
 
      
 

 

    Wijkraad Klein Zuid West Haarlem 

 
 

 Verslag wijkraadvergadering van 10 maart 2020 

20.00 uur – 22.15 uur, Floragaarde (Van Oosten de Bruijnstraat 62) 

 

 
20.00 uur Aanvang vergadering 
 Aanwezig: Hilde Prins, Maria Elena Bisschops, Michiel Heule (voorzitter), Peter 

Caspers, Margareth Coert (secretaris) 

 

Afwezig met bericht: Paul Schouten (penningmeester) 

 
20.00 uur –  
21.00 uur 

Vragen van wijkbewoners aan de wijkraad 
Bewoner Bert Kerstens (Garenkokerskwartier) bezoekt als vertegenwoordiger 

van de Christen Unie wijkraden in de omgeving. Doel daarvan is om 

onderwerpen die actueel zijn, mee te nemen naar de Christen Unie zodat het in 
de gemeenteraad kan worden ingebracht. Weinig fracties hanteren deze 

werkwijze. Hij wil graag weten wat er speelt en leeft. In het 

Garenkokerskwartier is men bezig met het project deelauto’s. Hilde vertelt over 
de groenportefeuille. Michiel vertelt in het kader van de ontwikkelzone Zuid 

West dat de wijkraad voorstander is dat er woningen worden gebouwd. De 

omvang waarin dat gebeurt is een tweede want Zuid West wordt volgebouwd. 
Verder is de verkeerde volgorde bewandeld en is geen studie gedaan naar de 

leefbaarheid, fijn stof, groenvoorziening en mobiliteit. Het overgrote deel 

(70%) van de grond is in handen van projectontwikkelaars en de rest is van de 

gemeente. Harde afspraken over bijvoorbeeld groenvoorziening ontbreken. De 
wijkraad heeft daar zorgen over. Bij Plaza West zijn in een later stadium andere 

afspraken gemaakt.  

 
Het gemeentebestuur heeft de visie vastgesteld. De projectontwikkelaars 

kunnen nu nadere invulling geven aan de nieuwbouw. De wijkraad constateert 

dat de gemeente niet een plan van aanpak heeft gehanteerd die het 
vertrouwen van de burger verhoogt, integendeel. Bijvoorbeeld: de gemeente 

stelt dat de meedenkgroep haar instemming heeft gegeven over de concept 

visie en dat is pertinent onjuist. De verantwoordelijke wethouder heeft de 
aangetekende brief (bestaande uit drie A4-tjes) van de wijkraad niet gelezen 

en is toch het gesprek aangegaan. Deze werkwijze maakt dat er niet veel 

vertrouwen is in het gemeentebestuur.  
 

Hilde spreekt haar verontwaardiging uit over de mentaliteit van de 

verantwoordelijke wethouder groenvoorziening. Binnen de gemeente heerst 

een angstcultuur en wordt alles stilgelegd. De wethouder groenvoorziening is 
verantwoordelijk voor de totstandkoming van groenbeleid, maar dat ontbreekt 

nog steeds.  Hilde vertelt dat tegen haar letterlijk is gezegd: wij zijn er niet om 

burgers tevreden te houden, wij zijn er om de wethouder tevreden te houden. 
In het park bij Haarlem Hoog zal ook worden gebouwd terwijl Zuid West al 

weinig parken heeft. De bewoners maken veelvuldig gebruik van het park. 

  

 
 



 
De komst van de Formule 1 in mei 2020 brengt een verhoogde verkeersdrukte 
met zich mee. Het verkeer wordt door de stad geleid. De verwachting is dat 

sluipverkeer de Pijlslaan en de Westergracht zullen gebruiken om naar 

Zandvoort te gaan. Aangezien een groot aantal fietsende scholieren gebruik 
maken van de Pijlslaan, zal de verkeerssituatie daar gevaarlijker worden dan 

op de Westergracht. Michiel heeft dat bij de gemeente gemeld. De gemeente 

heeft nog geen (mobiliteits-/verkeers-)plan gemaakt.  

 
Hilde vertelt dat zij de schouwrapporten van Spaarnelanden wil inzien om na te 

gaan of de doelen zijn gehaald. Zij vraagt de Bert Kerstens om de 

schouwrapporten van de laatste jaren op te vragen. Een burger kan deze 
rapporten namelijk niet opvragen, een vertegenwoordiger van de fractie wel. 

Bert Kerstens geeft zijn e-mail adres zodat Hilde hem enige input kan geven.  

 
Maria Elena vertelt dat ook energiegevers en positieve elementen kunnen 

worden genoemd, bijvoorbeeld de Kerstmarkt en Zuid Westifal. Bij het laatste 

evenement zijn professionele partijen bijeen gekomen met burgers om te 
praten over de ontwikkelingen in de wijk. Verder is een stadpark in 

ontwikkeling. Met bewoners is een plan gemaakt (zie website wijkraad). Vanuit 

de wijk zijn veel positieve reacties ontvangen. Het ontwerp is voorgelegd aan 
de gemeente om het verder op te pakken. Het is nu wachten op de gemeente. 

De kracht van Maria Elena is het initiëren van cohesie en dat is een langdurig 

proces. Het gaat erom om bewoners in beweging te krijgen, zoals bij Zuid 

Westifal. Belangrijk is dat buurtbewoners er weer vertrouwen in krijgen.  
 

Bert Kerstens zegt dat hij een behoorlijke indruk heeft gekregen van hetgeen in 

Zuid West speelt en leeft. Hij zal hetgeen tot hem is gekomen, terugkoppelen 
aan de voorzitter van de fractie van Christen Unie, Fred Drent.  

 

Maria Elena geeft nog mee dat zij de Nieuwe Democratie ziet als een 
bezuinigingsmaatregel omdat alles digitaal gaat.  

 

Op de vraag van Bert Kerstens wanneer de wijkraad bijeen komt, luidt het 
antwoord dat die elke maand op de tweede dinsdag is met uitzondering van de 

maanden juli en augustus.  

 
21.00 uur Besloten vergadering wijkraadbestuur 
 • Vaststelling agenda 

Hilde stelt voor de agenda aan te vullen met de Nieuwsbrief, het 

actueel houden van de website, voorgang van projecten en Zuid 

Westifal. De leden spreken af dat de onderwerpen die Paul via de e-
mail heeft aangedragen, in zijn bijzijn worden besproken.  

 

• Verslag vergadering van 11 februari 2020. Het verslag wordt 
vastgesteld.  

 

Maria Elena vertelt dat de schrijver van de wijkkrant nog niet heeft 

gereageerd. Zij vraagt of bij de gemeente een aanvraag is ingediend 
voor budget van de wijkkrant. Deze vraag zal worden voorgelegd aan 

Paul. De leden spreken af dat Michiel een week voor de vergadering de 

agenda op de website laat plaatsen.  
 

 

 
 

 



 
• Voortgang projecten 

Het systeem van de slagbomen bij Plaza West werkt goed. Dat 

betekent wel dat meer in de omliggende buurt wordt geparkeerd. De 

bewoners willen nu dat betaald parkeren wordt ingevoerd om de 
parkeeroverlast te verminderen.  

 

Hilde heeft vragen gesteld over de groenvoorziening (de bomen) bij de 

Vomar.  
 

Michiel vertelt dat voor de bouw van de nieuwe locatie van de Action en 

de bijbehorende parkeerfaciliteiten opnieuw een vergunning moet 
worden aangevraagd. Gesproken wordt zelfs over een ondergrondse 

parkeergarage. De wijkraad wacht de plannen af.  

 
De wijkraad constateert dat de website van het stadspark zeer 

gebruiksonvriendelijk is. Continue verschijnen er cookies. In het verslag 

van de vergadering van 11 februari 2020 is al vermeld dat de eerste 
groep die heeft meegedacht over het stadspark wordt opgeheven. 

Maria Elena blijft verantwoordelijk voor dat secretariaat. Mogelijkheid is 

om de website bouwer van de wijkraad te vragen een nieuwe website 
op te zetten.  

 

Over het ontwerp van het stadspark is niet gecommuniceerd met 

bewoners van de Koninginnebuurt terwijl dit wel is afgesproken. De 
website van het stadspark is ‘verkenning stadspark’. Hilde vertelt dat 

de leden van de wijkraad daar als wijkraad noch privé via de e-mail op 

de hoogte zijn gehouden.  
 

Maria Elena wil tegen de gemeente aanhouden dat de toegangsweg 

Leidsevaart – Emmaplein levensgevaarlijk is voor alle 
verkeersdeelnemers. Het huidige ontwerp van het stadspark heft die 

onveilige situatie op. Om die reden maakt zij zich hard voor de 

realisatie van dat ontwerp zoals het er nu uitziet. Zoals de situatie nu 
is, is het niet veilig.  

 

De hoek Jan Stuytstraat – Emmaplein (ter hoogte van brievenbus) is 

levensgevaarlijk omdat de beplanting te hoog is. Belangrijk is dat de 
bestuurder in de auto overzicht heeft en dat is nu niet het geval.   

 

• Zuid Westifal 
De algehele indruk is dat de opkomst in de Pelgrimskerk redelijk is 

geweest. Jammer dat het te eenzijdig is geweest. De WhatsApp 

filmpjes over huiskamertaferelen waren inspirerend. Maria Elena wijt de 
minder hoge opkomst aan het feit dat er te weinig informatie over is 

geweest en de informatie die is verspreid te kort van tevoren heeft 

plaatsgevonden. Daarnaast is niet iedereen uitgenodigd en dat is te 
betreuren. Hilde haakt daarop aan en benadrukt de noodzaak van het 

actueel houden van de website van de wijkraad. Michiel vertelt dat op 

dit moment het medium Next Door prima werkt. Maria Elena vertelt dat 
zij en de aanwezigen de presentatie van Michiel als positief hebben 

ervaren.  

 

Michiel vertelt dat in Zuid West weinig basisscholen aanwezig zijn. De 
Bavo school aan de Westergracht maakt geen deel uit van onze wijk.  

 

 



 
 
Vermoedelijk gaat de Bavo school naar deze wijk verhuizen en 

vergroten (Oosten de Bruijnstraat). De gemeente dient de wijkraad 

hierover te informeren.  
 

• Ingekomen stukken 

N.v.t. 

 
• Wat verder ter tafel komt 

N.v.t.  

 
• Rondvraag 

N.v.t. 

 
De volgende vergadering is op dinsdag 7 april 2020 vanaf 20.00 uur. 

Vanwege de maatregelen die in het kader van de Corona actief zijn, zal 

de eerstvolgende vergadering vermoedelijk op dinsdag 5 mei 2020 zijn. 
 

 
22.15 uur  Afsluiting 

 


