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1. Opening en mededelingen: 
Welkomstwoord door Ron Stoevelaar om 19.35. Hij geeft een aantal regels voor deze 
vergadering. Luister naar elkaar, laat elkaar uitpraten. Het buurtbelang gaat boven eigen 
belang. 
 
Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder politie, handhaving en Rosa Kant. 

 

• Zijn er vragen/opmerkingen bij de notulen? 
Deze zijn te vinden op de website.  
 
De uitnodiging voor deze vergadering was wat laat verzonden. Het blijkt ook dat deze niet 
naar alle geïnteresseerden is gezonden. Een aantal mensen zag pas de uitnodiging voor deze 
vergadering op Facebook. 
Er wordt gevraagd of de uitnodiging voor de vergadering voortaan op papier bij iedereen in 
de brievenbus kan worden gedaan, omdat lang niet iedereen internet heeft. Hierop wordt 

Notulen Wijkraadsvergadering Wijkraad Slachthuisbuurt Haarlem 

Datum: Woensdag 21 september 2022  19.30 uur 

Plaats: Buurtcentrum de Hamelink, Noormannenstraat 1 
Notulist: Gabriëlle Venix-De Graaf 

Aanwezig 
Ron Stoevelaar 
Peggy Meulman 
Gabriëlle Venix-De Graaf 
Marcella van Vloten, Stella van Tintelen, Arno Feije, 
Jetske Kracht, Fred Spaansen, Letty de Boer, Astrid 
Middel-Donderwinkel, Marionel Slenders, Truus 
Jutten, Rinus Weidema, Rob Wolff. 
 
Er waren meer mensen aanwezig, helaas heeft niet 
iedereen zijn naam op de presentielijst gezet. 
Presentie aangevuld met degenen die ik nog wist. 
Dick Klootwijk, Paul Frijn, Jess Hopstaken, Debby, John 
van Leeuwen, Jolanda Kaart, Marion Huis in ‘t Veld 
 
Handhaving 
Politie 
Rosa Kant 
Jacques Amand 

 
Vicevoorzitter wijkraad Slachthuisbuurt 
Secretaris wijkraad Slachthuisbuurt 
Ondersteunend lid wijkraad 
Wijkbewoners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebiedsverbinder 
Raadslid Trots Haarlem 

Afwezig met bericht  
Wessel Meekel  
Bianca Terol 

 
Voorzitter wijkraad Slachthuisbuurt 
Penningmeester wijkraad Slachthuisbuurt 
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gereageerd dat dat niet haalbaar is en bovendien een erg ouderwetse en 
milieuonvriendelijke methode is. 
De uitnodiging zal via de mail worden verzonden en zal voortaan ook direct via Facebook, de 
website en op het beeldscherm bij de Hamelink worden gepubliceerd. 
 

• Openstaande actiepunten: 
 

1 Containers verplaatsen Karolingenstraat nog niet gebeurd.  
Actie ligt bij gemeente Haarlem 

2 Nieuwebloembakken in de Cornelis van Noordestraat naar aanleiding van 
een brief van een buurtbewoner. 

  Kom met meer initiatieven en ideeën voor de buurt! 
Naar aanleiding van dit punt komen er een aantal opmerkingen uit de zaal:  
Onder andere over vuil dat op straat wordt gegooid door scholieren. De afvalcoach zal een 
keer langskomen om een praatje te maken. Ook zal hij bij de scholen langsgaan om te kijken 
wat er aan te doen valt. 
Arno Feije: De groenbak die bij het Hof van Leijh stond is weg. 
 
Ron antwoordt dat het ook kan helpen om meldingen te maken via de Buiten Beter App. 
Deze meldingen worden geregistreerd en snel opgepakt door de juiste afdelingen bij de 
gemeente en Spaarnelanden. Hier kunnen heel diverse meldingen gedaan worden, van 
bijgeplaatst afval tot scheve stoeptegels. 
 

2. Hondenlosloopplaats: 
Op 24 augustus is er door een aantal bewoners, de wijkraad, Rosa Kant (gebiedsverbinder), 
Martijn Akkerman (gebiedsregisseur Openbare Ruimte en een raadslid een wandeling 
gemaakt om te kijken hoe de hondenlosloopplaats ingericht kan worden. Er is maar een reële 
optie, die is door de aanwezigen met goedkeuring ontvangen. Hieruit is een definitief plan 
gemaakt. Vanwege vakanties en het treffen van de voorbereidingen is nog niet duidelijk 
wanneer de aanpassingen worden doorgevoerd. 
 
Naast het slachthuis komt een omheind gedeelte waar de honden los mogen lopen, dit is 
ongeveer 20 meter lang en 4 meter breed. De overige hekken in het Oosterpark zullen 
verwijderd gaan worden, dit omdat het binnen de gemeente Haarlem beleid is om groen niet 
te omhekken. De overige reeds bestaande losloopgebieden naast de Gouwweteringkade 
blijven bestaan. Let er wel op, de rest van het Oosterpark is dus nu aanlijngebied.  
 
John van Leeuwen verteld dat hij na deze wandeling nog een enquête heeft gehouden en dat 
veel mensen het er niet mee eens zijn. Rosa geeft aan dat het besluit genomen is en dat het 
plan definitief doorgaat. 
John geeft aan dat men bang is dat de nu reeds bestaande overlast van jongeren in de buurt 
groter gaat worden als de hekken worden verwijderd. 
Dick Klootwijk geeft aan dat de wijkraad zich hard moet maken voor alle bewoners van de 
wijk. 
Jolanda Kaart geeft aan dat ze ie had begrepen dat na de wandeling er een plan zou komen 
dat definitief was. Ze voelt zich niet gehoord. Rosa zegt dat dit toch echt heel duidelijk is 
verteld tijdens deze wandeling. 
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Er wordt nog enige tijd over door gediscussieerd, maar het besluit is genomen binnen de 
gemeente en zal uitgevoerd gaan worden. 
Rosa geeft aan dat er vanuit de gemeente meer aandacht voor de veiligheid in het park zal 
komen. Dit gaat besproken worden in het o.o.o. overleg. 
 

3. Patronaat op het Slachthuisterrein: 
Het feit dat het Patronaat op het Slachthuisterrein zit is een kans voor de buurt maar ook een 
zorg. Vooral in de weekenden ondervinden buurtbewoners veel overlast. De gemeente en 
handhaving zijn in gesprek met het Patronaat. Ook de wijkraad houdt een vinger aan de pols. 
Het probleem heeft de aandacht. Ron heeft gesproken met mensen van het Patronaat, alles 
moet nog vorm krijgen. Het tegengaan van overlast is de verantwoording van het Patronaat, 
maar ook van de gemeente, handhaving, jongerenorganisaties etc. 
 
De nieuwe bewoners van het Slachthuisterrein maken zich grote zorgen om de ambities van 
Jeroen Blijleven. Rosa geeft aan dat de plannen en ambities van Jeroen niet gaan gebeuren. 
Het bestemmingsplan van het gebied staat vast. Het kan echt niet zo zijn dat er nadat je er 
net bent komen wonen er zomaar een disco naast je huis staat. 
 
 

4. Parkeervergunningbeleid Slachthuisbuurt: 
In 2023/24 wordt de Slachthuisbuurt vergunning-gebied. De wijkraad heeft hier geen invloed 
op, het wordt uiteindelijk Haarlem breed ingevoerd. De bewoners van de Slachthuisbuurt 
willen het niet. 
Rosa geeft aan dat de gemeente Haarlem een groenere gemeente wil worden, daarom moet 
er iets gedaan worden aan de auto’s. De parkeerdruk in de Slachthuisbuurt is groot, daarom 
wordt hier een vergunning-gebied van gemaakt. 

 
 

5. Betrokken organisaties uit de buurt: 
 In het verleden werden er door de wijkraad organisaties en instellingen uit de buurt 
 uitgenodigd om iets te vertellen over hun werk en wat ze doen in de buurt. Graag jullie  
 input: wie zouden jullie willen uitnodigen?  

 
6. Afsluiting en vragen: 

Letty geeft aan dat de openbaar vervoer hub die gebouwd gaat worden op de Schipholweg 
een groot probleem voor de buurt gaat worden omdat veel straten waarover je nu de wijk 
uit kunt rijden afgesloten gaan worden. Ze vraagt aan de wijkraad om hier op te letten. 
 
Antwoord Ron: hier zijn we al mee bezig, tijdens de volgende vergadering zal er informatie 
over dit onderwerp worden gegeven. 
 
Handhaving heeft klachten ontvangen over overlast van scooters op de Zomervaart. Is dit 
bekend bij iemand in de zaal. Antwoord uit de zaal: nee, niet bekend. 
 
Marion deelt mee dat er op 28 september een buurtspeeldag wordt gehouden bij Speeltuin 
Kindervreugd. Dit is voor jong en oud, iedereen is welkom. 
 
Dick vraagt of de wijkraad bingoavonden organiseert. Ron antwoord dat dat niet het geval is. 
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Als laatste wordt er nog aandacht gevraagd voor de mooie muurschildering op de kale muur 
van de Talenten. Dit is gedaan door een vader van een van de leerlingen van school. 
Hieruit volgt de vraag of zoiets ook kan worden gedaan op een lelijk transformatorhuisje. 
Op zich kan dat. Vraag eerst toestemming aan de eigenaar en dan is het mogelijk om een 
budget aan te vragen bij het Leefbaarheid en initiatieven budget van de gemeente Haarlem. 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur. Iedereen is welkom om na te praten onder het 
gebot van een hapje en een drankje. 
 

7. Datum volgende vergadering: 
woensdag 16 november  in de Hamelink. 
  

8. Sluiting :  
Bianca sluit de vergadering. 

 
 
 
 
 
 

9. Actielijst: 
 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

26-11-19 4 Kristel 
Gortzak 

Zet klacht te hard rijden 
Arnulfstraat/Diederikstraat uit 

 

08-01-20  Rosa 
Kant 

Stoeptegels Hof van Egmond  
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