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Verslag jaarvergadering wijkraad Meerwijk 
Woensdag 13 oktober 2021, 19:30u – 21:00u 
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4, Haarlem 

  

Deelnemers 
Bewoners en lid actiegroep Meerwijk: 
Cobie Tigchelaar, Ab Tigchelaar, Adriaan Bos, Wendy Knotter, Miranda van Broeck, Henk Klootwijk, Jos Gebe. 
Kascommissie: 
Riet van de Loo, Chaib Lailufi. 
Bewoners: 
Truus Vos, Anneke Ike, Frans Raap, Melek Metin, Jessica de Wal, Sjors Vellekoop, Joke Spier, Marianne Brinkman, 
Bob Brinkman, Wouter Mol, Wilma Verzijlbergen, Gunes Sar, Rita Bush. 
Gasten: 
Jos Wienen (burgemeester), Mirjam Boxhoorn (waarnemend gebiedsverbinder Schalkwijk), Maaike Gronheid 
(coördinator handhaving Schalkwijk), Yvonne van Schie (voorzitter wijkraad Europawijk), Marjolein Huijser 
(secretaris wijkraad Molenwijk), Dick Wijnoogst (wijkraad Boerhaavewijk), Roel Schaart (voorzitter Verkeer en 
Vervoer Schalkwijk), Moussa Aynan (Jouw Haarlem), Linda Gottmer (Haarlems Dagblad), Kimberley Luske 
(Haarlem105). 
Wijkraad: 
Marijke ’t Hart (voorzitter), Kacem Achahboun (vice-voorzitter), Jan Bos (penningmeester), Liesbeth Groenewegen, 
Marian Matthijsse, Buck de Buck, Paula Willems. 
Verslag: 
Sylvia van den Berg 

  

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Zij deelt mee dat zowel een vertegenwoordiger van het Haarlems Dagblad als van Haarlem105 aanwezig zijn 
en vraagt de aanwezigen of er bezwaren bestaan tegen foto’s en/of filmopnamen. Slechts één persoon heeft 
dit liever niet; hier wordt rekening mee gehouden. 
 
Marijke geeft aan dat één agendapunt van de oorspronkelijke agenda is komen te vervallen, doordat het 
grootste deel van de aanwezigen voor het onderwerp IVORIM komt. 
 

2. Jaarverslag 2020 
Aan de hand van een aan alle aanwezigen uitgereikte samenvatting van het jaarverslag worden de 
belangrijkste punten doorgenomen, waaronder  

• het afscheid van de vorige voorzitter (Frank Hilterman) en de benoeming van Marijke als nieuwe 
voorzitter,  

• het niet kunnen plaatshebben van openbare vergaderingen in 2020, met uitzondering van januari en 
februari,  vanwege de coronamaatregelen, 

• de samenwerking met de andere wijkraden van Schalkwijk, het maandelijks overleg met 
vertegenwoordigers van de gemeente, het in het 4 Wijkraden Overleg bespreken van overlast jeugd en 
het jaarlijks overleg met de stadsdeelbestuurder (burgemeester), 

• onderwerpen die in 2020 aan de orde zijn gekomen: Plannen voor zonnepanelen op de plassen, IVORIM, 
Warmtenet, Jeugd en locatie Domus Plus en Skaeve Huse. 
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3. Financieel verslag 2020 
Jan Bos, penningmeester, geeft een toelichting op het aan alle aanwezigen uitgereikte overzicht van de 
financiële verantwoording. 
 
De Kascommissie heeft later dan gepland, vanwege de corona-maatregelen, de financiële stukken 
gecontroleerd in september. De Kascommissie heeft de stukken goedgekeurd. 
 
De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Marijke vraagt de leden van de Kascommissie of zij ook voor het huidige jaar de taak op zich willen nemen. 
Dit wordt bevestigd. 
 
Marijke bedankt de leden van de kascommissie voor het werk dat zij gedaan hebben en zegt dat er een 
bloemetje voor hen is. Dat zal na de vergadering aan hen uitgereikt worden. 
 

4. Vragen aan de wijkraad 
Joke Spier spreekt van de onveilige situatie op het Leonardo Da Vinciplein, waar het verbodsbord voor 

scooters genegeerd wordt door berijders, die tevens erg hard over het plein rijden. Marijke beaamt de 

gevaarlijke situatie aldaar. 

Liesbeth: bij de aanleg van het plein zijn drie bloembakken geplaatst, om de snelheid af te remmen. Het 

plaatsen van een hek zou een belemmering vormen voor de doorgang van mensen die afhankelijk zijn van 

een scootmobiel en is daardoor niet gewenst. Marijke zegt toe dat de wijkraad hier opnieuw aandacht aan 

zal besteden en dit zal bespreken met de gemeente. 

 

5. IVORIM 
De meeste aanwezigen zijn vanavond aangeschoven voor dit onderwerp. In eerste instantie is een aantal 
bewoners aan het woord geweest, vervolgens geeft burgemeester Jos Wienen een reactie en aansluitend – 
na een korte discussie – de conclusie hoe nu verder te gaan. 
Bewoners en actiegroep 

• Truus Vos – woont in de Stresemannlaan  – vraagt zich af waarom de bewoners van de Stresemannlaan, 
de Braillelaan en de Briandlaan  geen informatie hebben gekregen van de gemeente. Marijke meldt dat 
zij aan de gemeente zal vragen wat de reden is dat deze bewoners niet door de gemeente zijn 
geïnformeerd over de plannen 

• Er wordt gevraagd waarom de Bernadottelaan niet wordt genoemd in IVORIM. Marijke merkt op dat 
deze straat niet onder IVORIM valt en al in een eerder stadium is opgeknapt. Hierop ontstaat een korte 
discussie, waaruit blijkt dat het laatste stuk van de Bernadottelaan beslist niet is opgeknapt. 

• Adriaan Bos spreekt zijn ongenoegen uit over het gebrek aan terugkoppeling van de gemeente. In 2019 
was hij lid van zowel de klankbordgroep Warmtenet als IVORIM. De klankbordgroep heeft duidelijk 
aangegeven tégen het éénzijdig parkeren te zijn en voelt zich niet serieus genomen door de gemeente. 
Dit wordt onderschreven door Henk Klootwijk, die ook lid is van de klankbordgroep.  

• Wilma Verzijlbergen geeft aan de plannen in eerste instantie mooi te hebben gevonden, maar zij had 
zich daarbij niet verdiept in de parkeergelegenheid. Zij stelt dat bij uitvoering van het huidige plan een 
tekort van tien parkeerplaatsen in haar kleine straat ontstaat. Dit vindt zij niet acceptabel. 

• Frans Raap geeft aan dat wanneer de sportschool na coronatijd weer gaat lopen, dit ook een probleem 
met parkeerplaatsen oplevert. 
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• Sjors Vellekoop laat weten een brief van Elan Wonen te hebben ontvangen waarin vermeld wordt dat 
de corporatie meer woningen wil realiseren bij de grotere flatgebouwen. De corporatie wil hiervoor een 
extra woonlaag creëren door oa. gebruik te maken van de garageboxen onder deze flats. Hierdoor wordt 
het aantal parkeerplaatsen verminderd met het aantal garages, terwijl tegelijkertijd meer 
parkeergelegenheid nodig is door de komst van nieuwe bewoners. 

• Bob Brinkman vraagt zich af hoe het in zijn werk zou moeten gaan met het opladen van elektrische 
auto’s wanneer meer mensen elektrisch gaan rijden en door de parkeerproblematiek wellicht twee 
straten verderop zou moeten staan.  

• Truus Vos heeft geconstateerd dat – wanneer zij ’s avonds de hond uitlaat – de parkeerplaatsen in de 
wijk overvol staan met auto’s van bezoekers van de nieuwe bioscoop in het winkelcentrum.  

• Cobie Tigchelaar zegt dat de gemeente mensen stimuleert zo veel mogelijk lopend of met de fiets te 
gaan. Zij vindt dit niet reëel; er wonen veel oudere mensen in de wijk die dit niet (meer) kunnen. Tevens 
vraagt zij zich af waarom er zo nodig méér ‘groen’ zou moeten komen. Ten koste van de benodigde 
parkeerplaatsen. Zij stelt dat er al veel groen in de wijk is: Er zijn veel hoge bomen in de wijk, huizen 
worden omzoomd met groen, we hebben de Meerwijkplas met veel groen. Zij vervolgt: Er is gekozen 
voor het duurste plan in Schalkwijk. Deze plannen waren kennelijk al rond! Waarom zijn wij hierover pas 
in februari 2021 geïnformeerd? Wat vindt de gemeente van ONZE plannen? 

• Wouter Mol vraagt of hij voor zijn bijdrage naar voren mag komen. Zijn betoog: Ik woon al 34 jaar in de 
Montessoristraat. Ik werd als het ware overvallen door ambtenaren die vertelden dat de straat 
opgeknapt zou worden, met toevoeging van een groenstrook, waar nu parkeergelegenheid is. Op de 
vraag waar bewoners dan zouden moeten parkeren kreeg hij als antwoord: ‘Dan loop je wat verder’. 
Met het oog op de oudere mensen die in de straat wonen vindt hij dit onacceptabel. Door de uitvoering 
van het huidige plan verdwijnen 150 parkeerplaatsen in drie straten! Verder komt er geen enkele 
respons van de gemeente op reactie van bewoners. Hij eindigt zijn betoog met de uiting: ‘Is dit hoe 
democratie werkt in Haarlem? Wat een aanfluiting!’ Hierop volgt een luid applaus. 

• Henk Klootwijk maakt gewag van het slechte onderhoud van de straten. Afhankelijk zijnde van een 
invalidewagen loop je het risico door de gaten en oneffenheden te kantelen. Het moge duidelijk zijn dat 
je je hier niet op eigen kracht uit zult kunnen redden!. Verder zullen de stoepen bij de uitvoer van de 
plannen smaller worden en zullen ook nog bloembakken worden geplaatst. Dit betekent nog minder 
ruimte, ook voor mensen die noodgedwongen met een rollator lopen. 

• Melek Metin zegt onlangs een operatie aan haar knie te hebben gehad en binnenkort onder het mes 
moet voor drie ruggenwervels. Zij wilde de gemeente om een parkeervergunning vragen, maar stelt € 
600,- kwijt te zijn om alleen al te laten bekijken of dit mogelijk is. Als ik straks (na deze vergadering) 
thuiskom, waar moet ik dan parkeren? Alles is vol!   

• Gunes Sar zegt het niet eens te zijn met de gemeente, maar het wel waardeert dat de burgemeester 
vanavond aanwezig is. ‘Het project Warmtenet gaat niet door. Waarom dan ook niet stoppen met dit 
onzinnige project?’ [applaus] ‘Verder verwacht ik van de gemeente goed geïnformeerd te worden. 

• Marijke geeft aan dat de gemeente de parkeerplekken openbare ruimte (gemeentegrond) telt. De helft 
van deze plekken verdwijnt. De gemeente stelt dat er op de terreinen van de wooncorporaties wel 
ruimte is. Dit klopt niet! De realiteit wijst uit dat deze plaatsen al vol zijn. 

• Frans Raap : ‘Indirect heeft de woningnood ook gevolgen voor het parkeren in de wijk: kinderen blijven 
(veel) langer thuis bij hun ouders wonen. Op een bepaald moment zullen velen van deze jongeren ook 
een auto nodig hebben en dientengevolge ook parkeerruimte.  

• Adriaan Bos sluit zich hierbij aan en vervolgt: ook zullen woningen waar nu oudere mensen wonen – 
waarvan velen geen auto bezitten – door jonge gezinnen betrokken worden, die ook weer parkeerruimte 
nodig zullen hebben. 

• Wouter Mol geeft aan: Aan de Aziëweg zijn nieuwe woningen gebouwd. Hier is ‘groen’ geofferd ten 
behoeve van parkeerplaatsen. Dat is de omgekeerde wereld! Hij is het er mee eens dat de staat van de 
straten in de wijk slecht is en dat er inderdaad iets moet gebeuren, maar niet dit! 

• De aanwezigen zijn het eens dat meer ‘groen’ leidt tot meer rommel. Op dit moment is al sprake van 
veel (zwerf-)afval in het groen in de wijk. Ook is men van mening dat het huidige onderhoudsbeleid van 
de gemeente ver onder de maat is: hoogstaand onkruid of woekeren van planten/struiken is aan de orde 
van de dag. 



Pagina 4 van 4 
 

• Ook onderschrijven de aanwezigen dat het overdag bekijken hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn een 
onzinnige actie is: overdag is er plaats genoeg! ’s Avonds – wanneer men bijvoorbeeld thuiskomt van 
het werk – zijn de parkeerplaatsen vol.  

• Tot slot: er zijn 635 handtekeningen opgehaald van ‘tegenstemmers’. 
 
Reactie Burgemeester Jos Wienen 
‘Op de eerste plaats vind ik het goed dat we deze structuur hebben (bewoners-wijkraad-gemeente). De hele 
opzet vanuit de gemeente is dan ook: participeren. Dat is in dit geval niet goed gelukt, mede door corona.’ 
 
(Vanuit het publiek gaan meerdere geluiden op: De besluitvorming was al vóór corona.) 
 
De burgemeester vervolgt: ‘De voorzitter van de wijkraad heeft ingesproken bij de commissie Beheer en de 
gemeente wil graag meer details horen. Voor beide argumenten (groen en parkeerruimte) valt wat te zeggen. 
Ik begrijp wat u allen zegt, maar vraag u even te luisteren naar het volgende:  
- De gemeente wil weten hoeveel van de beschikbare parkeerruimte is daadwerkelijk bezet? 
- Wat meespeelt in de besluitvorming is de grote wens binnen de gemeenteraad om in te zetten op fiets 

en openbaar vervoer.  
- Duidelijk is dat de plannen op weerstand van de bewoners stuit. 
- Verder is een taak van de gemeente wateroverlast – zoals onlangs in Limburg speelde – te voorkomen 

door minder verharding. We zullen dus ook moeten kijken naar problemen van de toekomst 
(wateroverlast, hittestress e.d.). Dit ligt ten grondslag aan de huidige keuze. 

- In een eerder stadium het ik het plan gezien en ook reacties van bewoners meegekregen. Enkelen 
kwamen met suggesties, maar er was geen sprake van het massale verzet zoals zich dat vanavond heeft 
geopenbaard. 

- De gemeente wil wel participatie, maar duidelijk is dat jullie je niet serieus genomen voelen. Dit is niet 
mijn portefeuille, maar ik zal het bespreken met de wethouder Michel Rog. Hij is de portefeuillehouder 
voor IVORIM. 

- Ik zorg er voor dat uw stem gehoord zal worden aan de vergadertafel en in dat kader vraag ik u toch nog 
even mee te denken over de toekomstproblemen en het voorkomen hiervan. 

 
Veel bewoners willen reageren op het verhaal van de burgemeester, maar Marijke stelt voor om de discussie 
niet opnieuw te starten. Zij heeft gehoord dat de burgemeester goed heeft geluisterd en goed heeft 
samengevat welke problemen hij gehoord heeft. De burgemeester kan nu verder geen toezeggingen doen, 
maar zij hoopt dat hij de problemen zal bespreken met  de wethouder en dat er door de gemeente een 
gesprek met een aantal bewoners georganiseerd zal worden.    
 
Gunes Sar wil toch nog graag iets zeggen: ‘Het klinkt misschien raar, na mijn klachten, maar ik steun wat de 
burgemeester hier zegt. Het is mogelijk om e.e.a. iets anders in te richten, maar dan zonder verlies van de 
parkeerplaatsen.’ 
Cobie Tigchelaar zegt dat de plannen op zich heel goed leken, maar door het verliezen van parkeerruimte 
uiteindelijk zeer onvoordelig voor de wijk zijn. 
Wendy Knotter heeft toch nog een vraag. Zij zat ook in de klankbordgroep en toen zijn er 3 scenario’s 
voorgelegd. Dan zou je toch verwachten dat alle drie de scenario’s acceptabel zijn. Waarom wordt dan nu 
gezegd dat niet alle scenario’s acceptabel zijn?  
De burgemeester geeft aan: wanneer de klankbordgroep aangeeft ‘ik wil plan B’ dat dit dan wordt  
meegenomen in de besluitvorming, maar uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist. 
 
Moussa Aynan: volgens mij hoorde ik zojuist een keihard ‘ja’ van de burgemeester alles nog eens in 
ogenschouw te nemen. Laten we dus kijken naar wat er wél mogelijk is.  
 
Marijke vindt dit een mooie afsluiting van dit onderwerp en dankt de aanwezigen voor de nette manier van 
discussiëren, ondanks alle emoties die spelen. 
 

5. Afsluiting 
Truus Vos maakt gebruik van de gelegenheid om de wijkraad en met name Marijke te danken voor de inzet. 
Er volgt een groot applaus. 
 
Hierna sluit Marijke om 21:00u de vergadering en wenst allen ‘wel thuis’. 


