
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 28-09-2022 – Huis Ter Zaanen - Zaanenpark 

Aanwezig Namens 

  

Thea de Roos WBO Voorzitter 

Ernst Blok WR Planetenwijk 

Rob van Looveren WR de Krim 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

Ria Luisini WR Sinnevelt 

Dick van der Schraaf WR Sinnevelt 

Bert-Jan Rip WR Dietsveld-vogelbuurt 

Paul Boom DR Spaarndam 

  

Maarten Wiedemeijer PvdA 

Rizgar Parlak Gebiedsverbinder 

Jacques Amand Trots Haarlem 

Rina Stroo Jouw Haarlem 

Annette Schild Haarlemse Kweektuin 

  

Mariëlle Vos Secretaris WBO & Notulist  

 

1 - Opening en vaststellen agenda 

Marielle geeft aan dat Cees geopereerd zou worden aan zijn heup en derhalve niet aanwezig kon zijn, 
maar dat door Corona is de operatie verschoven naar 26 oktober a.s., De WBO leden wensen hem 
veel beterschap. Thea is derhalve bereidt gevonden de voorzitters hamer over te nemen. 

Thea opent om 20.00 de vergadering, heet iedereen welkom met name Maarten Wiedemeijer van de 
PvdA en Annette Schild van de Haarlemse Kweektuin. De agenda wordt vastgesteld.  

2 - Vaststellen verslag 22-06-2022 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 22 juni wordt vastgesteld met dank aan notulist Marielle Vos. 

Actielijst: 

• Maarten van Haasteren (Directeur Noord) en Diana van Loenen (Wethouder Noord) komen 
de volgende vergadering in November, derhalve zal Marielle de andere afspraken afzeggen, 
deze zullen in het nieuwe jaar weer uitgenodigd worden.  

• Plan van Aanpak Helene Swarthstraat (Rizgar & Ernst) – Rizgar geeft aan gesproken te 
hebben met Ernst. Inmiddels is er een Plan van Aanpak gemaakt, de situatie is inderdaad 
ernstig. Er wonen 46 bewoners in woningen die achterstallig onderhoud hebben en waarvan 
de brandveiligheid slecht is. Inmiddels zijn er voordeuren aangepast en brandmelders 
geplaatst. Inmiddels heeft Ymere gesproken met de bewoners en zijn een aantal 
maatregelen genomen w.o. bovengenoemde punt van Brandveiligheid. Daarnaast wordt dit 
jaar nog besloten of Ymere gaat renoveren of dat het plat gaat. Rondom de huizen is 
verlichting aangebracht.  De gemeente heeft met de bewoners een schouw gedaan, er is een 
hek geplaatst om het hang gedrag te verminderen. Het gras en de struiken waren hoog, deze 
zijn gemaaid. Doet Politie is ingeschakeld en Ymere is met de sociale wijkteams de deuren 
langs gegaan om te inventariseren, wat de problemen zijn en een plan te maken. In oktober 
moet het plan klaar zijn. Ernst helpt waar nodig en ook Ria is nauw betrokken. Maarten geeft 



aan dat morgen de status opgevraagd wordt bij het vragen uurtje van de Burgemeester, dan 
zal er ook wel meer in de openbaarheid komen. Men is blij dat er nu eindelijk actie 
ondernomen is. 

3 – Vragen aan Maarten Wiedemeijer (PvdA) 

Maarten geeft in zijn  introductie aan dat in de 6 weken voor de zomer, het coalitie akkoord is 
gekomen met PvdA/GL/D66/CDA & Actiepartij. Belangrijkste punten zijn geworden: 

Woningnood 

• Er is 10 miljoen vrijgemaakt voor sociale woningbouw en ontwikkelzones 
Toenemende Armoede  

• Per 1/1/2023 zullen de doelgroepen van de minima uitgebreid gaan worden 

• Daarnaast komt er een zorgpolis zonder eigen risico, de doelgroep wordt daarover 
geïnformeerd. 

• Tevens krijgen ze toegang tot het jeugd, sport en cultuurfonds. 

• De energie toeslag wordt verhoogd, deels door het rijk en deels door de gemeente.  

• Er wordt meer aandacht besteed aan de stijgende kosten voor de jeugdzorg en het 
jongerenwerk wordt uitgebreid. 

Duurzaamheid 

• Woningisolatie: Met coöperaties wordt gekeken of de woningen geïsoleerd kunnen worden, 
met name de woningen met een E/F & G energielabel. Hiermee krijgen de huurders een 
lagere energie rekening.  

• Openbare ruimtes worden vergroend en is er meer aandacht voor fiets/OV en voetganger.  

• Gereguleerd parkeren: De auto’s moeten verminderd worden d.m.v. gereguleerd parkeren. 
Marielle vraagt waarom bij de ontwikkeling van Stadionplein/Sportweg de verplichting zit voor 
gereguleerd parkeren, terwijl er in de wijk voldoende parkeer gelegenheid is. De wijkraad heeft 
extra flyers gemaakt om hiervoor aandacht te krijgen in de wijk, hetgeen resulteerde in een hoge 
opkomst van de bijeenkomst voor Stadionplein/Sportweg.  Maarten geeft aan dat dit niet 
gekoppeld is, maar dat er onderzoek gedaan wordt. Vondelkwartier blijkt de hoogste 
parkeerdruk te hebben van 100% (dus meer bewoners dan parkeerplekken), dat had men niet 
verwacht, vandaar dat er ingegrepen moet worden. Rotterdam hanteert de regel dat boven 85% 
parkeerdruk er betaald parkeren moet komen. Thea geeft aan dat er ook naar meerdere 
varianten gekeken kan worden, bv eerste auto gratis en tweede en meer hogere kosten. Rina 
geeft aan dat er veel jongeren verplicht thuis moeten blijven wonen, waardoor er automatisch 
meer auto’s voor de deur komen te staan, dat zou oneerlijk zijn deze zwaarder te belasten, 
omdat zij geen woning kunnen krijgen. Maarten beloofd te kijken naar de mogelijkheden, doel is 
parkeerdruk te verlagen, niet bewoners te pesten. Dick vraagt of de parkeerdruk in Rotterdam 
dan ook gezakt is, Maarten geeft aan dat het verschilt, is afhankelijk hoe streng er gehandhaafd 
wort. Het geld wordt gebruikt om alternatieven te verbeteren. Tot op heden is er geen 
vergunning plafond, dat zou er bv voor de stad wel moeten komen. Ernst vindt het erg 
verwarrend, aangezien bij nieuwbouw er geparkeerd moet worden op eigen terrein, maar de 
ontwikkelaars maken hun eigen regels waardoor er verschillende parkeernormen gehanteerd 
worden en de gemeente niet duidelijk is hierover. Maarten geeft aan dat ze van de zomer al zijn 
begonnen met de eerste stappen te nemen, waarbij ook onderzocht wordt hoe betaald parkeren 
opgelost moet worden bij scholen en huisartsen. Het probleem bij parkeer garages is dat 
bewoners vaak de plekken niet afnamen en in de buurt gratis gingen parkeren. Dat zou een 
verplichting moeten worden. Rob geeft aan dat in hun wijk de bevolking stabiel blijft, maar dat 
de parkeerdruk boven de 100% ligt, 30 km gebied helpt wel wat maar niet voldoende. Arnold is 
niet positief, zij hadden als eerste hun betaald parkeren beleid, hetgeen niet resulteerde in 
minder auto’s en er kwam ook geen meer groen. Bert-Jan geeft een voorbeeld van een gezien 



met oudere kinderen, die 4 auto’s voor de deur hebben staan, deze gezinnen worden dan de 
dupe van dit parkeerbeleid.  

 

 

Opheffen van wijkraden:   

Thea vraagt wat de planning nu is voor het opheffen van de wijkraden. Maarten geeft aan dat 
binnen een jaar een beslissing genomen moet worden. Er zal in ieder geval een herformulering 
moeten komen, het wordt nu gezien als een ongekozen politiek platform, wat vaak gebruikt 
wordt voor persoonlijke politieke ambities, terwijl het een burger platform moet zijn tussen 
buurt en gemeente. Thea dacht dat dit meer was voor de wijken die geen wijkraad hebben. 
Maarten geeft aan dat dit ook klopt. Bv Kleverpark heeft geen wijkraad, maar de bewoners 
komen wel met initiatieven. Thea geeft aan dat de nieuwe democratie budgetten erg gevoelig 
liggen bij de wijkraden, omdat zij het maar met een heel klein budget moeten doen. “Schalkwijk 
aan zet” is een goed voorbeeld, waarbij de bewoners subsidie hebben gekregen voor hun 
initiatieven. Rob vraagt wanneer de gemeente dit gaat communiceren, Maarten verwacht 
volgend jaar. Hij geeft tevens aan dat men bezig is met het participatie vraagstuk. Rizgar geeft 
aan dat ze bezig zijn met een plan om de wijkraden over te zetten naar een burger platform. 
Bert-Jan vraagt of die connectie er wel is tussen bewoners en gemeente. Er is heel veel verloop 
en er zijn te weinig ambtenaren. Niemand weet meer waar ze moeten zijn. Maarten herkent dit 
helemaal, maar kan het probleem niet zo snel oplossen. Thea bedankt Maarten voor zijn tijd. 

4 – Vrijwilligers vinden (Annette Schild) 

Annette geeft aan dat zij de coördinator is van alle vrijwilligers bij de Haarlemse Stadkweektuin, 
zij hebben al veel acties ondernomen om vrijwilligers te vinden, maar kunnen ze niet voldoende 
vinden. Op advies van Rizgar is ze vandaag aanwezig om ervaringen uit te wisselen. De leden 
geven aan zelf ook lastig vrijwilligers te vinden voor de wijkraden. Paul vraagt of ze al met 
scholen contact gezocht hebben. Annette bevestigd dit, maar zijn vaak korte stages waar ze niets 
aan hebben. Rizgar geeft aan dat er een “Doe tuinen” project is waar een grote wachtlijst voor is, 
wellicht hebben ze daar interesse. Rina geeft aan dat er eerst een overzicht moet komen van 
taken, wat verwacht je van ze ? voor hoeveel dagen ? wat krijg je ervoor terug ? Zij mist ook een 
duidelijke entree. Ernst geeft aan dat hij betrokken is bij het energie project van zonnepanelen 
op de daken van de stads kweektuin. Dat heeft veel tijd en moeite gekost maar is wel gelukt. 
Rizgar adviseert ook met de Sociale teams contact op te nemen, zij zien veel eenzaamheid en 
kunnen wellicht mensen mobiliseren. Maarten vraagt of er al wel een keer brieven zijn verstuurd, 
ja dat heeft men gedaan in de directe omgeving. Afgesproken wordt dat Annette een overzicht 
gaat maken hiervan en aan de WBO zal toesturen. Die kunnen dit dan eventueel plaatsen op 
hun websites. 

5 – Mededelingen Gemeente (Rizgar) 

• Buurtbakens project – er zijn 7 kerken die in de problemen gaan komen, het ledental neemt 
af en ze hebben ruimte genoeg. Met 4 van de 7 is men nu in gesprek (Shelterkerk, Goede 
Herderskerk, Emanuel kerk en de kerk in Spaarndam West. Bij de Emanuel kerk wordt nu 
samen met de Indische Buurt Noord gekeken of er verbinding gemaakt kan worden. Rizgar 
vraagt of men nog andere kerken kennen, anders graag doorgeven aan Rizgar. Ernst geeft 
aan dat het Verhalenhuis in de Planetenwijk al heel vooruitstrevend is en het goed doet nu. 

• Hittestress reductie door vergroening – Indische Buurt Noord veel mee bezig, hebben een 
deal gesloten met de gemeente voor 3000 euro om te vergroenen. Daarnaast zijn ze ook 
bezig met het opknappen van het Nieuw Guineaplein, waarbij de woning coöperaties nu ook 
betrokken zijn. 



• Nieuwe wijkraad Delftwijk – er is net een nieuwe wijkraad gekomen. Jeugd en Sociale 
cohesie zijn hun speerpunten geworden.  Marielle heeft nog geen contact gegevens 
gekregen om hun uit te nodigen voor de WBO vergadering. Afgesproken wordt dat Rizgar dit 
aan haar zal doorsturen. 

• Flevoplein Festival Delftwijk- afgelopen week is in Delftwijk Flevoplein Festijn georganiseerd 
voor de buurtbewoners. Partijen als tweedehandswinkel de stichting Paleis Noord, stichting 
Delftwijk Hand in Hand, Fatih Moskee, stichting de Schakel en de nieuwe wijkraad Delftwijk 
Waterbuurt hebben deze prachtige festijn met diverse kraampjes en activiteiten voor jong en 
oud georganiseerd. Alle lof en waardering voor ieder, en in het bijzonder de stichting Paleijs 
Noord die deze mooi activiteit hebben weten te realiseren. Ongeveer 200 buurtbewoners 
hebben de festijn bezocht. Mooi voorbeeld van de kracht van de wijk.  

• Auto luw maken Transvaalbuurt – Men heeft et elkaar besloten dat er bepaalde straten 
afgesloten worden, zodat kinderen kunnen spelen op straat. Er wordt geparkeerd in de 
Cronjé garage voor een vast bedrag per maand. Rizgar is bereid om contact te maken, zodat 
zij eventueel kunnen vertellen hoe dat is gegaan. Zal volgend jaar een keer op de agenda 
komen. Maarten vraagt of er niet meer over gecommuniceerd kan worden, dat zal Rizgar 
verder oppakken. 

• Groen initiatieven – Rizgar geeft aan dat er nog voldoende budget is voor dit jaar en dat de 
pot voor Leefbaarheidsbudget ook weer gevuld is.  

• Wethouder Diana van Loenen – Rizgar adviseert het WBO om hun vragen van te voren toe 
te sturen in november.  

• Extranet/Pleio – er wordt bekeken of dit gecontinueerd zal worden, aangezien het systeem 
weinig gebruikt wordt. Ernst geeft aan dat de gemeente eerst zelf moet bekijken wat ze 
willen. Bert-Jan is erg enthousiast over het systeem. 

• Vakantie - Hij geeft aan vanaf 17/11 voor twee weken op vakantie te gaan. 

7 – Mededelingen wijkraden 

• Dietsveld/Vogelbuurt - Bert-Jan - Hij geeft aan druk bezig te zijn geweest met verbetering 
van de verkeerssituatie, er zijn wel smileys gekomen maar de aangevraagde paaltjes zijn tot 
op heden niet gekomen. Maarten beloofd onderzoek te gaan doen.  

• Er komen weer heel veel vliegtuigen over Noord heen. Maarten geeft aan dat Schiphol als 
reden geeft dat het weer slechtere is geworden, dit wordt momenteel gemonitord. 

• Vondelweg wordt gerenoveerd, maar niemand wist hier iets van. Blijkt dat je zelf achter een 
bord moest kijken om daar de contact gegevens te vinden. 

• Stadionplein/Sportweg klankgroep – is daar heel tevreden over. 

• Sinnevelt - Ria – Vraagt hoe het nu gaat met het probleem van de schoolbussen. Rizgar geeft 
aan dat er een overleg is geweest en dat in oktober de resultaten gedeeld gaan worden. 

• Wijkmarkt is toch doorgegaan, er zijn veel mensen op af gekomen.  

• Planetenwijk - Ernst – Er zijn twee grote projecten die momenteel spelen. De Bison Bowling 
en Stadionplein/Sportweg. Voor de Bison Bowling was gisteren een bijeenkomst, de 
gemeente was niet aanwezig en is niet betrokken, er is geen start notitie van gemaakt en er 
zijn geen zone managers beschikbaar. Toch gaat Hoorne Vastgoed verder met de 
ontwikkeling van het terrein, heel vreemd allemaal. De wijkraad heeft wel aandacht besteed 
aan deze bijeenkomst, d.m.v. stukjes op de website en facebook en extra flyers om de 
bewoners van de wijk te informeren.  

• Voor de Stadionplein/Sportweg is op 6 september een bijeenkomst geweest waarbij heel 
veel bewoners gemobiliseerd waren, ook mede door de extra acties van de wijkraad. De SPvL 
is inmiddels goedgekeurd. Er worden geen beslissingen genomen en van goede en correcte 
participatie is geen sprake. De dag na de bijeenkomst werd een nieuw plan gepresenteerd 
m.b.t. het zwembad, dit is niet eens besproken in de klankbord groep! De procesmanager die 



amper begonnen is moet per 1 oktober al weer weg. Morgen is een commissie vergadering 
waarbij meerdere betrokkenen zullen inspreken. 

• Spaarndam - Paul – Het Kolkje van Spaarndam is eindelijk klaar, de bomen moeten nog 
geplaatst worden en met kerst zal hij helemaal versierd zijn.  

• Krim - Rob – Hij wil graag een werkgroep vormen om het Stadionplein te ontwerpen en doet 
een oproep aan de WBO leden. Bert-Jan geeft aan dat er wellicht helemaal geen plein komt 
daar en dat een bureau hiervan een concept visie gaat opstellen. Hij stelt voor te wachten 
totdat dit klaar is en er dan een oordeel over te vellen. 

• Patrimonium - Arnold – Geeft aan dat er een nieuw Havenkantoor komt, mar dat niemand 
hierover geïnformeerd  is en er geen participatie traject geweest is. De proces manager is 
aangeschreven en bevestigt dat er geen contact is geweest. Op 6 oktober zal er een info 
sessie zijn, waarvoor men zich eerst moet aanmelden omdat er anders te weinig plek zal zijn.  

• Ontwikkeling Carpetland – is van de baan. De projectontwikkelaar is bij na failliet. 

• Spaarneboog ontwikkeling – is binnenkort weer een overleg van. 

• Wijkraad vergadering - In november komt een bijzondere wijkraadsvergadering waarbij 
Arnold zijn functie gaat neerleggen. 

• Plantenwijk - Marielle 

• Posthuis – De belangrijke papieren zijn door de Stichting Posthuis en de wethouder Eva de 
Raadt ondertekent vorige week en men is op zaterdag direct gaan slopen. Hart van 
Nederland heeft hiervan opnames gemaakt, zie onderstaande link.  

• Vondelkwartier - Thea 

• Noord Akerdam Festival – Hierbij zijn 600 man aanwezig geweest. Men heeft een enquête 
gehouden over de bestemming van het pand Noor Akerdam en dat de wijk heel graag 
betrokken wil zijn hierbij. Er zijn al diverse initiatieven genomen, maar wanneer wordt het 
pand nu wind en waterdicht gemaakt ? Ze legt uit dat het een complexe situatie is met het 
recreatieschap welke geen compassie heeft met dit pand en dat er meerdere gemeentes zijn 
betrokken. Er moet nu een beslissing genomen worden of het verkocht gaat worden aan de 
gemeente of aan Stadherstel Amsterdam. Op verzoek van Rizgar heeft zij een stukje hierover 
geschreven, maar is geen reactie meer op gekomen en Haarlems Dagblad heeft geen 
interesse. Rizgar geeft aan dat dit alleen voor intern gebruik is. De projectleider is de ingang 
 
8 – Rondvraag 

• Rina geeft aan dat zij deze keer bij Marcel Smeenk van Haarlem 105 uitgenodigd is, wellicht 
kan zij iets betekenen. Rina & Thea zullen contact met elkaar opnemen.  

• Ria was aan het flyeren in de wijk en het viel haar op dat de stoepen zo slecht waren en de 
begroeiing zo ver over de stoep was gegroeid, het is reg aan het verpauperen. Rizgar 
adviseert om melding via het systeem te doen, alleen dan wordt het opgepakt. Ria geeft aan 
dat dit al meerder keren gedaan is maar dat er niets structureels aangedaan wordt. Marielle 
bevestigd dit, ook zij heeft al diverse meldingen gemaakt m.b.t. hun stoep en foto’s 
verstuurd aan Gerard van Dungen, maar het zou voldoen aan de minimale eisen…. Rizgar 
adviseert om bij Gerard het onderhoudstermijn op te vragen. Ernst heeft app Buiter Beter 
gebruikt, werkte voor hem goed en werd snel opgelost. 

• Marielle kan op 23 november niet i.v.m. pensioenreceptie en diner van haar man, wie kan 
notuleren ? Bert-Jan gaat vragen of hun notulist kan inspringen. 

 

Om 22.00 uur bedankt Thea iedereen voor hun aanwezigheid. 

Volgende WBO vergadering is 23 november om 20 uur ( in Huis Ter Zaanen)  

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) wordt verschoven naar volgend jaar 24/11/2021 Pending 

Marielle Ramplaan kwartier energie project wordt verschoven naar 
volgend jaar 

24/11/2021 Pending 

Marielle Marc m.b.t. luchtkwaliteit metingen wordt verschoven naar 
volgend jaar 

23/02/2022 Pending 

Marielle Marcel Smeenk Dock en Haarlem Ontmoet uitnodigen voor een 
WBO vergadering  in 2023 nu aanbesteding definitief is. 

22/06/2022 Pending 

 
Maarten 
 

Doet onderzoek waarom aangevraagde paaltjes niet geplaatst 
worden in Dietsveld/Vogelbuurt 

28/09/2022 Pending 

Annette Maakt overzicht voor WBO mbt vrijwilligers (zie item) 28/09/2022 Pending 

    

    

 


