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1. Samenvatting

Op 26 januari 2016 heeft Winkelcentrum Schalkwijk samen met 
BFAS, Placemaking Plus en Stipo een placemaking workshop 
gehouden, dit om op zoek te gaan naar nieuwe kansen voor dit 
Haarlemse winkelcentrum. De workshop werd geleid door Place-
making Plus en Stipo, op basis van de principes en methodologie 
van Project for Public Spaces, een non-profitorganisatie uit New 
York, die zich wijdt aan het ondersteunen van gemeenschappen bij 
het transformeren van openbare ruimten op vitale plaatsen.
Zo’n 30 betrokkenen namen deel aan de workshop; deelnemers 
van lokale bedrijven, winkeleigenaren, bewoners en ambtenaren. 
De workshopleiders hebben een verbeteringsstrategie gepresen-
teerd die zich richt op “sneller, lichter, goedkoper”; op interventies 
die veelal mogelijk zijn met relatief lage kosten en risico’s.
Deze benadering zorgt voor een gecoördineerd experiment in de 
vorm van een “placegame”  waarmee wordt nagegaan wat de beste 
manieren zijn om de visies van de aandeelhouders om te zetten 
in realiteit. Men gaat in gesprek over de verschillende ideeën en 
benaderingen die er leven en de workshop faciliteert een leer-
proces op het gebied van verbetering van de publieke ruimte.
Na de placegame komt het erop aan de beste ideeën samen met 
de community uit te werken en in de praktijk te brengen, uit 
te testen wat werkt, daarvan te leren en het winkelcentrum en 
de omgeving daarmee geleidelijk aan steeds aantrekkelijker te 
maken.

Om dit proces aan te jagen wordt een place management team 
samengesteld, waarin de partners samenwerken om het proces 
van  placemaking in de komende jaren uit te voeren. Dit team 
kan bestaan uit een vertegenwoordiging van de eigenaren, de 
winkeliers, de marktondernemers, de omwonenden en indien 
nodig een placemaking expert. Tijdens de placegame heeft een 
aantal deelnemers aangegeven deel te willen uitmaken van het 
place management team. Zij zijn degenen die in de komende 
maanden de quick wins oppakken, en als dat succesvol is, gaande-
weg steeds grotere uitdagingen kunnen opzoeken.

◄ De dag van de Placegame
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2. Het nieuwe Placemaking managment team

Okrah Donkor:
Triple Threat

Philippe:
Triple Threat

Gerard Zwiers:
Manager WC Schalkwijk

Helmich Weidema:
Voorzitter CVVE

Rachelle Vingerhoeds:
HB Capital

Rosalie Smit:
Communicatiemanager OV
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Na vele tientallen succesvolle jaren blijken de grote winkelcentra 
in het land aan slijtage onderhevig. Het concept voldoet niet 
meer aan de eisen van de tijd. Het gemak van digitaal winkelen 
blijkt bij veel artikelen nog aantrekkelijker dan het comfortabele 
winkelconcept van de genoemde centra. Lekker in je fauteuil 
blijven zitten is nog gemakkelijker dan naast het winkelcentrum 
parkeren, met rotweer helemaal thuisblijven nog aangenamer dan 
overdekt je boodschappen doen. Winkelen is meer dan ooit een 
recreatieve activiteit en moet dus vooral leuk zijn. Onverwacht 
aanbod en nevenactiviteiten  zijn daarbij veel belangrijker 
geworden.
Door teruglopende bezoekersaantallen komt ook de functie van 
sociale ontmoetingsplaats steeds meer in het gedrang. Omdat 
dit voor sommigen al een reden op zich is om langs te komen is 
er sprake van een neerwaartse spiraal, waarbij minder bezoekers, 
minder omzet en meer leegstand elkaar versterkende fenomenen 
zijn.

Om het tij te keren nemen de eigenaren en ondernemers eind 
2015 het initiatief tot een placemaking project. De place game op 
26 januari is hiervoor de een eerste stap.

◄Schalkwijk in z’n gloriedagen in de jaren ‘70 en in de huidige situatie
      Schalkwijk zoals de architect het in gedachten had

Schalkwijk
De centrale ligging van Schalkwijk maakt haar tot een meeting 
point van Haarlem en Randstad Noord West. Het Winkelcentrum 
Schalkwijk biedt mogelijkheden om deze verbindende functie in 
sociaal culturele zin te vervullen. Lokale initiatieven (met de local 
heroes) moeten worden gecombineerd met nieuwe trends op het 
gebied van winkelplezier voor zowel bewoners, ondernemers als 
bezoekers (De B.O.B.). 
Het centrum biedt meer dan voldoende ruimte en faciliteiten 
om totaal verschillende activiteiten te programmeren voor 
alle geledingen van de bevolking. Daarbij kun je denken aan 
bijvoorbeeld World of Food in Amsterdam Zuidoost, een 
maakindustriecentrum of de al geplande bioscoop en horeca.
Winkelcentrum Schalkwijk zal een waar feest worden voor alle 
zintuigen. Een belangrijk aspect voor de verwezenlijking is de 
uitbreiding (in de zin van meer dagen) en integratie van de zeer 
succesvolle markt op dinsdag.

3. Aanleiding van de Place Game
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Placemaking is het veranderen van een stukje openbare ruimte 
van een plekje waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek 
waar je nooit meer weg wilt!

Placemaking begint met de community en de gebruikers. 
Gebruikers organiseren zich en nieuwe mogelijkheden dienen zich 
aan. Het samen zien van kansen in de publieke ruimte, te beginnen 
met het zogenaamde laaghangend fruit: kleine interventies die 
makkelijk zijn te realiseren (sneller, lichter, goedkoper). Een goede 
publieke ruimte werkt als een magneet voor mensen. Mensen 
gaan er niet alleen naar toe omdat ze er moeten zijn, maar ook 
omdat het verblijf er plezierig is. Wat moet er er worden gedaan 
om een doorsnee plein te veranderen in een aantrekkelijke plek? 

PPS, Project for Public Spaces
In 30 jaar studie over wat kenmerkend is voor een goede publieke 
plek, heeft Project for Public Spaces vier hoofdeigenschappen 
gevonden die een goede openbare ruimte karakteriseren.

De eerste is Comfort. Gebruikers beschrijven de plek als “veilig”, 
“schoon”, “groen”, “charmant”, “aantrekkelijk” en “historisch”. Er is 
comfortabele zitgelegenheid; de plek voelt uitnodigend en heeft 
een prettige afmeting; het is aantrekkelijk om de plek te bezoeken 
en je kunt deze ook weer gemakkelijk verlaten.

◄Een geweldige plek kan met eenvoudige middelen worden gerealiseerd

De tweede eigenschap van een goede publieke ruimte is de 
variatie in Gebruik en Activiteiten wat de plek interessant maakt. 
Gebruikers beschrijven de plek als “leuk”, “speciaal”, “vitaal” en 
“authentiek”. Er wordt eten of iets anders verkocht; men viert er 
speciale gelegenheden; kinderen gebruiken het als een plek om te 
spelen.

Een derde eigenschap is beschikken over goede Toegang en 
Verbindingen. De plek is fysiek verbonden met andere plaatsen, 
met vervoer, omliggende straten en parkeergelegenheid. 
De toegangsplekken en verbindingen zijn uitnodigend en 
toegankelijk en de ruimte is ontworpen voor een prettig gebruik 
en gemak.

Een laatste belangrijk kenmerk is Sociabiliteit. Ouderen vinden 
hier een plek om samen te komen en te kletsen; men schaakt of 
beoefent andere bordspelen; het is een plek waar je even stopt 
en kennissen tegenkomt; er is een bepaalde mate van trots en 
eigenaarschap op deze plek.

4. Wat is Placemaking?
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Volgens Project for Public Spaces  onderscheiden succesvolle 
winkelcentra en markten zich op de volgende drie punten:
• Het zijn geweldige ontmoetingsplekken voor de community;
• Het zijn economisch duurzame plekken;
• Ze hebben een brede impact op de ontwikkeling van hun  
community.

Daarom, zijn winkelcentra en markten niet alleen geweldig voor de 
ondernemers en klanten, maar ook belangrijk voor de omliggende 
gemeenschap. Winkelcentra en markten zijn succesvol en duur-
zaam als ze ook sociale plekken voor de hele community zijn, zoals 
aantrekkelijke openbare ruimtes dat zijn.
Volgens Ray Oldenburg, een socioloog uit de Verenigde Staten 
van Amerika, heeft ieder mens drie plekken nodig: het huis, de 
werkplek of de school, en een derde plek: een openbare ruimte op 
“neutraal terrein”, waar mensen kunnen samen komen en interactie 
hebben, terwijl ze zich prettig en verbonden met de plek voelen. 
Een (winkel-)centrum kan de rol van de derde plek vervullen.
Project for Public Spaces raadt aan om te zorgen voor een cluste-
ring van activiteiten en functies. Zo is de beschikbaarheid van 
voedsel en een plek om (samen) te eten één van de belang  rijk ste 
reden waarom mensen op een plek verzamelen.
Markten en winkelcentra kunnen ook aspecten van de lokale cul-
tuur versterken. Ze kunnen zowel elementen zijn van de geschie-
denis van de plaats, de huidige culturele mix, of zelfs een vertegen-
woordiging van de lokale talenten en interesses van het gebied. 

◄ The Place Diagram by Project for Public Spaces. bron: pps.org

5. Wat maakt een winkelcentrum aantrekkelijk? 
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6. Placemaking “in action” 

Placemaking gaat over kijken, luisteren en vragen stellen aan de 
mensen die op een bepaalde plek wonen, werken en spelen, om zo  
hun behoeften, aspiraties en visies voor deze plek te ontdekken.
Placemaking is een plek-gebonden, community-gedreven aanpak 
om vitale openbare ruimtes te creëren, die gedragen worden door 
sterke gemeenschappen.
Onze Placemaking-benadering is gebaseerd op de overtuiging dat 
het niet genoeg is om simpelweg ideeën en ontwerpen op te stel-
len van achter de tekentafel. Verbeteringen moeten de gemeen-
schappelijke waarden en behoeften weerspiegelen. We geloven 
dat een transparant proces, waarbij ieders stem gehoord wordt en 
waarin men rekening houdt met maatschappelijke condities en be-
hoeften, een van de meest kritische factoren is voor het bereiken 
van een openbare ruimte waar mensen graag komen. 
Placemaking gaat over kijken, luisteren en vragen stellen aan de 
mensen in een gemeenschap zelf en over hun problemen en wen-
sen met betrekking tot bepaalde plekken. Wij werken samen met 
hen om een visie te creëren voor de plekken waar zij graag samen-
komen en hun dagelijks leven zich afspeelt, en we ondersteunen 
bij het omzetten van dromen naar acties. We beginnen met -soms 
experimentele- korte-termijnverbeteringen, die op bijna meteen 
voordelen opleveren voor de openbare ruimte en diens gebruikers.

◄De Placegame in een notedop
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7. De deelnemers

Op 26 januari verzamelden de deelnemers zich in de al geruime 
tijd leegstaande winkelruimte in de Nicepassage. De ruim dertig 
deelnemers waren een mooie dwarsdoorsnede van de mensen die 
het winkelcentrum gebruiken. 

Positie Organisatie

Otto-Chris Holterman Inwoner Haarlem

Peter Zonderhuis Dekamarkt

Narida Hoekstra Stagaire STAD

Daniella Koethof Geinteresseerde in Schalkwijk

Xander Schager Performer Munki Motion

Els van Saase Eigenaar winkel

Thijs Verheugen Directeur PSCity

Rachelle Vingerhoeds Asset manager HB Capital

Danny Struylenkamp Technisch management MVGM

Bart van Duin STAD

Tekie Abrha Sport

Riete Rutte Peperkoorn Huisvrouw Bewoner

Jeroen van Spijk Wethouder Stad

Helmich Weidema Voorzitter CVVE

G. Koning Andalusie Eigenaar

Sienna Veelders Reinward student

Hung Uilenbroek Bestuurdslid VVE

Roy Riebeek Manager Munki Motion

Rosalie Smit Com. Manager OV Ondernemersvereniging

Susanne Roltrer Asset manager Ahold

Ed de Block eigenaar de Block Vastgoed

Anton Hage eigenaar

Jan Konijn eigenaar/ondernemer Keurslager van Geest

Buchw. J. Buch Bezoeker

Lazopoulus

Tjolling Ament/Wijs eigenaar Rivierdreef 34

S-Nadim Modurmadi Konnburg

Ausan Ahmodali Bestuursadviseur Gemeente Haarlem

Ronald van Amerongen Accountmanager MVGM
◄Waar mensen zijn is het levendig, veilig en gezellig
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9. Plek Evaluatie 

Het algemene beeld van het winkelcentrum is dat er sfeer 
ontbreekt en dat er meer activiteiten zouden moeten zijn, zowel 
overdag als ‘s-avonds, en gedurende de week en in het weekend.
 
Er is weinig variatie wat betreft de evaluaties van mensen in 
relatie tot de verschillende plekken.

Verder is te zien hoe mensen het winkelcentrum in zijn alge-
meen evalueerden; welke plekken goed waren, welke potentieel 
hebben voor verbetering en welke plekken als slecht werden 
gekwalificeerd. 

8. Bepaal places (plekken)

Om de kansen te ontdekken voor winkelcentrum Schalkwijk 
hebben we binnen het winkelcentrum acht plekken aangewezen, 
zonder vastomlijnde grenzen. Tijdens de placegame hebben we 
de deelnemers (zie hiernaast) opgedeeld in acht groepen die 
ieder een plek voor hun rekening namen (zie de kaart). Hen werd 
gevraagd om de kwaliteiten van deze plek te evalueren en ideeën 
te formuleren voor verbetering of verandering op de korte- en op 
lange termijn. 
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10. De Placegame
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Er zijn 2 à  3 winkels met rolluiken aan 
de achterzijde, deze moeten worden 
geopend. Voor sommige partners, zoals 
de juwelier is dit verzekeringstechnisch 
lastig, maar dit moet op te lossen zijn. 

• Er zou een verkoopplek op het plein 
kunnen komen, een kraam bijvoorbeeld 
die wordt uitgebaat door iemand. Dit 
helpt om de gevel aantrekkelijker te 
maken. 

• Bewegwijzering plaatsen om mensen te 
wijzen op parkeerplekken en de ingang 
van het winkelcentrum en de oversteek-
plaatsen. 

• Aankleding met plantenbakken en der-
gelijke. De sfeer meer accentueren. 

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Totale herinrichting van het plein
• Café in de uitbouw van het kantoorpand 

met een ander gezicht; als je een terras 
maakt met een Franse sfeer verandert 
dit al veel bijvoorbeeld. 

• Zijkant gevel kantoorpand aantrekke-
lijker maken; met bijvoorbeeld kunst, 
een muurschildering etc. Leuk om het 
winkelcentrum te verwerken in de af-
beelding.

• Invalideparkeerplaatsen en andere 
parkeerplaatsen weghalen zodat het 
één groot plein wordt. Invalideplekken 
moeten wel terugkomen maar er is vol-
doende ruimte verderop.

• Een mooi uithangbord voor het winkel-
centrum; mooie projectie of spanddoek 
bevestigen. 

PARTNERS

CVVE, gemeente, ondernemersvereni-
ging, OV, bewoners, ontwikkelaar van het 
kantoorgebouw.

Plek 1 - Ingang Bakker

WAARDERING VAN DE PLEK
• Het is de ingang van winkelcentrum
• Het is een belangrijk OV-knooppunt
• Er zijn veel fietsenrekken aanwezig

1

Het eerste rolluik is hier al open
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Straatschaken
• Speelplekken
• Tijdelijke marktkramen
• Terras als het zomer is, ruimte genoeg

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Bioscoop komt er als het goed is, hoop 
dat dit gerealiseerd kan worden.

• Zou een toegevoegde waarde zijn als er 
ook sportaccommodatie en theater bij 
zou kunnen komen.

PARTNERS

Sponsering door miljardairs van deze 
wereld. Hebben ook veel op met voet-
balverenigingen dus waarom niet met 
Winkelcentrum Schalkwijk

Plek 2 - Rondom Albert Heijn en Dekamarkt

WAARDERING VAN DE PLEK
• Het is geen gezellige plek; je kijkt tegen een blinde muur aan bijvoorbeeld en het is rommelig. 
• Het is wel handig dat er twee supermarkten naast elkaar zijn. Zo kan je een goede keuze maken 

en hoef je niet het hele winkelcentrum door te lopen. 
• Er zijn verder veel parkeermogelijkheden voor de fiets.

2

Straatschaken
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Plek 3 - Dek en voorruimte van de parkeergarage

WAARDERING VAN DE PLEK
• Plek ligt uit de gangbare winkelloop
• Voorruimte kaal en onverzorgd, maar wel aan het water
• Bovenste dek van de garage wordt niet gebruikt (hek naar roltrap afgesloten)
• De enorme lege ruimte van het dek met de schuine oprit schreeuwt om bijzondere invulling

3

Ook een openluchtbioscoop is mogelijkEen daktuin met horeca op het bovenste parkeerdek

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Naast de ingang (bij het water) kan 
door slechts vier parkeerplaatsen op te 
offeren een zeer grote ruimte worden 
vrijgemaakt voor allerlei straatsporten 
zoals skaten en street climbing.

• Passend bij het bovenstaande kan tegen 
de garage een klimmuur worden ge-
maakt

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Het (niet of nauwelijks gebruikte) bo-
venste dek van de parkeergarage is met 
zijn brede hellingbaan perfect om te 
toveren tot een ruimte voor concerten 
en/of een openluchtbioscoop. Een paar 
containers kunnen worden omgevormd 
tot verkooppunten van alles wat bij 
een gezellige avond hoort. Nog een 
paar lekker zittende stoelen en banken 
en wat spul om het aan te kleden en 
je hebt een geweldige plek om in de 
zomer naartoe te gaan.

PARTNERS

Met een klein bedrag om te starten, 
kunnen uitbaters van het geheel de zaak 
draaiende houden en beheren.

Schalkwijk Place Game    27



28   Schalkwijk Place Game



KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Wat kun je doen om de snelheid er 
uit te halen? Misschien de hoogte 
eruithalen. Zoals supermarkten 
dit ook doen; snelle en goedkope 
oplossing. 

• Toevoegen van bankjes en zitjes. 
Of is dit lastig met veiligheid?

• Fietsen verwijderen

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Goede fietsenstallingen. 
• Overkapping wel leuk maar is nog 

vrij smal, misschien uitbreiden en 
er een aantrekkelijke plek maken. 

• Wat als je op deze plek waar we nu 
zitten een restaurant/horeca zou 
maken, vriendelijkere uitstraling 
en open naar buiten. 

PARTNERS

Lastig om te bedenken maar bijvoor-
beeld: Ikea (voor het toevoegen van de 
zitjes), lokale ondernemers. 

Plek 4 - Nicepassage

WAARDERING VAN DE PLEK
• Het voelt als een snelweg. Mensen weten niet hoe snel ze weg moeten komen. Grote doorstroom 

is ergens ook positief.
• Het is een goed toegankelijke plek met een ruime overkapping. 

4

Juiste plaatsing van banken maakt de plek gezelliger
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LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Buurthonk maken om mensen te 
faciliteren meer naar het winkelcentrum 
te komen (jongeren, ouderen). 

• Als er geen markt is op het plein zorg 
dan voor activiteiten. 

• Maak het plein in algemene zin 
geschikter voor de markt.

PARTNERS

Gemeente Haarlem, vergunningbeleid, 
vereniging van eigenaren, scholen 
(kunnen iets op het marktplein doen), 
Stichting Stad (talent and dreams). 
Valt veel te verbeteren, lastig om mensen 
zover te krijgen om te investeren.

Plek 5 - Grote parkeerplaats / markt

WAARDERING VAN DE PLEK
• Markt is uitgezet over parkeerplaatsen, je breekt makkelijk je nek, veiligheid verbeteren. Dit kan 

door de structuur en opstelling te verbeteren, nu is het chaotisch. Alles staat schots en scheef en 
vol vrachtwagens, niet klantvriendelijk

• Vaker markt, bijvoorbeeld ook op vrijdag. Al geprobeerd maar bezwaren van ondernemers in het 
winkelcentrum en marktlieden zelf willen ook niet allemaal.

5

KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Scheidend trottoir verwijderen. 
• Combineren van korte termijn en lange 

termijn acties: maak voor de markt een 
speciaal plein. Als er geen markt is dan 
kan je er een evenemententerrein van 
maken, bv voor sport. 

• Doorstroming van de parkeerplaats 
verbeteren (belijning)

• Beleving verbeteren (groen)
• Egaliseren

Een marktplein is ook geschikt voor andere evenementen
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Kleur aanbrengen aan zijkant V&D, iets 
van graffiti, nu grijs. 

• Beter onderhoud gemeente.
• Rechtzetten van de borden.
• Ruimte aan de bestrating, gauw aanpak-

ken.

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Op lange termijn zijn mensen enthousi-
ast over een overdekte markt; van eten 
tot lifestyle activiteiten. 

• Werk samen met buurtverenigingen 
qua activiteiten.

• Entree naar het winkelcentrum is een 
klein deurtje nu. 

• Doorloop creëren. 

PARTNERS

• Rol van V&D en de invloed van verdwij-
nen: nog te vers om daar iets over te 
zeggen. 

• Kleine ondernemers (markt)
• Lokale activiteiten (sport, cultuur; aan 

de markt)
• Gemeente (opfrissen van het geheel)

Plek 6 - V&D, markt, oude postkantoor

WAARDERING VAN DE PLEK
• Er stond niet één verkeersbord, je valt over allerlei randjes.
• Het is kil, koud en saai 6

Vrolijke grafitti brengt kleur! 
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Een top 3 van ideeen bestaat uit:
• Leegmaken van de stoep (scheve 

paaltjes weghalen, prullenbak 
verwijderen die recht voor de ingang 
staat etc.., toevoegen bewegwijzering)

• Pop-up plek met Afrobarber in het 
Rabobank pand. 

• Koekkoeksklok bevestigen aan de toren 
boven de Febo. Laat zien van buiten 
dat er binnen van alles gebeurd. Voor 
inspiratie check ook dakkas.nl; die 
zijn al met allerlei toffe dingen bezig, 
bijvoorbeeld in combinatie met een 
moestuin. 

PARTNERS

• Kunstenaar voor de Koekkoeksklok, 
pandeigenaar Rabobank voor pop-up 
en de gemeente (Refit).

Plek 7 - McDonalds-plek

WAARDERING VAN DE PLEK
• Belangrijke plekken hier zijn de parkeergarage, de McDonalds, en het loket.
• Er komen allerlei soorten mensen, het is druk, bedrijvig. Alleen het plein zelf voelt 

te vol soms.

7

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

Een afrobarber in het oude Rabo-kantoor ...
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KORTE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Je kunt er sfeer brengen door aankle-
ding en muziek. 

• De McDonalds is nu naar binnenge-
keerd. Leuk als je ziet van buiten wat 
er zit en bijvoorbeeld uitzicht op de 
ballenbak, dat is jeugdsentiment voor 
velen. Zorgt voor een bepaalde bele-
ving, dat stukje missen we nu. 

• Terras terugbrengen zodat je kan zitten
• Podium voor jong talent, positiviteit 

terugbrengen en laten zien wat je kan. 
Community geef je zo een plek. 

• Piano neerzetten. Laten zien hoeveel ta-
lent en creativiteit er is, winkelcentrum 
moet positiviteitsplatform zijn, niet 
alleen om te shoppen. 

• Aankleding in de vorm van: zitzakken, 
lounge, pianp. Podium

• Mensen kunnen zo komen kijken naar 
optredens in het weekend of  tijdens 
koopavond.

• Door dat mensen elkaar zien meer ver-
binding met andere communities.

• Bingo.

LANGE TERMIJN ACTIES EN IDEEEN

• Meer kleine ondernemers: nu zijn er 
veel grote ondernemingen, maar voor 
bijvoorbeeld een kleine kleermaker 
is minder plek, al heb je er hier wel 
mogelijkheid voor. Allerlei kleine 
ondernemers uit de buurt zou tof zijn. 

• Aanbod winkels aan laten sluiten bij de 
mensen in de wijk. Een afrokapper is bij-
voorbeeld iets wat wij missen. Vanuit het 
winkelcentrum is er veel ondersteuning 
maar veel organisaties weten dit nog 
niet. Meer naar buiten brengen. Functies 
toevoegen in winkels die leegstaan. Bv; 
turkse groentenboer, Wibra/Action, meer 
voor jongeren zoals Footlocker, Snipers.

• Stukje imago; verbinding zoeken 
met ouderen en jongeren, dat maakt 
het imago en de uitstraling van heel 
Schalkwijk beter. 

• Meer activiteiten en multifunctioneel. 
Niet vanaf 18:00 heel Schalkwijk dicht, 
maar avondgelegenheden om te eten of 
een feest, zodat je weet dat je er ‘s-avonds 
nog terechtkunt.

PARTNERS

Jongere ondernemers, lokale onderne-
mers, TTTT, Stichting STAD / in Haarlem 
kan alles, eigenaren, ondernemers (voor 
faciliteiten en promotie), dansscholen, 
muziekschool, verenigingen, kunstinstel-
lingen (schommel met muziek bv.), com-
munity zelf.  

Plek 8 - Blokker / V&D plein

WAARDERING VAN DE PLEK
• Het is nu leeg en er is niks maar wel heel veel potentie.

8

Een piano en een paar lekker stoelen,daar kom je voor terug
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11. De resultaten
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Resultaten
Het is altijd weer een verrassing en een voorrecht om de opbrengst te be-
kijken van een Placegame in welke community, in welk land dan ook. 
Na de Placegame in Schalkwijk zijn wij zeer onder de indruk van de passie, 
de creativiteit en de kwaliteit van b.v de Quick Wins, het laaghangende fruit 
dat op korte termijn zal worden gerealiseerd. Kleine ingrepen met een gro-
te uitwerking voor de omslag in en rond Winkelcentrum Schalkwijk. 
Deze ingrepen zullen worden gemanaged door het Place Management 
Team dat zichzelf op zeer spontane wijze aanmeldde aan het einde van de 
Place Game. Om al zo vroeg in het proces een Place Management Team te 
hebben is uniek en een geweldige boost voor New Harlem Community. 
Met het splinternieuwe Place Management Team zullen wij in het eerste 
gezamenlijke overleg een aanvang maken met het samenstellen van een 
Place Management Plan.

De pop up store is er ....

Ook een openluchtbioscoop is mogelijk
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Resultaat 1: Een nieuw managementteam

Okrah Donkor:
Triple Threat

Philippe:
Triple Threat

Gerard Zwiers:
Manager WC Schalkwijk

Helmich Weidema:
Voorzitter CVVE

Rachelle Vingerhoeds:
HB Capital

Rosalie Smit:
Communicatiemanager OV
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Resultaat 2: korte termijn
De placegame heeft zowel voor de korte als voor de iets langere termijn 
een groot aantal ideeën opgeleverd.
Op korte termijn, in de komende maanden, wordt ingezet op het zoge-
naamde laaghangende fruit. Het nieuwe managementteam gaat aan de 
slag met: 

• roof top cinema in de zomer bovenop de parkeergarage
• graffiti op de muur van de (voormalige) V&D
• de uitbouw van de pop-up store
• activiteiten op het grote parkeerterrein
• meer zitgelegenheid met fijn zittende banken
• schaakspel
• plaatsing van een podium met een vrij te gebruiken piano
• plinten meer open make, rolluiken openen!
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Resultaat 3: New Harlem Community
Een nieuwe start voor het winkelcentrum vraagt om een nieuwe naam: 
Schalkstad wordt: New Harlem Community.

◄ New Harlem in New York in de jaren ’70
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Resultaat 4: New Harlem Deluxe
New Harlem Deluxe
Toch even speciaal aandacht voor deze band. Ter afsluiting van de place-
game trad de scholierenband New Harlem Deluxe op. De bedoeling is om 
maandelijks op te treden in het centrum.

Over de band:
Deze bestaat sinds 2009. In dat jaar besloot Lorenzo Mignacca tot het op-
richten van een big band, speciaal voor scholieren van 10-18 jaar. Het eerste 
optreden was in het Europark in Haarlem en was een mix van jazz, funk en pop. 
Onder de bezielende leiding van de oprichter was Haarlem ineens een goede 
big band rijker.
De bezetting van de band wisselt jaarlijks. Scholieren die de middelbare school 
verlaten en gaan studeren, verlaten ook de big band. Aanwas is er weer vanuit 
de muziekschool. Leraren verwijzen leerlingen met potentie voor een auditie 
naar New Harlem Deluxe. Binnen de blazerssecties schuiven de bandleden op 
richting steeds moeilijkere partituren. Bijna de gehele bandbezetting is sinds de 
start vernieuwd.
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