
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam (Besloten vergadering) 
Verslag WBO-vergadering 22-02-2023 – Huis Te Zaanen – Zaanenpark 

 

Aanwezig Namens 
  
Cees Schrama WBO Voorzitter  
Marielle Vos WBO secretaris, Notulist, WR Planetenwijk 
Teun Slijkerman WR de Krim 
Ria Luisini WR Sinnevelt 
Erwin Speklé WR Patrimonium 
Pieter Siertsema WR Vondelkwartier 
Inge Zuurendonk WR Indische Buurt Noord 
Alex Kalf WR Planetenwijk 
Bert-Jan Rip WR Dietsveld/Vogelbuurt 
Martin vd Pavert WR Dietsveld/Vogelbuurt 
Ismael Kose WR Delftwijk 
Onur Akkas WR Delftwijk 
Paul Boom DR Spaarndam 
  
  

 
1 - Opening 

Cees opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat het een besloten 
vergadering is geworden, zonder gasten en gemeente om iedereen de kans te geven open te spreken 
en hun mening te geven over de vorige WBO-vergadering, betreffende het opheffen van de 
wijkraden. Hij stelt voor dat iedereen zich even voorstelt omdat er een aantal nieuwe mensen 
aanwezig zijn.  

Teun geeft aan dat hij met drie andere buren besloten heeft in de wijkraad de Krim te gaan, zij zullen 
bij de jaarvergadering in april het stokje overnemen van het huidige bestuur. 

Aansluitend geeft Cees aan dat Hans en Rob van de Krim zich hebben afgemeld, omdat zij de 
voorkeur gaven aan een andere vergadering. Zij hebben wel schriftelijk hun input aangeleverd, die 
Teun vanuit de Krim ondersteunt.  

Ook Thea is afwezig, maar heeft ook haar input schriftelijk aangeleverd. Pieter is voor het 
Vondelkwartier aanwezig. Alle stukken zijn vooraf aan de vergadering naar de WBO leden 
doorgestuurd. 

Brief BAB (Bezorgde Alerte Bewoners) vs. Verklaring Democratie van Wim Kleist (2022) m.b.t. 
opheffing wijkraden. 

Marielle geeft aan nadat ze de BAB brief ontving, contact te hebben opgenomen met Wim Kleist om 
te vragen naar de status van het document Verklaring Democratie van 2022. Het blijkt dat de BAB 
brief een vervolg is op deze actie van vorig jaar, alleen is dit niet duidelijk aangegeven en creëerde 
verwarring. Het was verstandiger geweest als Wim Kleist deze brief had verstuurd met uitleg erbij.  

Het blijkt dat niet alle wijkraden van Noord deze verklaring toen hebben ondertekent, alleen de Krim 
en Planetenwijk. De initiatiefnemers hopen op deze manier meer draagvlak te creëren bij alle 
wijkraden, Rob van Looveren heeft zich bij hun aangesloten.  



Dietsveld/Vogelbuurt - Bert-Jan geeft aan een toentertijd een tekstwijziging/voorstel te hebben 
gedaan, maar dat deze niet overgenomen werd, derhalve hebben zij besloten niet te ondertekenen.  

Spaarndam - Paul geeft aan dit niet te ondersteunen, hij mist van de gemeente duidelijkheid over de 
plannen. Zij hebben binnenkort een overleg met Gemeente Haarlem en de Haarlemmermeer omdat 
zij gewoon een dorpsraad blijven en het niet te doen is om separaat een wijkplatform te vormen 
voor de Haarlemse kant. 

Sinnevelt (Ria) en Indische Buurt Noord (Inge) geven ook aan dat zij dit niet ondersteunen.  

Vondelkwartier - Pieter geeft aan dat ook hun wijkraad besloten hebben dit niet te ondersteunen, 
Thea heeft zelf een stuk geschreven hierover ter publicatie (zie eerder gestuurde stukken) 

2 – Notulen vergadering 25-01-2023 

Cees geeft aan dat de notulen eigenlijk niet geaccepteerd kunnen worden, omdat de gemeente in 
sommige gevallen andere antwoorden geeft dan is besproken. Marielle geeft aan dit goed bekeken 
te hebben, de antwoorden naast elkaar te hebben gelegd en daar waar het overeenkwam besloten 
heeft het antwoord van de gemeente over te nemen. Daar waar de antwoorden afweken is een 
n.a.v. vermeld met de tekst van de gemeente onder de bestaande tekst. Bovenaan is in het blauw 
aangegeven dat de antwoorden ietwat genuanceerd zijn door de gemeente. De bedoeling was met 
een goed stuk te komen waarin iedereen zich direct kon vinden, mede omdat het de start van een 
reeks overleg sessies was en het belangrijk is om positief in het proces te staan. Cees blijft hameren 
op het proces hieromtrent. Afgesproken wordt derhalve dat Marielle bij de concept notulen de final 
versie van de wijkraden zal versturen, met daarbij de versie van de gemeente waarin alle 
aanpassingen vermeld staan. 

Ria geeft aan dat zij het ongelooflijk knap vindt hoe Marielle steeds de notulen maakt en de zaken 
weet te verwoorden, zeker van de vergadering van vorige keer die zo chaotisch verliep. Zij 
overhandigt Marielle een boeketje bloemen als dank. De andere wijkraden zijn het hiermee eens. 

3 – Opheffing wijkraden & transitie naar Wijkplatforms 

Cees geeft aan dat iedere wijkraad ruim de tijd krijgt zijn mening te geven zonder dat hij/zij 
onderbroken wordt, wel mogen verklarende vragen gesteld worden. Marielle vraagt of het 
genotuleerd mag worden, indien men een punt wil adresseren wat niet vermeld mag worden wordt 
het aangegeven, of alsnog uit de concept notulen gehaald. 

Vondelkwartier – Pieter geeft aan dat het besluit bruusk genomen is en men niet nagedacht heeft 
over de gevolgen. Daarbij was de communicatie ook slecht. Thea heeft op eigen titel een stuk over 
Burgerberaad geschreven omdat zij dat een beter alternatief vindt naast de wijkraad. Zij volgen het 
proces nauwlettend. 

Patrimonium – Edwin geeft aan het een betreurenswaardig besluit te vinden, wat zoveel mooie 
zaken zo laat wegvloeien, de ene hoopt dat de beslissing teruggedraaid gaat worden, maar hij geeft 
ook aan dat het besluit genomen is en zij het er het beste van gaan maken en niet meer vanuit de 
achterhoede alles te bekijken maar het meer naar hun hand te zetten om de doelen en ambities te 
behouden. 

De Krim – Teun geeft aan dat een probleemstelling mist, waarom wordt het opgeheven, wat gaat er 
fout en wat kan er beter ontbreekt vanuit de gemeente, het risico om de financiële ondersteuning bij 
de kerntaken (bewoner belangenbehartiging, aanspreekpunt, tussenpersoon met gemeente). Hij 
geeft aan dat het de intentie van De Krim is om actief, constructief en kritisch in het transitie traject 
deel te nemen. 



Planetenwijk – Alex geeft aan dat zij een wijkraadbijeenkomst hebben gehouden en dit onderwerp 
uitdrukkelijk besproken hebben met de aanwezige bewoners en wijkraadleden. Het waarom is niet 
duidelijk, ook niet hoe de gemeente aan nieuwe leden denkt te komen, terwijl de wijkraad al 
maanden bezig is nieuwe leden en voorzitter te krijgen en dit niet lukt. Alex geeft ook aan dat de 
Klankbordgroep van het Stadionplein aangepast is, de gemeente heeft namelijk besloten de 
vergaderingen niet meer te houden. Ernst was m.b.t. de participatie erg bezorgd, maar de 
Projectmanager heeft nu een duidelijke visie toegestuurd, waarbij bevestigd wordt dat voor het 
maken van Plan van Eisen de klankbordgroep echt betrokken wordt. Bert-Jan geeft aan dat er geen 
structureel overleg meer gehouden gaat worden als er geen updates zijn, maar zij blijven actief 
meedenken in het proces. 

Vogelbuurt/Dietsveld – Bert-Jan geeft aan dat de hele manier van acteren kenmerkend is voor de 
politieke wijzigingen die spelen. Hij was blij dat de wethouder wel serieus op een gegeven moment 
antwoord ging geven op de vragen. Hij maakt zich minder zorgen over de naam, wel hoe financiële 
middelen straks beheert gaan worden en is geïnteresseerd in het vervolg. De eerste sessie was 
ongelukkig verlopen, hij is nu geïnteresseerd in een Roadmap van de gemeente, zij zijn nu aan het 
kijken hoe de focus verlegt kan worden, zij zitten nu al dicht tegen een wijkplatform aan. 

Spaarndam – Paul vraagt zich af wat de gemeente nu echt van plan is, wat zijn nu de voor en nadelen 
van deze transitie? Prima als er andere burgers betrokken worden, maar zij hebben geen idee hoe de 
gemeente in elkaar zit. Spaarndam werkt nu al eigenlijk als een wijkplatform met werkgroepen als 
Rietpolder en Schiphol ernaast. De vraag rijst wat nu de nieuwe positie van het wijkplatform wordt, 
daarover is niets bekend. 

Sinnevelt – Ria geeft aan dat er indien er hele grote veranderingen aan gaan komen, dit voor hun het 
einde van de samenwerking met de gemeente wordt en zij ermee stoppen. De gemeente is al veel 
langer bezig met wijzigingen hieromtrent (zie Nieuwe Democratie), wat allemaal niet gewerkt heeft. 

Indische Buurt Noord – Inge geeft aan dat zij niet ongenegen zijn over te stappen naar een 
wijkplatform, maar dan moet de gemeente wel eerst komen met een goed plan hieromtrent, dan 
gaan zij bekijken of het haalbaar is of niet. Zij gaan niet obsessief achter de gemeente aanrennen.  

Delftwijk – Onur en Ismae staan positief tegenover de transitie, mede omdat dan spelers die nu in de 
schaduw staan wat meer naar voren komen. (Armoede – Paleis Noord, jongerencentrum, dames 
groep, moskee en ouderen), waardoor een betere samenwerking ontstaat. Wel willen ze als kern de 
financiële middelen in eigen hand houden en beslissen of iets wel of niet doorgaat. Daarnaast willen 
ze erkenning omdat ze alles in eigen tijd doe en er niet voor betaald worden. Nu wordt er veel 
georganiseerd en werken ze ook veel met sponsors. 

WBO – Cees geeft aan dat hij een slecht idee vindt de wijkraden op te heffen, er wordt verwacht dat 
iedereen meedenkt, maar dat kan eigenlijk niet als je opgeheven wordt. Hij heeft het gevoel 
gekregen bij de vorige vergadering dat ze alleen maar ideeën kwamen ophalen en er niets was 
voorbereid. 

Erwin ziet het als een naamswijziging en wil positief meedenken in het proces, wel moet er een kern 
blijven samen met andere werkgroepen in een wijk.  

Teun geeft aan dat wij er nu een invulling aangeven, maar dat het risico er ligt dat de wijkraden 
worden opgeheven en wij niet weten wat ervoor terugkomt. 

Cees geeft aan dat er veel ondernemingen, culturele instanties en burgers zijn, met tegenstrijdige 
belangen. Nu moet de gemeente hierin een beslissing nemen, straks kunnen ze dat allemaal bij het 
wijkplatform neerleggen. 



De gemeente moet gaan beslissen wat het gaat worden en hoe het gedaan moet worden, nu is het 
allemaal te vaag. Daarnaast is er ook nog de startnotitie Participatie die nog eigenlijk belangrijker is 
dan de transitie van de wijkraden. 

Bert-Jan geeft aan graag te willen meedenken, Inge beaamt dat maar wil niet met een klus van de 
gemeente opgezadeld worden. 

Teun geeft aan dat in Joure ook de wijkraden opgeheven zijn, het gevolg is dat er sindsdien alles is 
stopgezet en de wijk verslechterd is. 

Afgesproken wordt dat Marielle een conceptbrief maakt namens het WBO elke positief ingestoken 
wordt, ter voorbereiding op de brede sessie die gaan komen.  

Deze zal eerst naar de WBO leden gestuurd worden. Daarna zal de definitieve versie naar de 
Projectleider Guda gestuurd worden, met Diana van Loenen en Rizgar op de copy. 

Daarin worden de volgende punten gevraagd: 

• De tijdslijn 
• Wat is er gebeurt met de vragen van de wijkraden? 
• Wordt het belang om een kern per wijk te behouden ook erkend 
• Hoe worden de financiële zaken geregeld straks m.b.t. de continuïteit? (Huur, website etc.) 

3 – Mededelingen vanuit gemeente (Rizgar schriftelijk aangeleverd) 

Iedereen heeft de mail van Rizgar ontvangen, waarbij de notulen van de sessie met Haarlem Oost 
zaten, inmiddels heeft Marielle ook andere notulen van Zuid ontvangen van Wim Kleist en 
doorgestuurd. Zodra er meer stukken komen die hierop betrekking hebben zal zij deze ook 
doorsturen. 

4 – Mededelingen vanuit WBO 

Maarten van Haasteren - Marielle heeft bevestiging gekregen dat Maarten bij de WBO-sessie van 
maart aanwezig zal zijn, hij is de directeur van Noord. Het is belangrijk om van tevoren te weten wat 
hij kan vertellen, als hij steeds verwijst naar anderen heeft het weinig zin. Het is de intentie van 
Marielle om te horen, wat hij doet, waarvoor hij verantwoordelijk is, in hoeverre hij met de 
wijkraden samenwerkt en hem te leren kennen. Nu heeft niemand hem ooit nog gesproken. 

WBO-budget – Cees heeft vorig jaar budget voor het WBO 2023 aangevraagd, de aanvraag schijnt 
kwijt geraakt te zijn. Rizgar probeert nog budget mogelijkheden te vinden, maar verwacht wordt dat 
er geen budget beschikbaar zal komen. Men is namelijk van mening dat als de wijkraden het 
belangrijk vinden, zij maar de kosten moeten bekostigen. Dat is nogal tegenstrijdig aangezien zowel 
de wethouder als Rizgar het belang van het WBO hebben bevestigd, daarvoor zou dus standaard een 
budget beschikbaar moeten zijn om ook de erkenning te geven hiervoor. Wijkraad Planetenwijk heeft 
in 2021 de kosten voor hun rekening genomen. De Krim heeft voor 2022 de huur 5 keer betaald en 
de rest kon van het toegekende WBO-budget betaald worden. Aangezien daarvan nog over was 
kunnen wij 2 keer de huur in 2023 bekostigen en is de sessie van januari door de gemeente betaald. 
Derhalve hebben wij nog tm. maart de huur van Huis ter Zaanen gedekt. Indien er toch geen budget 
beschikbaar gaat komen, wordt afgesproken dat Marielle de factuur per keer zal doorsturen naar een 
andere wijkraad, Onur biedt aan dan de eerste voor zijn rekening te nemen. 

Ton Belderok – Klimaat Burgemeester – Marielle heeft uitgebreid met hem gesproken omdat hij 
graag veel meer wil vergroenen, met name speelpleinen van scholen. Indien de leden van het WBO 
ook goede voorbeelden weten kunnen zij contact opnemen met Marielle. Zij zal dan de contact 
gegevens van Ton doorgeven met zijn goedkeuring. Bert-Jan en Pieter geven direct aan 
geïnteresseerd te zijn. (Contactgegevens doorgegeven aan Bert-Jan en Thea) 



Participatie bijeenkomst – Cees heeft gehoord van Rizgar dat er een participatie bijeenkomst zal 
komen, daarvoor is hij niet uitgenodigd en vraagt of de anderen aar wel vanaf weten.  Alex geeft aan 
dat mensen op persoonlijke titel zijn uitgenodigd, diegene die vorig jaar met een enquête hebben 
meegedaan, zijn nu ook uitgenodigd. Er zijn eerdere sessies gepland waaronder ook een op 22 maart 
wanneer onze WBO-vergadering gepland staat.    

Afgesproken wordt dat Marielle deze mail doorstuurt naar de wijkraden. 

 

4 – Mededelingen vanuit de Wijkraden 

Delftwijk - Onur geeft aan dat er binnenkort weer evenementen georganiseerd gaan worden, wij 
zullen daarvoor uitgenodigd worden. 

Indische Buurt Noord – Inge geeft aan dat op 11 maart fase 1 van de herinrichting van het Nieuw 
Guineaplein afgerond zal worden. Een stukje van het plein (naast de Horizon) is vergroend en 
er is een bankje geplaatst. Alles gaat in fases omdat er niet voldoende budget is anders. De 
wethouder zal hiervoor uitgenodigd worden. 

Sinnevelt – Ria geeft aan dat bij de Bison Bowling er i.p.v. 11 woonlagen nu 9 woonlagen gaan komen 
door protest van de buurt. Er loopt een grote discussie over de uitgang van de parkeergarage die 
gepland staat aan de Orionweg. De plannen zijn nu naar de gemeente gestuurd. Cees geeft aan dat 
de gehele Orionweg beschermd stadsgezicht betreft. Ria geeft aan dat dit alleen aan de kant van de 
Planetenwijk is maar niet aan de Sinnevelt kant. 

Spaarndam – Paul geeft aan dat de Haarlemse kant rustig is momenteel, dus geen punten. 

Vogelbuurt – Bert-Jan geeft aan dat op 8 maart de jaarvergadering gehouden zal gaan worden, dan 
wordt een presentatie over duurzame energie gegeven voor Maarten Verhoeven. Tevens geeft hij 
aan dat hij het geen probleem vindt als voortaan Rizgar aanwezig is namens de gemeente. Marielle 
geeft aan dat dit ook echt de bedoeling is, maar alleen voor deze keer in november al is besloten het 
een besloten vergadering te maken om iedereen de kans te geven vrijuit te praten. 

Planetenwijk – Alex geeft aan dat bij de afgelopen wijkraadsbijeenkomst Maarten Verhoeven ook is 
gekomen om zijn presentatie te geven. Daarnaast hebben ze met de gemeente een wandeling door 
de wijk gemaakt. De gemeente staat positief tegenover dit initiatief. Cees geeft aan dat een warmte 
pomp heel veel elektra kost en dit enorm de pan uit kan lopen, dus dat men daar niet naïef in moet 
zijn, zeker gezien het stuk wat in de krant stond. 

Marielle vraagt of Maarten ook voor de volgende WBO-bijeenkomst uitgenodigd moet worden, men 
is van mening dat men dit direct zelf organiseert voor de wijkraad bijeenkomst in de eigen wijk, zodat 
er ook wijkgericht gekeken kan worden. 

De Krim – Teun heeft geen punten 

Patrimonium – Edwin geeft aan dat er een boekenclub komt voor mensen boven de 50 jaar, 
daarnaast is ere langs de Kloppersingel een modderpad waar iets aan gedaan moet worden. De 
stadsecoloog heeft ervoor gezorgd dat er allemaal struiken gepland zijn, het gevolg is dat er nu 
allemaal afval tussen waait en Spaarnelanden niet goed meer kan maaien… M.b.t. het smileybord 
wordt de snelheid door de gemeente gemeten en komt Patrimonium niet daarvoor in aanmerking. 

Bert-Jan geeft aan dat alleen Mercedes en Audies gemeten kunnen worden, dus dat niet 
representatief is. 

Vondelkwartier – Pieter geeft aan dat zij een werkgroep verkeer hebben gekregen, die aan de slag 
gaat met het verzakken van de ventweg. Daarnaast moet er aan rattenbestrijding gedaan gaan 



worden. Marielle vraagt hoe het met de Skaeve Huse staat? De wijkraad wil twee aparte 
bestemmingsplannen om vertraging te voorkomen. Ze gaan leren van de slechte ervaringen in Velsen 
en hij geeft aan dat het eigendom van Noord-Akerdam is overgenomen door Amsterdam 
Stadsherstel. Hij verwacht dat de begraafplaats de Zonneheuvel naar de rechter gaat m.b.t. Skaeve 
Huse. 

Indische Buurt Noord – Inge geeft aan dat er veel commotie is m.b.t. het project 1828, dat is het 
transformatie huis wat omgebouwd gaat worden naar een gebouw met appartementen voor 
jongeren, ook komt er dag horeca, een binnentuin en gezamenlijke woonkamers. Land in Zicht heeft 
bezwaar gemaakt m.b.t. het uitzicht belemmering, maar dat hadden de huizen ook gedaan voordat 
Land in Zicht kwam… parkeerproblemen is geen probleem voor de wijkraad, zoninval is naar gekeken 
maar is volgens de gemeente niet van toepassing. Wel is de geluidshinder van de auto’s op de brug 
een probleem. Marielle geeft aan dat in het stuk van 800 pagina’s daar een oplossing voor is 
gevonden door de norm aan te passen. Ook is de ontsluiting van de wijk een probleem omdat er 
geen goede overgang is vanaf het gebouw. Wel voor de fietsers, maar niet voor de auto’s vanuit de 
parkeergarage. De appartementen zijn 20 en 40 vierkante meter en de huur loopt op tot ruim 800 
euro. De vergunning is al afgegeven. 

 

Om 21.46 uur wordt de vergadering gesloten. 

Volgende WBO-vergadering is 22 maart om 20 uur (in Huis Te Zaanen)  

 

Overzicht WBO-vergaderdata 2023 

25 januari  – overleg met brainstormsessie vanuit gemeente over Wijkplatform 
22 februari  – overleg wijkraden onderling (besloten bijeenkomst alleen wijkraden) 
22 maart – overleg met presentaties  
26 april  – overleg wijkraden onderling 
24 mei   – overleg met presentaties  
21 juni   – overleg wijkraden onderling 
juli & augustus- geen vergaderingen i.v.m. zomervakantie WBO leden 
27 september  – overleg met presentaties  
25 oktober  – geen overleg i.v.m. vakantie Cees 
22 november  – overleg met presentaties  
20 december  – overleg wijkraden onderling 


