
 
      
 

 

    Wijkraad Klein Zuid West Haarlem 

 
 

 Verslag wijkraadvergadering van 11 februari 2020 

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

 

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

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

 

 
20.00 uur –  

20.15 uur 
Vragen van wijkbewoners aan de wijkraad 

Bewoner Kees Jonker vraagt naar de laatste ontwikkelingen in de wijk. Paul 

deelt mede dat de wijkraad dit jaar start met een wijkkrant. Via Facebook, Next 
door en in de vitrinekast (hoek Oosten de Bruijnstraat – Westergracht) is een 

oproep geplaatst voor bewoners die een bijdrage willen leveren aan de redactie 

en de vormgeving. Op dit moment heeft dat nog niet tot response geleid.  

Op 21 januari 2020 is de ontwikkeling van Plaza West behandeld bij de Raad 
van State. De uitspraak wordt binnen zes weken verwacht. Tijdens de zitting is 

aangegeven dat het bestemmingsplan leidend zal zijn. Bewoners aan de kant 

van Van het Hoffstraat zijn bezorgd over de hoogte van de nieuwbouw en de 
geluidsoverlast door de weerkaatsing tegen de hoogbouw. De 

projectontwikkelaar acht 600 woningen realiseerbaar. De ontwikkelvisie ZW is 

goedgekeurd. Michiel benadrukt dat de wijkraad niet betrokken is bij het 
mobiliteitsplan.   

Kees geeft aan dat hij wel activiteiten voor de wijkraad wil verrichten, doch hij 

heeft nog geen duidelijk beeld hiervan. 

 
20.15 uur Besloten vergadering wijkraadbestuur 
 • Vaststelling agenda 

Maria Elena vraagt aandacht voor haar positie als lid van de wijkraad 

en/of stadmaker. De agenda wordt aangevuld en vastgesteld. 
 

• Verslag vergadering van 14 januari 2020. Het verslag wordt 

vastgesteld. Michiel laat het verslag op de website plaatsen. Hilde 
vraagt of degenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief een 

melding hierover ontvangen. Michiel antwoordt dat dit niet gebeurt 

omdat de website daar niet op is ingericht.   
 

De bewoners worden via de website op de hoogte gebracht van 

hetgeen in het gesprek met de gemeente (10 februari 2020) naar 

voren is gekomen. Hilde schrijft het artikel en laat de concept tekst 
tegenlezen door Michiel en Paul. Verspreiding van het artikel vindt 

plaats via mailbestanden, Next door en de website. 

Afgesproken wordt dat éénmaal per kwartaal een nieuwsbrief zal 
worden verspreid over de laatste ontwikkelingen.    

 

• Lid wijkraad en/of stadmaker 
Maria Elena deelt mede dat tijdens de Kerstmarkt veel vragen zijn 

gesteld over haar positie als lid van de wijkraad en/of stadmaker. Zij 

schetst de situatie.  



 
 
Maria Elena bewaakt en bewaart het evenwicht bij haar inzet als lid van 

de wijkraad en haar activiteiten voor de stadmaker en het stadspark.  

 
Zuidwestival 

Op 7 maart 2020 vindt het Zuidwestival plaats en is er plaats voor een 

podium. Michiel vraagt hoe de wijkraad daar invulling aan wenst te 

geven. Een optie is om namens de buurtbewoners vragen te stellen aan 
onder andere Urban Sync (Sanne Botteman).  

 

Hilde loopt met een medewerker van Mecanoo Stedenbouwkundigen 
door de wijk om de groenvoorziening te schouwen. In opdracht van de 

projectontwikkelaar zal Mecanoo  een (groen) ontwerp / 

stedenbouwkundig plan maken. Op 3 maart 2020 hebben Hilde en Paul 
een afspraak met Mecanoo . Zij kunnen tijdens het Zuidwestival een 

voorlichting hierover geven. 

 
Peter deelt mede dat hij op het Zuidwestival een presentatie kan 

verzorgen over de kweektuinen. Hilde kan iets presenteren over de 

actie ‘Steenbreek’ maar doet dat niet. Zij stelt voor om Spaarnelanden 
of gemeente uit te nodigen.  

 

Op social media zal een artikel worden gepubliceerd over het verloop 

(programma) van het Zuidwestival. Zodra de wijkkrant in het leven is 
geroepen, zal de communicatie via de wijkkrant verlopen. Op 7 maart 

2020 vindt vanaf 14:00 uur tot 15:00 uur de kick off plaats. Michiel 

komt met voorstellen.  
 

• Twee  overleggen met gemeente Haarlem 

1e Michiel en Paul hebben met mevrouw Huizinga (gemeente) 
gesproken en namens de wijkraad onder meer zijn ongenoegen geuit 

over de wijze waarop wordt gehandeld bij meldingen van onveilige 

situaties. Mevrouw Huizinga heeft medegedeeld dat zij de wijze van 
communiceren wil verbeteren. Op 15 april 2020 zal hierover een 

vervolggesprek plaatsvinden. 

 

2e In het vervolg gesprek daarna met meer mensen van de wijkraad en 
anderen van de gemeente zijn besproken: 

- wijze waarop meldingen worden opgepakt; 

- de noodverlichting op Westergracht; 
- Japanse duizendknoop waar gemeente niets tegen doet; 

- het niet aan de bewoners melden als er een vergunning wordt 

afgegeven waar de bewoners overlast van ondervinden zoals werk 
langs het spoor en bij de spoorwegovergang; 

- geen reactie ontvangen over klacht gevaarlijk fietspad Westergracht; 

- handhaven op lang geparkeerde aanhangers op de Lorenzkade;    
- boze bewoners over het afsluiten van Plaza west en de verschuiving 

van het parkeren naar de Zeeheldenbuurt; 

- het groot onderhoud en vervangingsonderhoud van de openbare 

ruimte zoals groenvoorzieningen op diverse pleinen in de wijk en de 

verharding van de Van het Hoffstraat; 

-het niet vervangen van verwijderde bomen. Het tijdelijk verwijderen 

van de nieuwe boom bij de spoorwegovergang.       

 

 



 
De gebiedsbeheerder is van mening dat het in de vergunning staat dat 

overlast met bewoners moet worden gecommuniceerd. De gemeente 

controleert niet of het informeren juist gebeurt. Het budget van de 

gemeente is niet voldoende om aan alle wensen te voldoen. Het is 

afwachten wat wel kan worden ingepland.  

• Op 20 maart 2020 van 12:30 uur tot 17:30 uur vindt opnieuw een 
wijkraadconferentie over Nieuwe Democratie plaats. Hilde en Maria 

Elena nemen namens de wijkraad KZW daaraan deel. In 2019 hebben 

vertegenwoordigers van de wijkraden gesproken over de rol van de 

wijkraden in relatie tot de nieuwe democratie. Het resultaat was een 
aantal aanbevelingen aan het college, waarna acties voor de 

samenwerking zijn benoemd. Eén van de aanbevelingen is dat de 

wijkraden elkaar vaker willen ontmoeten. In 2019 is daar al een start 
mee gemaakt met de ‘meet and share’ met de gemeenteraad.   

 

• Voortgang gebiedsvisie ZZW in de wijk. Paul is van mening dat de 
wijkraad meer de vinger aan de pols moet krijgen en alles moet 

vastleggen. Momenteel speelt er van alles, bijvoorbeeld de vraag of een 

derde veld nodig is bij Geel-Wit. Afgesproken wordt dat Michiel op korte 
termijn een brief naar de wethouder stuurt. De raadsleden ontvangen 

daarvan een kopie.  

 

• Voortgang projecten in de wijk: stadspark 
Maria Elena heeft samen met de stuurgroep gesproken met wethouder 

Snoek. Budget voor achterstallig onderhoud rond de kathedraal wordt 

meegenomen in het Meerjaren Gebiedsplan (MJGP) zodat ze benut 
worden voor de uitvoering van het nieuwe ontwerp. De 

werkzaamheden van de initiatiefgroep zijn in deze vorm klaar. Een 

nieuwe groep zal gaan bestaan uit twee werkgroepen: één voor groen 
en de andere voor parkeren. De werkgroepen dienen het plan nader uit 

te werken. Bezien dient te worden welk budget de gemeente 

beschikbaar heeft.  
 

De wijkraad heeft het ontwerp / plan dat er nu ligt met open armen 

ontvangen en staat er volledig achter aangezien het een aanwinst is 
voor de buurt. De bewoners van het Emma plein vinden het plein nu 

niet groen genoeg. Hilde ziet nog kansen om het Emma plein wat 

groener te maken dan nu is gepresenteerd Afgesproken dat Michiel in 

een brief aan de commissie Ontwikkeling van de gemeente de 
meerwaarde benadrukt.  

 

• Ingekomen stukken 
N.v.t. 

 

• Wat verder ter tafel komt 
Michiel heeft Charlotte Puyman benaderd voor de wijkraad. 

 

De berichten die Michiel per e-mail naar de leden van de wijkraad heeft 
gestuurd, worden gepubliceerd op de website. 

 

Hilde stelt een brief op voor de betreffende grondeigenaren over het 

vernietigen van de Japanse duizendknoop. Paul gaat eerst na wanneer 
de saneringsplicht is ingevoerd. 

 



 
Paul en Michiel gaan actief op zoek naar schrijvers voor de wijkkrant.  
 

• Rondvraag 

N.v.t. 
 

De volgende vergadering is op dinsdag 10 maart 2020 vanaf 20.00 uur. 

 

 
22.15 uur  Afsluiting 

 


