
Wijkraad Klein Zuid West wordt 
Wijkraad Houtvaartkwartier

Op 3 april 2018 is de Wijkraad Klein 
Zuid West Haarlem opgericht. De 
wijkraad heeft toen bewust gekozen 
om klein te beginnen en in de 
volgende jaren op een gezonde mani-
er naar een sterke wijkraad uit 
te groeien. Daarom heeft de 
Wijkraad Klein Zuid West eerst 
een klein deel van het 
Houtvaartkwartier vertegenwoordigd. 
Naar schatting zou het maximaal vijf 
jaar gaan duren voordat een eventuele 
uitbreiding voor het hele 
Houtvaartkwartier mogelijk zou 
worden. De afgelopen tijd is bij 
bewoners de wens gebleven dat 
de wijkraad zich naar het gehele 
Houtvaartkwartier uitbreidt.

In de afgelopen twee jaar heeft 
de Wijkraad een goede gezonde 
ontwikkeling doorgemaakt, en gezien 
waar aandachtspunten liggen, wat 
goed gaat en watde verwachtingen 
zijn voor op de langere termijn. Maar 
vooral heeft de wijkraad er alle geloof 
in dat nu het moment is aangebroken 
om het gehele Houtvaartkwartier te 
gaan vertegenwoordigen. De naam 

Wijkraad Klein Zuid West zal per 
januari 2021 veranderen in Wijkraad 
Houtvaartkwartier. 
De buurten die vanaf januari 2021 
onder de Wijkraad Houtvaartkwartier 
gaan vallen zijn:

1.Van Galenbuurt
2. Zeeheldenbuurt
3. Geschiedschrijversbuurt
4. Natuurkundigen buurt-Oost
5. Natuurkundigenbuurt-West

Samenstelling Wijkraad
De Wijkraad bestaat uit het dagelijks 
bestuur en wijkraadsleden. Het 
dagelijks bestuur van de wijkraad 
bestaat uit de voorzitter, de 
penningmeester en de secretaris. 
Wijkraadsleden dienen ouder dan 
16 jaar en woonachtig in het gebied 
van de wijkraad te zijn. Op dit mo-
ment bestaat de Wijkraad Klein Zuid 
West uit vijf personen. Momenteel 
is er binnen de Wijkraad een lid van 
buiten het gebied dat de huidige 
wijkraad vertegenwoordigt. Vanaf 
volgend jaar wonen alle vijf leden 
binnen het gebied van de Wijkraad. 

Uw wijkraad anno december 2020
Maria Elena Bisschop, Hilde Prins
Peter Caspers, Margareth Coert,
Elles Veenboer

Veranderingen binnen 
de Wijkraad

1. De naam van de Wijkraad wordt
aangepast van Wijkraad Klein Zuid
West, naar Wijkraad
Houtvaartkwartier

2. Vanaf 2021 gaat er een nieuwe
versie van de website van de Wijk-
raad Houtvaartkwartier de lucht in.

3. In de afgelopen twee maanden
heeft er een wisseling van de
samenstelling van de Wijkraad
plaatsgevonden. Inmiddels bestaat
de wijkraad weer uit 5 personen

Contact
www.wijkraadkleinzwhaarlem.nl 
wijkraadkleinzwhaarlem@gmail.com 
Let op Vanaf 2021 verandert dit adres: 
www.wijkraadhoutvaartkwartier.nl 
info@wijkraadhoutvaartkwartier.nl
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Omdat het gebied dat de Wijkraad nu 
vertegenwoordigt vanaf 2021 groter 
wordt, is het noodzakelijk dat er 
nieuwe Wijkraadleden bijkomen. 
Tijdens de bijeenkomsten die 
er in de afgelopen jaren plaatsvonden, 
kwamen er buiten de aandachts-
gebieden die de wijkraad nu behartigt 
ook goede ideeën, feedback en 
toekomstverwachtingen naar voren. 
Met de uitbreiding hopen wij dat 
er ook bewoners uit de buurten die 
straks onder het nieuwe wijkraad-
gebied Houtvaartkwartier gaan 
vallen, aan willen sluiten. Betrokken 
bewoners maken zich samen sterk om 
de belangen van medebewoners en 
ondernemers te behartigen en bij de 
gemeente kenbaar te maken. 
Wijkraden kunnen de 
gemeentelijke besluitvorming via 
participatie en inspraak beïnvloeden. 
Dit doen zij in de eerste plaats op 
basis van ervaringsdeskundigheid. 
Daarnaast kunnen wijkraden ervoor 
kiezen om de mening van de bewon-
ers in de wijk te peilen en dit met de 
gemeente te communiceren. De 
wijkraad geeft gevraagd en on-
gevraagd advies aan het gemeente-
bestuur. Om het functioneren van de 
wijkraad mogelijk te maken stelt de 
gemeente subsidie beschikbaar.

Wat komt erbij kijken als 
je wijkraad lid word?
Op de eerste plaats is verbondenheid 
met de zittende wijkraadleden en het 
dagelijks bestuur noodzakelijk. 
Daarnaast is het belangrijk dat 
de wijkraadsleden eenzelfde insteek 
hebben om de wijk  leefbaarder, 
veiliger en om de onderlinge 
betrokkenheid te versterken. 
Dit is de visie die we allemaal dienen 
uit te dragen. De gehele wijkraad  
vergadert eenmaal per maand in 
wisselende samenstelling. Samen 
bekijken we wie er bij welk (deel)
project betrokken wil zijn. Hierbij 
kan aan het groen, verkeer, milieu 
etc. worden gedacht. Wij zijn op zoek 
naar nieuwe wijkraadsleden. Het 
liefst uit de buurt ten zuiden van de 
Pijlslaan en de Houtvaartkade.Uit 
de Zeeheldenbuurt hebben wij een 
vertegenwoordiger. Ten zuiden van 
de Pijlslaan hebben wij nog niemand. 
Daar zoeken we naar een extra lid! 
Wil je graag meer informatie over 
hoe onze wijkraad reilt en zeilt, heb je 
vragen of wil jij je beschikbaar stellen 
als wijkraadslid, mail dan naar 
wijkraadkleinzwhaarlem@gmail.com 
Geef in je mail aan waarom je 
belangstelling hebt om wijkraadlid
te worden. 

Wijkraadsleden gevraagd

De Toekomst van het Houtvaartkwartier
In de toekomst gaat er in het Houtvaartkwartier veel worden gebouwd. Aan de 
Westergracht bij Plaza West komen er nieuwe woningen en voorzieningen. Voor 
het gebied ten oosten van de spoorlijn Haarlem-Leiden zijn woningbouwplannen 
in de maak die de huidige bedrijfsgebouwen gaan vervangen. Ook in het groene 
gebied tussen de spoorlijn en de Westelijke Randweg zijn meer woningen 
gepland. De verdichting zal consequenties hebben voor de leefbaarheid als niet 
met alle noodzakelijke voorzieningen rekening wordt gehouden. Er moeten 
integrale oplossingen bedacht worden waar wonen, recreëren, mobiliteit, onder-
wijs en werken op een slimme manier samen komen. In de transities die op gang 
komen, is ondernemerschap onmisbaar. Ketenverkorting, koppelkansen voor 
energie-uitwisseling tussen bedrijven en consumenten, het mobiliteitsvraagstuk, 
het verbeteren van sociale structuren, het is complex. Ondernemers en bewoners 
zullen moeten samenwerken. Het is zinvol om creativiteit bij de bewoners op te 
zoeken en te benutten voor die integrale oplossingen. Met goede ideeën gaan we 
slimmer om met de schaarse ruimte. Wie denkt er mee over de oplossingen voor 
de opgaven van het Houtvaartkwartier nu en in de toekomst? 

Op 21 november 2019 is de ontwikkelvisie voor Zuidwest vastgesteld. De gemeente 
maakt op dit moment een strategie voor de ontwikkeling. Actuele informatie 
kunt u vinden op www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west/ Daar kunt u zich ook 
aanmelden voor een nieuwsbrief omtrent de ontwikkelingen. 

StadsPark rondom Kathedraal

Het is de laatste tijd stil geweest 
over het stadspark rond de 
kathedraal. Toch worden er nog altijd 
stapjes gezet om het park waar te 
maken. Eind vorig jaar werd de 
verkenningsschets gepresenteerd, 
opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de 
Initiatiefgroep. De wijkraad klein 
Zuid-West was daarin 
vertegenwoordigd door Maria Elena 
Bisschop en bomenspecialiste Hilde 
Prins. Over twee belangrijke 
hoofdpunten bleek echter geen over-
eenstemming te zijn bereikt, te weten 
de parkeerproblematiek rond de 
kathedraal en te weinig groen nabij 
de woningen aan de Emmakade. Het 
plan werd op 7 februari 2020 aan 
B&Wgepresenteerd met het advies 
eerst over deze twee punten duideli-
jkheid te krijgen, alvorens verder te 
gaan. Dat advies werd niet opgevolgd, 
maar wel besloten B&W € 300.000,- 
beschikbaar te stellen om het 
voorplein van de kathedraal als eerste 
te vergroenen, waarmee de 
Gemeenteraad zich inmiddels heeft 
verenigd.

Op 26 november jl. is als 
voort-vloeisel van de Initiatiefgroep 
de projectgroep stadspark Koepel
Kathedraal bijeengekomen onder 
leiding van de gemeente. Besloten is 
om op korte termijn te streven naar 
zowel de vergroening van het 
voorplein alsmede tot het op korte 
termijn vaststellen van de hoofdlijnen 
voor de terreinen aan de noordzijde 
en zuidzijde van de Kathedraal. Op 
17 december as. vindt daarover over-
leg met wethouder Snoek plaats. 

We hopen, dat in 2021 niet alleen 
begonnen wordt met de vergroening 
van het voorplein, maar ook, dat 
definitieve plannen kunnen worden 
vastgesteld voor de gebieden aan de 
noord- en zuidzijde van de kathe-
draal. Als het goed is, hoort u daar in 
het komende jaar meer van. 

Wim Eggenkamp, lid van de 
initiatiefgroep de KoepelKathedraal 

Op de hoogte blijven? Mail naar: 
stadsparkkoepelkathedraal@gmail.com


