gekregen, maar hebben deze niet extra 
formeel als zienswijze ingediend en zijn derhalve niet meegenomen in dit proces.  

• Wij hebben aanvullens budget ontvangen voor 2022, dus wij kunnen de rest van de 
vergaderingen in Huis Ter Zaanen zelf financieren. 

• Cees heeft gesprek met Burgemeester Wienen gehad, de boten met asielzoekers blijven 
langer dan gepland maar gaan naar de overkant aan de Conrad Kade omdat de kade 
verhuurd is vanaf 1 april aan de commerciële boten. De mensen uit Oekraïne zullen 
opgevangen worden in hallen en hotels. 

 
7 – Mededelingen wijkraden 

• Alex  - Kermis – m.b.t. de kermis was de afspraak dat de wijkraad nauw betrokken zou zijn, 
maar krijgen steeds geen antwoorden, moeten hier steeds zelf om vragen en hebben zelfs 
via OP Haarlem technische vragen gesteld. Wij gaan nu weer een formele brief sturen, maar 
er is totaal geen sprake van enige participatie en zijn daar niet over te spreken. Marielle 
vraagt of Rizgar nog iets kan betekenen bij dit probleem. Hij heeft al vaker hierop actie 
ondernomen, maar zal gezien het belang nog een poging wagen. Hans geeft aan dat het ook 
onduidelijk is wat er met de kermis woonwagens gaat gebeuren nu de plek bij de sporthal vol 
staat door de GGD gebouwen. Niemand heeft enig idee. Afgesproken wordt derhalve dat de 
brief ook namens de Krim verstuurd zal gaan worden. 

• Alex – Smileyborden – Wij hebben heel veel moeite gedaan om Smiley borden te krijgen op 
de Orionweg, nu zijn ze na twee weken al weer weggehaald omdat er te weinig borden zijn 
en veel exemplaren die stuk zijn, zonder dat de wijkraad hierover geïnformeerd is. Heel 
vervelend en schiet zijn doel voorbij. 

• Karina – Nieuw Guineaplein – gaat vergroend worden, is een meerjarenplan. Doel is een 
echte plek voor de buurt ervan te maken, nu vooral veel overlast van hangjongeren. Een 
aantal bewoners zijn bereid mee te denken. Rizgar geeft aan, dat hij ook zal proberen meer 
aandacht hiervoor te krijgen bij collega’s.  

• Martin – Bomenplant – bewoners waren boos over spontane bomenplant, waarbij de 
wijkraad de schuld kreeg van slecht communiceren. Probleem is nu wel opgelost. 

• Marin – Verkeersveiligheid – wens is eenrichtingsverkeer in bepaalde straten, wordt nu veel 
op de hoek geparkeerd waardoor opstoppingen ontstaan en irritatie. Zwaluwstraat wil graag 
eenrichtingsverkeer, maar Ooievaarstraat is daar weer tegen. Een verkeersplan is dus 
noodzakelijk hiervoor. Zij hebben al advies gevraagd bij de Leidse buurt, die hebben 
aangegeven vooral veel geduld te hebben. De verkeerslichten op de Vondel weg zijn 
spontaan weggehaald zonder overleg, hierdoor is de verkeersituatie daar zeer verslechterd 
omdat men te hard rijden en dus niet veilig overgestoken kan worden. De smiley borden zijn 
nu verplaatst op verzoek van wijkraad (stonden bij een drempel). Bij hun zijn ze gelukkig niet 
weggehaald nog.  Op de Vondelweg wordt veel te hard gereden, metingen kloppen niet. 
Rizgar geeft aan dat er wel een verkeersdeskundige uitgenodigd kan worden voor de 
volgende vergadering. Martin geeft aan graag zelf als pilot te willen fungeren en bang is als 
het via het WBO gaat dat dit niet gaat gebeuren. Rizgar geeft aan dat het probleem bij Land 
in Zicht opgelost is. Karina is hiermee heel blij. 

• Rob – Schouw Pim Mullier – geeft complimenten aan Rizgar voor het organiseren van de 
schouw, waarbij politie, gemeente, sport verenigingen en hijzelf aanwezig waren. 



• Rob – Turnhal – staat morgen op de agenda, er is een motie ingediend t.b.v. onderzoek. Dat 
ziet er goed uit. 

• Rob – Civiel plan – staat ook voor morgen op de agenda, is een stuk van een jaar geleden 
wat ook betrekking heeft op het participatie proces. Rob heeft verzoek gedaan het wijkraden 
manifest toe te voegen aan de stukken. Hij heeft volgende week een afspraak met 
Burgemeester Wienen hierover. 

• Arnold – Vertrek contactpersoon gemeente – Was onaangenaam verrast dat iemand 
spontaan vertrokken was, zonder dat de wijkraad hierover geïnformeerd was. 

• Arnold – Jaarvergadering 26-04 

• Arnold – Herdenking Brandweerlieden Koningskerk 

• Hans – 30 km borden – De wethouder Berkhout is op de foto gegaan bij een bord die 
helemaal verkeerd geplaatst was op een 50 km weg, die dat ook zou blijven. Heel slordig, 
mede omdat Hans met de contactpersoon langs alle plekken is gegaan, waar ze zouden 
moeten komen. Heel slordig. 
 

Om 22.30 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid. 

 

Volgende WBO vergadering is 20 april om 20 uur ( in Huis Ter Zaanen) – besloten vergadering! 

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 september 

24/11/2021 Pending 

Marielle Haarlem Ontmoet uitnodigen voor presentatie in 2022, na zomer 
vakantie en na definitief besluit gemeente. 

24/11/2021 Pending 

Marielle Ramplaan kwartier energie project uitgenodigd voor november 24/11/2021 Pending 

Marielle Lijst van 1700 bomen opvragen waar ze geplant zijn en of dit 
versteende wijken zijn, tevens of de toegezegde 750 bomen bij 
Haarlem 750 inclusief of exclusief zijn van deze aantallen. Lijst is 
doorgestuurd naar alle WBO leden 

26/01/2022 Gesloten 

Marielle Woonwagen locaties nog steeds niet bekend 23/02/2022 Pending 

Cees Zienswijze omgevingsvisie niet ontvangen door gemeente, 
uitzoeken 

23/02/2022 Gesloten 

Marielle Marc is uitgenodigd voor november m.b.t. luchtkwaliteit 
metingen 

23/02/2022 Pending 



Marie-Therese Presentatie Groen en link versturen naar Marielle 23-03-2022 Gesloten 

Marcel Overzicht aandachtspunten versturen naar Marielle 23-03-2022 Pending 

WBO Aanbesteding bespreken in april vergadering 23-03-2022 Pending 

 


