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Van Buiten naar Binnen, nieuws uit de gebieden. In deze coronatijd is het 

moeizaam om via de schermpjes een goed beeld te houden op wat er zich 

‘buiten’ in de wijken afspeelt. Wat is daar actueel, wat speelt er op de 

verschillende domeinen, waar maken bewoners en partners zich druk om, 

wat zien we uitgevoerd worden? Elke week volgt een nieuwsbericht uit een 

gebied. Deze week nieuws uit Schalkwijk, waar we met elkaar hard blijven 

werken aan de vernieuwing en verbetering van dit stadsdeel. 

 

Aziëpark torens binnenkort in de verkoop 

 

 

Binnenkort gaan de appartementen van twee nieuw te bouwen woontorens in het Aziëpark  

in de verkoop. De laatste discussies met ontwikkelaar VORM zijn, door tussenkomst van de 

kortgeding rechter, in het voordeel van de gemeente beslecht. De torens zijn de Ruysdael 

torens genoemd door de ontwikkelaar. 

 

Nieuwbouw in Schalkwijk 

In Haarlem zijn momenteel 360 nieuwbouw woningen via Funda te koop, veel hiervan in 

Schalkwijk: bij De Entree en bij projecten Haave (Damiate locatie), Haarlem Buiten 

(voormalig Tjaden terrein) en Elements - Haarlem the Factory in het oude Fluorgebouw. 
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Bomenaanplant in Schalkwijk 

Deze week is de aannemer gestart met het 

planten van 82 bomen in Schalkwijk. Bij de 

bomen zijn biologisch afbreekbare bordjes 

geplaatst met de naam van de boom en een 

QR-code naar de website. 

Klankbordgroep Bomen in de 

Boerhaavewijk 

Afgelopen dinsdag (10 november jl.) is de 

klankbordgroep  Bomen in de Boerhaavewijk 

voor de tweede keer bijeengekomen via MS 

Teams. Welke afspraken zijn gemaakt? 

Aanbod kwam o.a. de participatiestrategie, 

het rapport over de beoordeling van de 

bomen in de Boerhaavewijk. Klankbordleden 

konden vragen stellen en adviezen geven. 

Volgende stap is om coronaproof, in 

tweetallen een rondgang door de wijk te 

organiseren om nog beter een besluit over 

kap of snoeien te nemen per boom die 

slecht beoordeeld is.  

 

 
Advertentie wijkkrant Boerhaavewijk 
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Schalkwijk aan Zet 

Schalkwijk aan Zet, het Haarlemse experiment met een democratische wijkbegroting en 
onderdeel van het Actieprogramma Nieuwe Democratie, is in volle gang. Direct vanaf de 
lancering van het platform (op 19 september) werden er plannen ingediend: 94 in totaal.  
73 daarvan behaalden 50 likes of meer: voorwaarde om door te gaan naar de 
haalbaarheidscheck van de gemeente.  

Wie dienden er een plan in? 
De plannenmakers komen uit allerlei leeftijdsgroepen (van leerlingenraden basisscholen, 
jongerenclubs, verenigde ouders, buurtbewoners en seniorenverbanden) en met allerlei 

bevolkingsachtergronden. Sommige plannen hebben een ondernemend karakter, andere 
een eenmalige insteek met uitsluitend vrijwilligers.  
Met hulp van de zeer betrokken wijkraden en het projectteam zijn de indieners van de 
plannen waar mogelijk geholpen deze online te krijgen. 

Eerste blik op behoeften in Schalkwijk 
Naar aanleiding van de ingediende plannen kunnen we een aantal trends onderscheiden. 
Ontmoetings- en speelplekken hebben de hoogste prioriteit, en:  

- in maatschappelijke zin (vrouwen- en meidenaanbod, muziek-, sport- en creatieve 
voorzieningen) 

- in fysieke zin (speelpleinen, gemeenschappelijke workspaces en repetitie-

/podiumruimtes). 
 
Haalbaarheidscheck 
Alle plannen die minimaal 50 likes hebben gekregen zijn doorgegaan naar de volgende 
ronde: de haalbaarheidscheck. Uit deze check zijn tot nu toe 52  plannen haalbaar gebleken,  
20 plannen niet haalbaar en 1 nog onzeker. Alle initiatiefnemers worden hiervan persoonlijk 
op de hoogte gesteld. Op de website www.schalkwijkaanzet.nl, wordt de beslissing 

transparant beargumenteerd. Aanstaande maandag (16 november) wordt de definitieve 
beslissing genomen. 

 

Vervolg 
Alle Schalkwijkers van 18 jaar en ouder (rond de 24.000 personen) hebben in de afgelopen 
week een unieke stemcode ontvangen. Vanaf 17 november t/m 10 december verdelen zij 
met die code € 70.000,- over de geselecteerde plannen. Op 18 december worden de 
winnende plannen bekend gemaakt (live of online). 

Vanaf die datum tot en met december 2021 hebben de winnaars de tijd om hun plan uit te 
voeren. Vanaf augustus 2021 start een nieuwe ronde en worden de leerpunten uit het 
eerste experiment meegenomen. Na voltooiing van SaZ deel 2 volgt een evaluatie als 
onderlegger voor de vraag: wil de gemeente de democratische wijkbegroting standaard gaan 
invoeren voor alle wijken van Haarlem? 

 

 

http://www.schalkwijkaanzet.nl/

