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Wijkraadvergadering (online) 
Datum:    25 mei 2021  
Wijkraadsleden aanwezig:  Maarten Abspoel, Bert Bouquet (voorzitter), Ronald Mattern, Adrie Pancras, 

Allard Steenbeek, Jurgen Woudwijk 
Wijkraadsleden afwezig: Eelco Fortuijn 
Gasten:    Kees Hulsman (tuin van Haarlem) en Rene Henskes (de Blinkert),  

Desiree Kootstra 
Verslag:   Karola Buschman 
 
 

AGENDA 
1. WELKOM 
 Gasten 

2. SECRETARIAAT: Adrie en Eelco, ter vervanging van Bert 
Notulen vorige keer 
Binnengekomen post en e-mail (tenzij hieronder op de agenda) 

3. PENNINGMEESTER: Adrie 
Update kascontroles 
Website update 

4. OPENBARE RUIMTE: Allard 
Update herinrichting Rollandslaan 
Bushaltes bij herinrichting  
Gebiedsanalyse Haarlem Zuid-West 
Omgevingsvisie Haarlem 
Update huisartsenpost in de wijk 

5. VERKEER: Maarten 
Update werkgroep Parkeren 
Update Mobiliteitstafel, Mobiliteitsbeleid 
Diefstal onderdelen auto’s in de wijk – BMW’s, Toyata Priussen, Volvo’s 
Update Sluipverkeer 
Scooters 
Gevaarlijk verkeerspunt Korte Zijlweg 

6. BORSKI FESTIVAL TE ELSWOUT 
 Festival van 5 weken lang, zomer 2023 

7. JEUGD & SOCIAAL DOMEIN: Jurgen 
Update speeltuin, incl Reactie Mike (gemeente Haarlem) met betrekking tot de vraag van Joris Balkema in de 
vorige vergadering over bestede gelden aan Haarlemse speeltuinen de laatste 10 jaar 
Update betrekken Blinkert bij de wijk 
Preventie akkoord 
Leefstraten 

8. GEMEENTE EN DEMOCRATIE: Ronald 
Initiatieven cafe 
nieuwe democratie 
‘nieuwe verordening’ Wijkraden Gemeente. 
Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg WBO Haarlem West 

9. DUURZAAMHEID: Eelco 
Update SpaarGas 
Update RES Regionale Energie Strategie 

10. WVTTK 
Update in Dropbox  
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WELKOM 
 
Bert heet iedereen online welkom, naast de wijjkraadsleden zijn Desiree Kootstra (project Rollandslaan), Rene Henskes 
(teamleider Facilitaire Dienst bij de Blinkert) en Kees Huisman (voorzitter van de tuinen van Haarlem en daarnaast 
geïnteresseerde wijkbewoner) aangeschoven.  
 
 

SECRETARIAAT 
 
Notulen vorige keer 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 30 maart 2021. Bert stelt de notulen vast. 
 
Binnengekomen post en e-mail 
Punt wordt overgeslagen in verband met de afwezigheid van Eelco 
 
 

PENNINGMEESTER 
 
Update kascontrole 
De financien van de wijkraad over 2020 zijn gecontroleerd door de kascommissie (Marianne Brinker en Robbert Pelle) 
en akkoord bevonden.  
 
Website update 
De site is wat outdated. Adrie is samen met Hanky bezig om informatie toe te voegen en de site te actualiseren. De 
functionaliteit moet verbeteren, want met een smartphone is niet alles goed te benaderen. Wordt vervolgd.  
 
 

OPENBARE RUIMTE 
 
Update herinrichting Rollandslaan 
De levertijd van de stenen uit het definitief ontwerp (D.O.) is vertraagd, daardoor is nu voor een andere steen gekozen. 
De planning is nu om na de bouwvakvakantie te starten (einde bouwvak Noord 15/08, Midden 22/08, Zuid 07/09). De 
vraag die zich nu aandient is hoe dit plaveisel zich gedraagt bij trillingen, die in deze wijk een variabele van belang is.  

 Maarten/Desiree vragen na bij Saskia van de gemeente. 
 
Bushaltes bij herinrichting 
Uit de wijk is de vraag gekomen of de nieuwe bushaltes geschikt zijn voor minder validen. Daar is mogelijk subsidie voor 
te krijgen. Omdat het D.O. al is vastgesteld zal het een onhaalbare kaart zijn om de bushaltes te wijzigen. 

 Maarten/Desiree vragen aan Saskia van de gemeente hoe de nieuwe bushaltes eruit zien en of ze geschikt zijn 
voor minder validen 

 
Gebiedsanalyse Haarlem Zuid-West 
Omgevingsvisie Haarlem 
Dit zijn grote onderwerpen, er is informatie in de mail gedeeld. Wellicht moeten deze onderwerpen als een groter 
thema behandeld worden in een van de volgende vergaderingen. 

 Warm houden  
 
Update huisartsenpost 
De huisarts die in de wijk is gevestigd is te klein behuisd. Er moet een grotere ruimte komen om de praktijk op een 
goede manier voort te zetten. Die ruimte is niet eenvoudig te vinden. Er is nu een ruimte van 70m2, dat moet minimaal 
100-125 m2 zijn. De verantwoordelijkheid voor het vinden van een andere huisvesting ligt primair bij de 
praktijkeigenaren zelf. De gemeente is bereid mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging als er een ruimte 
gevonden is. De wijkraad zoekt naar manieren om het vinden van nieuwe huisvesting te faciliteren, zal hiervoor haar 
netwerk inzetten.  

 Bert informeert bij de het RIBW-gebouw of er ruimte is 
 Allard gaat in gesprek met Elan en de gemeente 
 In het wijkgesprek zal de wens om een huisartsenpraktijk in de wijk worden benadrukt 
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VERKEER 
 
Update werkgroep Parkeren 
Maarten leest zich nog in, het is een groot onderwerp.  
Desiree vult aan dat er vanuit de parkeer-appgroep geluiden komen dat mensen zich zorgen maken over de 
parkeernorm die in andere wijken bij nieuwbouwprojecten wordt gehanteerd. Zij vrezen een waterbedeffect (dat 
wil zeggen dat het probleem wat daar opgelost wordt (lees: parkeerdruk) hier opduikt). De wijkraadsleden willen, 
voordat zij een standpunt of advies ontwikkelen, eerst goed geïnformeerd worden. Nu is het nog niet helder hoe 
het belang van de wijk geduid kan worden in het licht van de keuzemogelijkheden en de effecten.  

 In wijkgesprek vragen om informatie, heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de effecten van de 
nieuwe (lage) parkeernormen, wat is daarvan de uitkomst? 

 
Update mobiliteitstafel, mobiliteitsbeleid 
Hierop is achterstand, er is nog geen nieuws 
 
Diefstal onderdelen auto’s in de wijk (BMW, Toyota Prius, Volvo) 
Hiervoor is nog geen plan van aanpak. De vraag rijst of het helpt om camera’s op straat te hebben als middel 
tegen targeted vandalism.  
 
Scooters 
Gevaarlijk kruispunt Korte Zijlweg 
Niet besproken 
 
 

BORSKI FESTIVAL 
 
Het ligt in de bedoeling om in de zomer van 2023 een grootschalig festival te houden op Landgoed Elswout. Het 
programma is nog niet definitief. Er is nogal wat opschudding omtrent de duur en de omvang, en er zijn 
initiatieven gestart om hier protest tegen aan te tekenen. De vraag is hoe de wijkraad zich in dezen opstelt.  
De gevoelens van bezorgdheid gaan vooral over: 

- Omvang (500-1000 bezoekers per dag) 
- Duur (40 dagen, 5-8 weken lang) 
- Kwetsbare natuur 
- Verkeers-/parkeeroverlast 
- Geluidsoverlast 
- Hoe omgaan met eten en drinken, verpakkingsafval 
- Hoe zit dat met het voorstel er een aparte toegangsweg voor aan te leggen? 

 Wijkraad is hier sceptisch over. Bert stelt een concepttekst op gericht aan de Gemeente Bloemendaal. De 
zorgen van de wijkraad hierover zullen ook naar het wijkgesprek worden meegenomen.   

 
 

JEUGD & SOCIAAL DOMEIN 
 
Update speeltuin 
De vorige vergadering is de speeltuin een pittig bediscussieerd onderwerp geweest. Jurgen heeft hierover nog een 
korte nabespreking gehad met Mike van de gemeente. Daarin is bevestigd dat de speeltuin in de Ramplaan 
relatief weinig financiële stimulus heeft ontvangen.  
Inmiddels zijn flyers verspreid met het verzoek om financiële steun. Jurgen stelt voor om wel bij de gemeente aan 
te kloppen, maar pas nadat er een crowdfunding actie loopt. De crowdfunding actie is reeds opgestart. Er is veel 
geld nodig, of het nu voor een serieus onderhoudsplan is of en geheel nieuwe speeltuin. Jurgen helpt de speeltuin 
te zoeken naar verschillende potjes met geld, de gemeente heeft meerdere oormerkjes en de uitdaging is daar 
zoveel mogelijk van aan te spreken. Het meerjarig overzicht van de gelden die ter beschikking zijn gesteld aan de 
Haarlemse speeltuinen heeft Jurgen direct na de vergadering aan de wijkraadsleden doorgestuurd.  
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Update betrekken Blinkert bij de wijk 
Er is een nieuw initiatief: “fietsmaatjes” voor ouderen. De Blinkert beschikt over een duo-fiets, deze is ook 
beschikbaar voor de wijk. De bedoeling is dat je met een oudere/minder valide persoon samen op de fiets kunt.  

 Rene schrijft een stukje voor de wijkkrant hierover 
 
Preventie-akkoord 
Niet besproken 
 
Leefstraten/Lief en Leed straatacties 
Ter info: https://www.dock.nl/nieuws/2020/08/kick-off-lief-leedstraten-haarlem-schalkwijk/ 
Jurgen heeft DOCK benaderd: je krijgt een budget van de gemeente en je wijst een paar gangmakers toe. Die 
kunnen dan iets leuks doen voor mensen uit de wijk die wel een opkikkertje kunnen gebruiken.  
 
Jurgen stelt de vraag of het concept van een buurtcamping voor de wijk iets zou kunnen zijn: 
https://debuurtcamping.nl. Je ontmoet de mensen uit je wijk op een heel andere manier als je een nachtje met 
elkaar feestelijk kampeert. Het zou in het kader van een buurtfeest kunnen zijn, en het kan gekoppeld worden aan 
de crowdfunding voor de speeltuin.  
Het kan ook overlast geven, we kunnen dit zelf organiseren. Tijdpad: eind zomer. 

 Exploreren of dit idee uitgewerkt kan worden: lanceren via Buurbook en/of via de wijkkrant.  
 
 

GEMEENTE EN DEMOCRATIE 

 
Initiatieven café 
Nieuwe democratie 
‘Nieuwe verordening’ wijkraden gemeente 
Deze onderwerpen staan allemaal bij de gemeente op een laag pitje vanwege corona.  
 
Wijkraden en belangenorganisaties Overleg WBO Haarlem West 
Ronald weet niet precies wat Eelco hiermee bedoelt, onderwerp gaat mee naar volgende vergadering. 
 
 

DUURZAAMHEID  
 
Op 1 juni is er een wijkevent via Zoom waarin informatie zal worden gegeven over de stand van zaken. Verder 
wordt dit punt inhoudelijk geparkeerd in verband met de afwezigheid van Eelco. 
 
 

WVTTK 
 
Ronald 
Hoe zit het juridisch met de Lief en Leedpot als een bewoner protesteert tegen een andere bewoner. Mediation is 
dan al geweest, dan is het een juridische zaak.  
 
Kees 
Had een stuk ingezonden voor de wijkkrant maar het is niet geplaatst. Hij heeft geen reactie gekregen waarom 
niet, ook niet nadat hij daarnaar heeft gevraagd. Wat is er gebeurd? 

 Bert zoekt dit uit, adviseert het nogmaals in te sturen (deadline 7 juni!) 
 
Desiree 
De Firma Beelen parkeert nog steeds zijn containers op de Vlaamseweg. Na hierover met de firma Beelen 
gesproken te hebben en dit gemeld te hebben bij handhaving, heeft Desiree nu de wijkverbinder Moira Faber 
benaderd.  
 
 

https://www.dock.nl/nieuws/2020/08/kick-off-lief-leedstraten-haarlem-schalkwijk/
https://debuurtcamping.nl/
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VOLGENDE VERGADERING 
29 juni 20:00; zo mogelijk live.  
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ACTIELIJST 
Deze is niet besproken, alle punten zijn blijven staan 
 

datum wat wie Opmerkingen 

25-05-2021 Navragen bij gemeente wat de specifieke 
kwaliteit mbt trillingen is van de nieuw 
gekozen klinkers 

Maarten/Desiree  

25-05-2021 Gebruiksvriendelijkheid gehandicapten nieuwe 
bushaltes 

Maarten/Desiree  

25-05-2021 Inzet netwerk om te helpen zoeken naar nieuw 
en groter onderkomen voor de huisarts in de 
wijk 

Bert/ 
Allard 

Bert informeert bij Blinkert 
Allard gaat in gesprek met Elan en 
gemeente 

25-05-2021 Wijkgesprek vervroegen (was 7 oktober 2021) Wie gaan? Graag bespreken: informatie 
opvragen parkeren, scepsis Borski 
festival 

25-05-2021 Duofietsen promoten  Rene Henskes Stukje voor de wijkkrant, voor 7 juni! 

25-05-2021 Kamperen met wijkgenoten/wijkfeest Jurgen Onderzoek of dit goed valt via 
Buurbook en/of wijkkrant 

26-01-2021 Opstellen jaarplan ouderen Ronald i.s.m. Blinkert en Jurgen 
26-01-2021 Duurzaam plaveisel Houtmanpad Ronald   

24-11-2020 Beschikbaarheid speeltuin als mogelijke 
vergaderlocatie 

- Pas opvoeren als corona hier 
mogelijkheden voor geeft 

24-11-2020 Column voor de wijkkrant Adrie Samen met Bert 

24-11-2020 Sparren over Spaargas Eelco en Allard  

24-11-2020 Agendapunt parkeren als groot bespreekpunt, 
met sprekers uit gemeente 

Maarten  

24-11-2020 In de gaten houden wanneer symposium over 
omgevingswet en omgevingsvisie wordt 
gehouden (digitaal?) 

Ronald  

 
 


