
Van: Wijkraad Slachthuisbuurt <slachthuisbuurt.wijkraad@gmail.com>  
Verzonden: woensdag 4 december 2019 12:41 
Aan: Moussa Aynan <moussa.aynan@gmail.com>; Peter van den Doel <petervddoel@gmail.com>; 
<Jasper@groenlinkshaarlem.nl> <jasper@groenlinkshaarlem.nl>; Corine.eckhard@gmail.com; 
<frits.garretsen@kpnmail.nl> <frits.garretsen@kpnmail.nl>; dionheinis@live.com; 
<burhan@groenlinkshaarlem.nl> <burhan@groenlinkshaarlem.nl>; Chris IJsbrandy (HvH) 
<chris.ijsbrandy@gmail.com>; Gertjan Hulster <gertjan@actiepartij.nl>; Peter van Kessel 
<pwvankessel@hotmail.com>; Ziggy Klazes <zklazes@gmail.com>; info@dilia.nl; 
christenunie@linder.nl; Mirjam Otten Liberaal Haarlem <liberaalhaarlem@outlook.com>; eva de 
raadt <evaderaadt@gmail.com>; wouter_rutten@hotmail.com; Fractie Trots 
<sandervandenraadt@yahoo.com>; bassepers@hotmail.com; Fractie OP Haarlem 
<franssmit@ophaarlem.nl>; ienke@pvdahaarlem.nl; kweeth@actiepartij.nl; Frank Visser 
<info@frankvisser.nl>; Louise van Zetten <lcvanzetten@gmail.com>; Remko Trompetter 
<remko@actiepartij.nl>; Daphne Taets - Ingram <dtaets@haarlem.nl> 
Onderwerp: Re: Nieuwe democratie 
 
In aanvulling op mijn eerdere mail doe ik u hierbij het beroepschrift toekomen tegen de beslissing op 
bezwaar tegen de ontbinding van de "oude" wijkraad Slachthuisbuurt. 
 
Overigens heeft de heer F. Garretsen in de laatste gemeenteraad vragen gesteld over het 
Sinterklaasfeest in de Slachthuisbuurt (met name over de aanwezigheid van zwarte pieten). In de 
vragen deed de heer Garretsen het voorkomen alsof het Sinterklaasfeest was georganiseerd door 
Initiatieven Slachthuisbuurt. Aan de heer Garretsen heb ik uitgelegd dat het feest is georganiseerd 
door een van de buurtbewoners. Een buurtbewoner die van de gemeente subsidie voor het feest 
heeft ontvangen. Het antwoord van de burgemeester op de vraag van de heer Garretsen ("Ja, de 
gemeente heeft subsidie verleend aan Initiatieven Slachthuisbuurt") klopt dus ook niet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Wijkraad Slachthuisbuurt, 
Dick Klootwijk, voorzitter. 
 

 
Wijkraad Slachthuisbuurt 
Postbus 275, 2000 AG  Haarlem 
slachthuisbuurt.wijkraad@gmail.com 

 
 
 
Op zo 27 okt. 2019 om 23:30 schreef Wijkraad Slachthuisbuurt 
<slachthuisbuurt.wijkraad@gmail.com>: 
De strijd die het college is aangegaan met de wijkraad Slachthuisbuurt, is in een nieuwe fase beland. Met het 
geld dat buurtbewoners ter beschikking stelden, diende een advocaat namens de wijkraad een bezwaarschrift in 
tegen de erkenning van een door het college in het leven geroepen nieuwe wijkraad Slachthuisbuurt. In deze 
email geef ik onze versie van het verhaal. Daarnaast beschrijf ik wat er voor onze buurt op het spel staat. 
  
Essentiële voorzieningen zijn meer dan problematisch in de Slachthuisbuurt. De plekken waar contact kan 
plaatsvinden tussen buurtbewoners, worden steeds minder. Dit onderwerp besprak de wijkraad in 2018 met 
wethouder Botter. Wethouder Botter zag de problematiek niet en liet zich voortdurend denigrerend uit 
tegenover een senior lid van onze wijkraad (“Oh, je wilt een sigarenwinkel terug in de buurt”). Daarop gaf ik de 
wethouder aan dat hij niet op deze manier met mensen om moet gaan. Vervolgens beëindigde ik het overleg en 
vertrokken wij. Vanaf dat ogenblik lijkt het college in oorlog te zijn met de wijkraad en wordt bijna elk initiatief 
van de wijkraad getorpedeerd door het college en een tweetal gebiedsverbinders. Voor mij is het bijvoorbeeld 
onmogelijk om een gesprek te krijgen met wethouder Meijs. 



  
Conform de verordening op de wijkraden berichtte de wijkraad eind 2018 aan het college dat het bestuur van de 
wijkraad geslonken was tot twee personen. Met dit bericht begon het proces van de ontbinding van de wijkraad. 
Bijna direct na deze bekendmaking gaven buurtgenoten aan dat zij de wijkraad misten. Eerst nog heel voorzichtig, 
maar later intensief, ben ik mensen gaan benaderen met de vraag of zij lid wilden worden van de wijkraad (ik 
ging langs de deuren). Half april 2019 berichtte ik het college dat het proces tot ontbinding stopgezet kon worden 
omdat er meer dan voldoende nieuwe wijkraadsleden waren. Via een gebiedsverbinder berichtte het college 
terug dat het college de oude wijkraad niet erkent als vertegenwoordigers van de Slachthuisbuurt. 
  
Half juni 2019 nam het college het besluit tot ontbinding van de nieuwe wijkraad. Tegen dat besluit diende onze 
advocaat een bezwaarschrift in. Hoewel er in de verordening op de wijkraden bepalingen ontbreken over het 
vormen van een wijkraad en het kandidaat stellen van nieuwe wijkraadsleden, gaf het college tijdens de 
hoorzitting aan dat de kandidaatstelling niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden en dat op de “ontbinding” 
van de wijkraad per eind december 2018 niet teruggekomen kan worden. (Vertaal dat eens naar een getrouwd 
stel dat op elkaar uitgekeken is en besluit te gaan scheiden. Binnen de kortste keren constateren zij dat ze niet 
buiten elkaar kunnen. Indien het college met dit stel geconfronteerd wordt, zou het college zeggen: scheiden is 
scheiden, je moet opnieuw trouwen.) 
  
Ondertussen zat het college niet stil. Eind april 2019 organiseerde het college een verkiezing voor een nieuwe 
wijkraad. In de op Facebook gepubliceerde folder maakten zich drie personen bekend voor de functie van 
voorzitter, secretaris en penningmeester. 9 oktober 2019 erkende het college zijn nieuwe wijkraad. Op 23 
oktober 2019 dienden we een bezwaarschrift in tegen deze erkenning (zie bijlage). In het kader van de Wob heeft 
de wijkraad in het bezwaarschrift ook alle correspondentie opgevraagd rond de pogingen van het college om de 
oude wijkraad tegen te werken. 
  
Ook de oude wijkraad zit niet stil: 

-          Elke vrijdagmiddag is er een koffie-inloop waar 20 à 30 buurtgenoten met elkaar het gesprek 
aangaan. Voor de wijkraad is dit de voornaamste input voor het acties. Aanwezig zijn ook advocaten, 
Wmo-consulenten en specialisten op het gebied van vervoer en wonen. In de groep worden de 
algemene aspecten van vragen van individuele buurtbewoners besproken en in een spreekkamer wordt 
op de details ingegaan. De inloop is zo’n succes dat ook de woensdagmiddag ingeruimd wordt. (Over de 
maandag wordt nagedacht.) 
-          Sinds kort beschikt de wijkraad over een personenbusje. Met dat busje worden minder valide 
buurtbewoners die naar de koffie-inloop willen, opgehaald en thuisgebracht. 
-          Buurtbewoners die moeite hebben met het boodschappen doen, kunnen gebruik maken van onze 
boodschappenservice met het personenbusje. Op 9 oktober 2019 verzocht de wijkraad aan wethouder 
Meijs om de wijkraad in contact te brengen met buurtgenoten met een Wmo-indicatie voor het doen 
van boodschappen. 
-          Voor minder valide buurtbewoners worden er uitjes georganiseerd met het personenbusje. 
-          Voor buurtbewoners worden er gezelligheidsbingo’s georganiseerd, zijn er brunches en activiteiten 
zoals bloemschikken, schilderen, zeepkettingen maken, etc. 
-          Op de inloop wordt veel gesproken over de historie van de buurt en van Haarlem. Besloten is om 
maandelijks een dagdeel te reserveren voor historische video’s. 
-          Onlangs presenteerde de wijkraad op YouTube een video over de slechte onderhoudstoestand van 
het trottoir. Binnen een paar dagen waren overal in de buurt stratenmakers bezig het trottoir te 
herstellen.  

 
Met vriendelijke groet, 
namens Wijkraad Slachthuisbuurt, 
Dick Klootwijk, voorzitter. 
 

 
Wijkraad Slachthuisbuurt 
Postbus 275, 2000 AG  Haarlem 
slachthuisbuurt.wijkraad@gmail.com 

 



KALBFLEISCH ADVOCATEN 
 

  Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voorzover deze verder gaat dan d e dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het betreffende voorval verleent, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke zijn te vinden op onze website www.kalbfleisch.nl. 

    Mr. B.K.M. Fritz Rechtbank Noord-Holland  T.a.v. Sector Bestuursrecht, Locatie Haarlem Postbus 1621  2003 BR  HAARLEM 

Mr. B. Wernik Mw. Mr. R. Bleijendaal Mw. Mr. M. Stam Mw. Mr. E.B.R. van Griethuysen   
  Gedempte Oude Gracht 60 2011 GT  Haarlem Telefoon 023-5325177 Telefax   023-5318441 bwernik@kalbfleisch.nl www.kalbfleisch.nl Let op: ons postbusnummer is vervallen.    BW/D4489 Haarlem, 26 november 2019  Inzake: Wijkraad Slachthuisbuurt / Gem. Haarlem - ontbinding wijkraad    Edelachtbare heer/vrouwe,  Namens de heer D. Klootwijk, wonende te Haarlem doe ik u ik u bijgevoegd in tweevoud een beroepschrift toekomen met het vriendelijke verzoek deze in behandeling te nemen.  Inmiddels verblijf ik,,  Hoogachtend,  B. Wernik       



KALBFLEISCH ADVOCATEN     BEROEPSCHRIFT AWB                      Aan de rechtbank Noord-Holland       sector bestuursrecht,       locatie Haarlem  Geeft eerbiedig te kennen:  Dick Klootwijk, wonende te  Haarlem, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de (oude) wijkraad Slachthuisbuurt te dezer zake woonplaats kiezende te 2011 GT Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht, ten kantore van de advocaat  mr. B. Wernik, die te dezen door eiser tot gemachtigde wordt gesteld.  1. Eiser heeft kennis genomen van het door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem genomen besluit van 16 oktober 2019, waarbij het eerder ingediende bezwaarschrift ongegrond is verklaard en Burgemeester en Wethouders derhalve het standpunt innemen dat de werkzaamheden van de oude wijkraad zijn afgerond.  2. Een afschrift van het bestreden besluit treft u bijgevoegd aan (productie 1)  3. Eiser kan zich met het bestreden besluit niet verenigen aangezien hij van mening is dat in april 2019 op correcte wijze de oude wijkraad een doorstart heeft gemaakt en er derhalve geen sprake is van het afhandelen van de zakelijke en financiële verplichtingen en de wijkraad per 1 juli 2019 derhalve niet is opgeheven.  4. Ter toelichting merkt eiser op dat de Verordening op de Wijkraden een lacune bevat die onduidelijk is als het gaat om de doorstart van een wijkraad en de oude wijkraad op correcte wijze ruchtbaarheid heeft gegeven aan het aantrekken van nieuwe leden, hetgeen in het verleden nimmer een probleem is geweest.  REDENEN WAAROM  Eiser uw rechtbank verzoekt het bestreden besluit te vernietigen als zijnde in strijd met de wet cq enig algemeen beginsel behoorlijk bestuur met veroordeling van verweerder in de proceskosten.  Haarlem, 26 november 2019  
‘t Welk doende enz.,  B Wernik 


