
 
      
 
 

    Wijkraad Klein Zuid West Haarlem 

 
 

 Verslag wijkraadvergadering van 10 december 2019 
20.00 uur – 22.10 uur, Trionk (Van Oosten de Bruijnstraat 60) 
 

 
20.00 uur Aanvang vergadering 
 Aanwezig: Hilde Prins, Paul Schouten (penningmeester), Maria Elena Bisschops, 

Michiel Heule (voorzitter), Peter Caspers, Margareth Coert (secretaris) 
 

Afwezig met bericht van verhindering: Agnes Schreurs 

 
20.00 uur –  
20.15 uur 

Vragen van wijkbewoners aan de wijkraad 
Er zijn geen belangstellenden. 

 
20.15 uur Besloten vergadering wijkraadbestuur 
 • Vaststelling agenda 

Hilde heeft gisteren een mail naar de wijkraadleden gestuurd waarin zij 
voorstelt om de wensenlijst die naar de gemeente is gestuurd op de 
agenda te zetten. Michiel stelt voor om dit onderwerp op de agenda te 

plaatsen voor de vergadering in januari 2020.   
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

• Verslag vergadering van 14 oktober 2019 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

• Verslag jaarvergadering 12 november 2019 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

• Ontwikkelingen openbare ruimte: ontwikkelvisie Zuid West 
De gemeenteraad heeft de ontwikkelvisie Zuid West vastgesteld. Er zijn 
3 moties aangenomen. Bij één van deze moties dient de hoeveelheid 
groen en water hetzelfde te blijven. Aan de hand van de Floor Space 

Index (FSI) betekent dit dat er waarschijnlijk meer in de hoogte zal 
worden gebouwd.  
Paul licht toe dat er vanuit de meedenkgroep veel inspanningen zijn 
gedaan. Een grote groep bewoners maakt zich zorgen over de 
leefbaarheid en de mobiliteit. De gemeente schuift het mobiliteitsplan 
voor heel Haarlem op de lange baan en wil eerst per ontwikkelzone een 
mobiliteitsplan maken. Paul geeft aan dat dit de verkeerde volgorde is. 

De mobiliteitszorgen worden gedeeld door 25 belanghebbende 

wijkraden die een gezamenlijk petitie hebben ondertekend. De wijkraad 
Koninginnebuurt heeft intensieve aandacht voor de mobiliteit. 
Gesprekken hierover met de gemeente zijn gaande. Wijkraad 
Koninginnebuurt en Bosch en Vaart willen samen met de voorzitters 
van de andere wijkraden van heel Haarlem “ronde tafel gesprekken” 

over de mobiliteit organiseren. Hilde voegt eraan toe dat het initiatief 
bij de wijkraden moet liggen. Hilde adviseert om bij de volgende 
verkiezingen erop te letten hoe de verschillende partijen tegen de 
komst van 1.200 nieuwe woningen in Zuid West aankijken.  
 



 
Peter verwijst naar de presentatie die Sanne Botterweg tijdens de  
jaarvergadering van 12 november 2019 heeft verzorgd. Zij is 
verbonden aan Urban Sync welke fungeert als ‘smeermiddel’ tussen 
bouwers en bewoners. Peter is vanaf Haarlem Hoog naar Van Oosten 

de Bruijnstraat gelopen en gekeken wat voor bewoning en groen er 
aanwezig is. Er wordt een zogenaamde zachte kaart gemaakt waarin 
alle functies worden opgenomen. Maria voegt eraan toe dat het een 
eerste kennismaking/verkenning van het gebied betreft zodat alle 
issues in kaart kunnen worden gebracht. Hilde geeft aan dat zij graag 
wil meedenken over de vormgeving. Maria licht toe dat zij en Peter zich 

nu richten op de sociale cohesie en dat Hilde in een andere groep 
samen met de stadmakers de mogelijkheid heeft om mee te denken 

over de vormgeving.  
 
Ontwikkelingen openbare ruimte: stadspark 
Maria deelt mede dat de participatieavond van 18 november 2019 goed 
is bezocht. Hieraan voorafgaand is uitgebreid bekendheid eraan 

gegeven en is er flink geflyerd. Er zijn veel positieve reactie gehoord. 
Hilde licht toe dat het nog de fase is van een voorlopig-voorlopig 
ontwerp. Maria voegt eraan toe dat de bewoners achter het ontwerp 
moeten staan. De gemeente heeft hiervoor € 300.000,00 in het budget 
opgenomen. Het Bottemanplein is hoog aan onderhoud toe. Dat geldt 
ook voor het gebied aan de kant van de Leidsevaart. De discussie over 
de kerkmuur is nog gaande en dat is een positieve ontwikkeling. In 

januari/februari 2020 zal er nog hooguit één bijeenkomst plaatsvinden. 
Daarna gaat het initiatief en de ontwerpgroep hopelijk over naar de 
gemeente. Ten aanzien van het parkeren komt er een groencomité. 
Bewoners van het Emmaplein willen een deel van de parkeerplaatsen 
richting Westergracht veranderen in groenvoorziening, hetgeen invloed 

kan hebben op andere straten. Indien de gemeente het ontwerp 
haalbaar acht, dan is het de vraag wie over de parkeerplaatsen gaat. 

Vermoedelijk wordt dit overgenomen door de gemeente.  
 

• Eindejaaractiviteiten 
Maria deelt mede dat aanstaande zondag de kerstmarkt plaatsvindt. Er 
is veel werk gaan zitten in het opzetten daarvan, de begroting en het 
vinden van vrijwilligers die willen helpen. In totaal zijn er 13 activiteiten 

op de markt: bewoners kunnen iets aanbieden, Erik van het Badhuis 
biedt oesterzwammen aan, kerstmuziek, workshop, schaatsbaan en 
een kerstman. Maria heeft de kerstmarkt samen met de stadmakers 
georganiseerd waarbij de stadmakers een groot deel heeft gefinancierd.  
De gemeente (stadmakers) wil bewoners met elkaar verbinden. De 
schaatsbaan wordt om 10.00 uur geleverd. Maria deelt mede dat zij 6 
personen nodig heeft voor het opbouwen van de schaatsbaan. De 

stadmakers stimuleren de sociale cohesie. Door hun betrokkenheid kan 
de wijkraad meer organiseren voor de bewoners. De wijkraad en de 

stadmakers werken samen en er is sprake van een gezamenlijk belang. 
Maria onderzoekt hoe daar meer vorm aan kan worden gegeven. De 
communicatie over de kerstmarkt wordt verzorgd door Maria en Brigitte 
en verloopt via Facebook, Next door en Haarlems weekblad. Nu worden 
er geen flyers verspreid via de brievenbussen of op de ondergrondse 

containers. Maria licht toe dat het budget is begroot op € 4.045,02, 
maar dat deze door onvoorziene zaken nog wordt bijgesteld. Zij geeft 
zo spoedig mogelijk aan Michiel door wat zij nog nodig heeft. Maria 
geeft aan dat het budget is aangewend voor de huur van Geel-Wit, 
drukwerk, aankleding, muziek, kramen en schaatsbaan en dergelijke.  



 
 
Peter zet de flyer voor de kerstmarkt nog tijdens de vergadering op 
Next door. Paul deelt mede dat hij Bart Braspenning heeft gevraagd om 
de flyer via de mailinglist te verspreiden. Na afloop van de 

jaarvergadering heeft één wijkbewoner gehoor gegeven aan de oproep 
van Michiel voor vrijwilligers die flyers in de brievenbussen willen 
deponeren. Peter neemt contact op met deze persoon.   
 
Michiel deelt mede dat hij contact heeft gehad met Agnes. Zij zal nog 
circa 6 maanden niet actief kunnen zijn voor de wijkraad. Michiel neemt 

na die periode weer contact met haar op.  
 

• Uitbreiding wijkraadsgebied 
Aangezien de OZZW meer beslaat dan ons wijkraadsgebied wordt het 
voorstel ter tafel gebracht of de wijkraad niet ook het gebied ten zuiden 
van Pijlslaan zou moeten vertegenwoordigen. Het gaat daarbij om de 
twee Natuurkundige buurten. De visie hierop is binnen het bestuur niet 

eensluidend o.a. wordt opgemerkt  dat het wijkraadsgebied dan wel 
een heel groot gebied gaat beslaan. Onze huidig gebied is zonder de 
nieuwe huizen van de ontwikkel zone al groter of even groot als alle 10 
omliggende wijkraden in stadsdeel Zuid West. Een alternatief zou 
kunnen zijn dat zij een eigen wijkraad oprichten en dat we, net als bij 
wijkraad Koninginnebuurt en Bosch en Vaart, bij bepaalde onderwerpen 
gaan samenwerken. Daar tegenover staat  dat de ontwikkelvisie en 

sociale cohesie voor alle wijken van Zuid West belangrijke onderwerpen 
zijn en door schaalvergroting kunnen beoogde doelen worden bereikt. 
Daarnaast zijn er meer personen beschikbaar die zich voor de wijk 
kunnen inzetten. Een ander argument is  dat ook de bewoners van de 
Natuurkundige buurten West en Oost de jaarvergadering hebben 

bezocht. Zij hebben vragen gesteld over de ontwikkelvisie. Daartegen 
wordt weer ingebracht  dat er altijd wijk-overstijgende projecten zullen 

zijn, maar dit geen reden voor uitbreiden mag zijn. Neem als voorbeeld 
de wijkraad Koninginnebuurt en de Bosch en Vaarbuurt. Hier trekken 
wijkraden ook gezamenlijk op. Besloten wordt bewoners van de 
hiervoor genoemde buurten te polsen en zo mogelijk uit te nodigen 
voor een vergadering komend voorjaar.  
 

• Ingekomen stukken 
N.v.t. 
 

• Wat verder ter tafel komt 
Maria deelt mede dat zij enkele opties heeft ontvangen voor 
reclamemateriaal.  
 

Paul geeft aan dat de afgelopen jaarvergadering wel heel laat in het 
jaar heeft plaatsgevonden. Aangezien de laatste jaarvergadering in 

november 2019 heeft plaatsgevonden wordt besloten om de volgende 
op 12 mei 2020 te houden.  
 

• Rondvraag 
N.v.t. 

 
De volgende vergadering is op dinsdag 14 januari 2020 vanaf 20.00 
uur. 
 

 



 
22.10 uur  Afsluiting 
 Actiepuntenlijst 

 
 

Vergadering  Onderwerp 
 

Actie 

10-12-2019 Wensenlijst die naar gemeente is gestuurd op agenda 
zetten voor vergadering van 14 januari 2020 
 

Michiel 

10-12-2019 Na juni 2020 contact opnemen met Agnes 
 

Michiel 

10-12-2019 Op agenda voor vergadering van 14 januari 2020 zetten: 
voorbereiding polsen van bewoners Natuurkundige 
buurten West en Oost  

Michiel 

 Bewoners uitnodigen 
 

 

10-12-2019 Interesse polsen van bewoners Natuurkundige buurten 
West en Oost te participeren in vergaderingen WKZWH 
 

Michiel 

10-12-2019 Jaarvergadering Wijkraad 20 mei 2020 
 

 

 
 

 

 


