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Beste mensen, 
 
 
Hier het verslag van de vergadering. 
 
Aanwezig voltallige wijkraad 8 personen  en 22 wijkbewoners. 
 
Welkom 
Voorzitter Patrick van Harderwijk heet iedereen welkom in het bijzonder voor het eerst ook 
bewoners uit Serviceflat Kinheim.  
 
Stand van zaken wijkraad 
De gemeente heeft een nieuwe Wijkraadverordening in de maak. Deze is mede ingegeven 
door toedoen van wijkraden die alleen maar als actiecomités optreden en als reactie op die 
wijken die in het geheel geen of een zeer slecht functionerende wijkraad hebben. 
De wijkraad wordt een soort wijkcomité zoals ooit door de burgemeester voorgesteld was 
voor slecht presterende wijkraden. Nu worden alle wijkraden dus min of meer ontmanteld. 
Op de website is de verordening in te zien. 
 
De legitimiteit en de daadkracht wordt door de nieuwe verordening geheel teniet gedaan. 
Men beoogt meer participatie van wijken in het begin van trajecten. Maar als wijkraden niets 
meer voorstellen dan zullen mensen slecht worden geïnformeerd en zal men pas als men er 
mee geconfronteerd wordt gaan ageren. Een slecht voorstel ons inziens. 
 
Onze wijkraad heeft met wethouder Cassee gesproken en de nadelen laten zien. 
Ook hebben wij een bezwaarschrift ingediend.  
 
Voorstellen nieuwe en zittende raadsleden. 
Cornelie Schraa - dit jaar nieuw bij de wijkraad. Woont sinds 1996 in de wijk en gaat zich  
 bezig houden met de coördinatie tussen de verschillende evenementen in de buurt. 
Victorine Egter van Wissekerke – behartigt de Kroniek en Kroniekje en houdt zicht bezig 
 met de website en digitale nieuwsbrief. 
Anneke Jochemsen – stuurt de straatvertegenwoordigers aan, zoekt adverteerders voor  
 de wijkkrant en website. 
Jouko Huismans – Beheert en maakt de website, onderhoudt ons twitter account en 
 verzorgt de digitale nieuwsbrief. Zit in overleggroep Sancta Maria 
Lex Rietveld – gesprekspartner door ons benoemde uitvoerder rioolproject, mede lid 
 ontwikkeling Connexxionterrein en zit in de stuurgroep Haarlemmer Hout. 
Maarten Henneman – secretaris en contactpersoon voor de gemeente. Zit in overleggroep 
 Sancta Maria. 
Wouter Hendrikse – penningmeester, stopt na deze vergadering. 
Patrick van Harderwijk – voorzitter wijkraad en zit in de stuurgroep Haarlemmer Hout. 
 



Stemmen over zittende en nieuwe leden.  
De voorzitter vraagt de aanwezigen die bezwaren hebben tegen een van de leden of het 
bestuur als geheel dit kenbaar te maken. Het blijft stil. Men geeft daarna unaniem 
goedkeuring aan de zittende en nieuwe leden. 
 
Werven van nieuwe penningmeester, commissieleden, redacteuren en vrijwilligers. 
We staan even stil bij het vele werk van de wijkraad en de verschillende commissies. 
Koninginnedag ging bijna niet door, door een groot tekort aan vrijwilligers. Een oproep in de 
Kroniek en op de site heeft geleid tot vele aanmeldingen. Toch is er een aantal evenementen 
niet door gegaan mede door een tekort aan vrijwilligers. Zowel Cultuurlijn als Sportcommissie 
kunnen aanvulling gebruiken. Ook de redactie zoekt versterking. 
Helaas meldde niemand zich tijdens de vergadering. 
 
De voorzitter wil toch een paar aanjagers van evenementen in het zonnetje zetten zoals 
Anneke Broekman en Frank Brouwers Koninginnedag en Truus Vlaanderen en Jolijn Onvlee 
Cultuurlijn. Dit wordt begroet met een applaus vanuit de zaal. 
 
Overzicht financiële zaken, Jaaroverzicht 2010. 
Penningmeester Wouter Hendrikse gaf de aanwezigen tekst en uitleg over de financiële 
stand van zaken van de wijkraad. In 2010 heeft de wijkraad verlies geleden. De wijk heeft 
een goede buffer dus komt dit wel te boven.  
 
Gezien het feit dat de gemeente gaat bezuinigen, het STUB, bewoners ondersteuning, is 
verdwenen. Deze wordt anders ingericht. De wijkraad moet steeds meer zijn eigen broek op 
houden. Vandaar dat wij ook op zoek zijn naar adverteerders en sponsoren.  
 
De wijkkrant heeft veel geld gekost. Zal dit jaar waarschijnlijk beter worden omdat wij meer 
adverteerders hebben. 
2010 was ook een slecht jaar omdat Koninginnedag weinig opleverde. Dit kwam door 
verkeerde uitgaven maar ook door het plotseling opkomende slechte weer. 
Dit evenement is toch een van de pijlers waar de wijkraad zijn inkomsten aan dankt. 
Wel kan al aangemerkt worden dat de 2011 editie de allerbeste ooit was. 
 
Wouter legt uit dat er in 2010 nog een groot bedrag staat dat naar Wareco is gegaan.  
Dit komt omdat toegezegde subsidies en uitgaven niet in het zelfde jaar hebben plaats 
gevonden mede veroorzaakt door de vertragingen in het rioleringsproject. De zaal had dat 
liever in het overzicht willen zien staan dat ter tafel lag. In het stuk van de penningmeester is 
dat wel meegenomen. 
 
De kascommissie bestaande uit Rob Jansen en Gerard Veldman hebben door agenda 
problemen het jaaroverzicht nog niet kunnen controleren. Dit wordt 1 week na deze 
vergadering alsnog gedaan. Indien men het jaaroverzicht niet kan goedkeuren dan zal er een 
nieuwe vergadering worden belegd. De vergadering is akkoord met deze opzet. 
 
Afscheid Wouter. 
Na 11 jaar trouwe dienst geeft Wouter het stokje voorlopig over aan Patrick. Uiteraard zijn wij 
opzoek naar een nieuwe penningmeester. Wouter wordt bedankt voor zijn inzet. Applaus. 
 
Stemming over wijkraad als geheel. Goedkeuring voor beleid. Décharge leden. 
De voorzitter vraagt décharge voor het gevoerde beleid. De voltallige zaal, 30 personen, 
keuren het gevoerde beleid van de Wijkraad goed. Applaus. 
 



Stand van zaken verschillende projecten: 
 
Bestemmingsplan. 
Dit ligt mede door de problemen in Haarlem Noord met een plan en de Koninginnebuurt 
geheel stil. Ook de ontwikkelingen van de Houthof spelen een rol. Het nieuwe 
bestemmingsplan had al in november 2010 bij de raad moeten liggen. Wij blijven de 
gemeente ieder maand bestoken wanneer het plan er nu komt 
 
Sancta Maria  
Na de presentatie verleden jaar over de invulling van de buitenruimte kan dat plan weer  
de prullenbak in. De wijkraad is in april van dit jaar door een geheel nieuw plan, voor de 
buitenruimte, overvallen. 1 jaar totale radiostilte heeft geleid tot een plan waarin alle 
randvoorwaarden worden los gelaten. Alle afspraken ten spijt is een landschapsarchitect 
opnieuw naar deze ruimten gaan kijken. Niet gehinderd door randvoorwaarden. 
 
Afgelopen dinsdag 7 juni hebben wij het nieuwe definitieve plan mogen aanschouwen.  
Alle door de school in samenwerking met de wijkraad gemaakte afspraken, zeker betreffende 
de kant van het speelveld, worden daarin met voeten getreden. 
Het schoolplein is niet afgesloten; buiten de plekken waar de fietsen staan. 
De hele groene zoom tussen school en veld verdwijnt. 
Er worden wel bomen op het schoolplein geplant. 
 
De wijkraad moet nog een standpunt gaan bepalen. 
Verschillende aanwezigen hebben veel vraagtekens. 
Zo zal het uitwaaien van de leerlingen de wijk in versterkt worden. 
Het dealen van drugs en ongewenste personen is niet in de hand te houden. 
Meer last van hangjongeren etc. Er wilden zelfs mensen het oude actie comité 
stophetsanctamaria.nl weer op gaan richten.  
 
Op 20 juni om 20.00 uur is er een voorlichtingsavond in de Herberg een ieder is daarbij 
uitgenodigd. 
 
Van Limburg Stirumstraat 
Hiervoor ligt de herindeling in de inspraak. De wijkraad heeft bezwaar aangetekend mede 
ingegeven door de bewoners. Het gaat dan vooral tegen een verandering van de S bocht. 
Zoals het er nu naar uitziet zal de gemeente onze zienswijze overnemen. 
 
De school wilde 15 parkeerplaatsen laten verdwijnen maar dit is door de gemeente niet 
geaccepteerd. 
 
Riolering  
De bewoners zijn het zo langzamerhand helemaal zat. Veel straten worden nu tegelijkertijd 
afgesloten. Zo dat men amper zijn huis kan bereiken, laat staan parkeren. 
 
Er is een oponthoud van bijna een maand geweest. Dit is veroorzaakt door een dodelijk 
ongeluk in de steenfabriek. Hierdoor is deze stilgelegd. De huidige stenen komen bij een 
andere fabriek vandaan maar die moesten eerst gevonden worden. Ook de hoeveelheid was 
niet zomaar voorhanden. Ook de overstortput op de Prinsessekade zorgde voor problemen. 
De aannemer wil de verloren tijd inhalen. Hij wil voor de bouwvak klaar zijn en handelt nu 
alles in sneltreinvaart af. Wij trekken bijna iedere dag aan de bel bij gebleken problemen. 
 



De verhouding tussen aannemer en gemeente is zelfs zo bekoeld dat de eerste een claim 
van 500.000 euro bij de gemeente heeft neergelegd voor meerwerk. 
Het conflict is mede ontstaan doordat de oude stenen verschillend formaat hebben waardoor 
vleien, een manier van bestrating, niet zomaar mogelijk is. Dat kan men zien door alle stenen 
die achter blijven op de straten die met oude klinkers bestraat zijn. Al die stenen zijn kleiner 
dan diegene die gelegd zijn. 
Alle contacten tussen de twee partijen verlopen nu via de juridische afdeling van  
de gemeente. De officiële oplevering is 1 september. Bomenplant op het Oranjeplein in het 
najaar. 
 
Na eerdere problemen in één straat zijn de bewoners, maar zeker ook de werkmensen zeer 
te spreken over de buurt. Het contact is goed en een glas fris of koffie doet vaak wonderen. 
De buurt knapt in ieder geval op, het eindresultaat wordt mooi. 
 
Verder zijn we in onderhandeling met de gemeente over de straten die door het zware 
verkeer kapot worden gereden, onder meer de Vredenhofstraat. Dit loopt. Helaas wordt op 
sommige plekken ook het nieuwe werk door het zware verkeer weer aangetast. Dat zal bij de 
eindschouw worden meegenomen. 
 
Bos en Hovenstraat. 
De gemeente gaat deze straat niet met de huidige aannemer doen. Er heeft nog geen 
aanbesteding plaats gevonden maar men wil als het kan dit op korte termijn gaan doen en 
nog voor de bouwvak de renovatie klaar hebben. 
 
Bankjes 
Er komen 2 en misschien zelfs 3 banken langs de Leidsevaart te staan. 
 
Informatiebord. 
De brievenbus en informatiebord zijn verplaatst. Hierdoor zal het Oranjeplein er zo meteen 
een stuk beter uitzien. Dit bord is er voor iedereen die iets wil in de wijk (niet commercieel). 
Maarten Henneman heeft de sleutel. 
  
Connexxion-terrein, Remise. 
De wijkraad houdt vooral de bebouwingsdichtheid, parkeervoorzieningen en bouwhoogte in 
de gaten. 
Doordat het niet op ons grondgebied valt is de wijkraad zelf geen partij in deze. Wel wil zij de 
bewoners faciliteren en adviseren. 
In het voortraject heeft de wijkraad de gemeente aangeschreven over zaken die niet in 
overeenstemming zijn met het eigen beleid. 
 
Verledenweek is het EPV door de raad aangenomen. Deze ligt nu ter visie. 
Op 6 juli zal er een voorlichtingsavond plaats vinden in de Pelgrimskerk.  
Tot 15 juli kan men bezwaar aanteken tegen het EPV.  
 
Project Houthof. 
Het stukje Haarlem aan de andere kant van de Randweg hoort ook bij onze buurt. 
Daar wil Huib Bakker Bouw b.v. 3 grote flats gaan bouwen van 49 -39- 33 meter hoog. 
De bewoners van ondermeer de Kinheimflat komen daar tegen in verweer. 
De gemeente en ontwikkelaar houden nog zeer veel zaken buiten de inspraak. 
Ook de bouwhoogten worden via verkeerde foto’s en animaties niet goed in beeld gebracht. 
Mw. Drs. C. Hoogland heeft van het geheel een zeer goede presentatie gegeven. 
De wijkraad gaat kijken of zij het geheel in goed banen kan leiden. 



De brief van de bewoners aan de gemeente staat op de site. 
 
Communicatie naar de wijk:  
 
Website 
Iedereen is het er over eens, de website is prachtig. 
De website wordt zeer goed bezocht maar liefst 1800 unieke bezoekers per maand. 
Wij willen steeds vaker meningpeilingen en enquêtes via de nieuwe media organiseren. 
Wij zijn nog bezig om de site te transformeren naar een gebruiksvriendelijker 
contentmanagementsysteem maar hij ziet er wel al heel goed uit. Dat vinden de aanwezigen 
ook. 
 
De digitale nieuwsbrief wordt onder 160 personen van de 780 huishoudens van de wijk 
verspreid. Dat moet veel beter. Het streven is rond de 500 personen. 
Ook hier moet een inhaalslag gemaakt worden. De mogelijkheden zijn nu nog te beperkt. 
Hier wordt aangewerkt en waarschijnlijk aan het einde van het jaar is dat opgelost. Uit de 
zaal wordt het plan geopperd om de straatvertegenwoordigers alle email adressen uit de 
straat te laten verzamelen. Anneke zal dit bij de straatcoördinatoren opperen. 
 
Een van de aanwezigen vraagt zich af waarom men het geld dat nu in kas zit daar niet voor 
kan gebruiken. Uiteraard is de mogelijkheid er maar we gaan nu eerst inventariseren wat en 
hoe we alle veranderingen nu precies willen doorvoeren. Daarna gaan we een programmeur 
aantrekken. 
 
Wij zijn ook op twitter te volgen. Daar hebben wij 90 volgers. Waaronder ambtenaren, 
wethouders en journalisten. 
Er kwam nog een vraag of we ook op Facebook komen. Dit wordt nog afgehouden omdat 
alle andere zaken al heel veel tijd opslokken. 
 
Er wordt een oproep gedaan om fotomateriaal, filmpjes en leuke verhalen aan te leveren om 
op de site te zetten of te linken. 
Chris Hoefsmit heeft toegezegd dat zijn archief over de wijk gebruikt mag worden voor de 
website en Kroniek. Uiteraard zijn wij hier heel erg blij mee. Zo’n aanbod is uniek. 
 
Kroniek  
De wijkkrant krijgt steeds meer adverteerders. De Kroniek komt 4x per jaar uit. 
Een grote meerderheid van de zaal leest de Kroniek en Kroniekjes.  
De wijkkrant is er voor de wijk nu moet hij nog gemaakt gaan worden door diezelfde wijk. 
Vandaar een oproep aan alle bewoners om artikelen, wetenswaardigheden, foto’s etc. aan te 
leveren. Het redactieteam te versterken of andere ondersteuning te geven. 
 
Rondvraag. 
- Wordt nog door een aanwezige opgemerkt dat de Houthof niet overeenkomt met het nu 
geldende bestemmingsplan. Dat is helaas niet het geval. In het nu geldende 
bestemmingsplan zijn de locaties aangeduid als gemengde bestemming (wonen en/of 
werken). 
- Een van de aanwezigen wil een applaus voor de enorme inzet van alle wijkraadsleden. 
Zo geschiedt.  
 
Einde vergadering 22.15 uur 
Laatste opmerking. Presentatie Sancta Maria 20 juni 20.00 uur in de Herberg. 
Na deze opmerking sluit de voorzitter de vergadering. 


