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1 – Opening door voorzitter Siem de Groot. Dank aan mevr. van Duffelen voor het bijhouden van de 

presentielijst op de jaarvergadering. 

 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 

2.1 DSK 11 en 111. Bericht de gemeente, Otto van den Berg en Edith van Gelder. Het plein wordt 

nu als eerste opgepakt dat moet voor de school gaat beginnen klaar zijn. Een derde 

bijeenkomst is op 24 april om 19.00 bij DSK. De landschapsarchitect zal toelichting geven op 

de laatste versie. Later wordt de rest van de plannen opgepakt. 

2.2 DSK 11 en 111. Bijeenkomst Beeldkwaliteitplan op 26 april om 19.00 bij DSK. 

2.3 Bij bewoners rond Nieveltstraat / Cremerplein is een brief bezorgd over de aanpak en 

mogelijkheden van het pleintje. De brieven worden door de wijkraad opgehaald. Het is een 

service van de wijkraad aan de gemeente.  

2.4 Op de jaarvergadering is de oversteek Prins Bernhardlaan / nieuwbouw Parkwijk besproken. 

Marijke geeft aan dat er enkele meters verder een oversteek is en er nog herinrichting volgt. 

De wijkraad neemt het verzoek voor een fatsoenlijke oversteek en verlichting mee naar het 

Dagelijks Beheer. Het is ook lastig om vanuit sommige straten de Prins Bernhardlaan over te 

steken ( Jac. van Looijstraat, Hasebroekstraat, Zomervaart) meer verkeerslichten op de Prins 

Bernhardlaan bevordert de doorstroming niet wat extra fijnstof op kan leveren. 

2.5 Eigendomsrecht grond bij Wals / Romolen. De bewoners van Romolen hebben geen antwoord 

gehad van de gemeente wel via de wijkraad. Het is openbaar terrein, bewoners parkeren er nu. 

Container en paardenwagen staan er nog. Dit wordt besproken op het dagelijks Beheer 

2.6 Bergbezinkingsbak. Uitnodiging informatiebijeenkomst vanavond in het Reinaldahuis. De 

bewoners van Romolen hebben bericht met tekening gehad. 

2.7       Het fietspad bij Romolen is klaar, het verkeersbord is aangepast. 

2.8       Bijeenkomst van wethouder Rob van Doorn  over de parkeervisie op 23 april om 19.00      

  parkeergarage Cronjé.  

2.9 Verzoek van bewoners Dr. Schaepmanstraat om achter de garage van P. Bakker bij renovatie 
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een ruimere parkeerplek te maken. 

2.10 Uitnodiging van Truus Melchior 21 april opendag Molen de Adriaan 10 jarig bestaan van 

10.00 tot 17.00 uur. 

2.11 Verzoek van Judith Oversteegen om vragen voor het Dagelijks Beheer van 14 mei vast door te 

mailen. 

2.12 Ontvangen van de gemeente de brochure Groen in de wijk. 

2.13 Morgen is er een bijeenkomst over jongerenoverlast voor de Oude en Nieuwe Amsterdamse 

Buurt. 

2.14 Ontvangen van Lucas Ledmia een uitnodiging van Print en Pixels voor de opendag 14 april. 

2.15 Email wijkraad Vondelkwartier om onderling van gedachten te wisselen. 

2.16 Er zijn klachten binnengekomen over het rooien van bomen in de Dr.Schaepmanstraat. Dit is 

rechtmatig gebeurd, er komen nieuwe bomen. 

2.17 Klachten over het op de stoep rijden op het Drilsmaplein. Bewoners kunnen Handhaving 

bellen. 

2.18 De stoep in de van Walrestraat is verlaagd, paaltje op de juiste plek geplaatst. 

2.19 Het Tollenspad wordt geveegd en ziet er nu beter uit. Minder vuil en hondenpoep. 

2.20 In de Dr.Schaepmanstraat/ hoek Krusemanstraat worden de paaltjes verzet daar automobilisten 

hun portier niet kunnen openen. 

2.21 Namens bewoners van de Jac. van Looijstraat bedankt José de wijkraad voor de ondersteuning 

bij het oppakken van het straatwerk. 

 

3 - Notulen van jaarvergadering 19 maart 2012. 

     Notulen zijn vastgesteld. Inhoudelijk; Het wijkcontract ligt ter inzage. 

 

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma 

De inbraken verschuiven zich van Schalkwijk naar Haarlem Oost. Zij verzoekt bewoners alert te 

zijn. Door de acties is er een daling van de fietsendiefstallen. 

 

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock 

Fase 1A. Groot onderhoud . De projectgroep komt bijeen waarna de bewoners worden 

geïnformeerd. 

Fase 1C. Het schetsontwerp zal iets later nu in mei klaar zijn. Bij de 17 woningen die verkocht 

worden bij mutatie zou de corporatie niets te doen. Besloten is om toch een onderhoudspakket aan 

te bieden. 

Vragen aan José. 

 De start Drilsmaplein? De planning is om in 2014 te starten. 

 In de Hieronymus van Alphenstraat staan woningen leeg. Bewoners zijn zelf vertrokken 

zonder stadsvernieuwingsurgentie. De woningen worden normaal verhuurd voor onbepaalde tijd. 

 

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer. 

Op 4 april is de werkgroep bijeen geweest. Er is een lijst samengesteld, de stand van zaken  wordt 

bijgehouden door Irene. Kapot asfalt op de Prins Bernhardlaan is aangepakt. Het markeren van de 

parkeerhavens van in de van Zeggelenstraat loopt nog. Er is beloofd dat de uitstekende hoek bij 

Teylerplein hoek Nagtzaamstraat verwijderd zou worden. Dit is nog niet uitgevoerd.  

Er zijn door de wijkraad extra meetpunten voor fijnstof aangevraagd. Indien nodig gaat de 

wijkraad zelf het RIVM benaderen. 

7 - Meer groen in de wijk. 

Mevr. Ling en Mevr. van Weelen hebben zich op de jaarvergadering aangemeld maar willen eerst 

een gesprek met de wijkraad voor zij in de werkgroep stappen om een beleidsplan op te stellen. 

 

Mevr. van Ling. Het stuk grond naast de parkeergarage ziet er niet uit na de bouwwerkzaamheden. 

Vraag van het bestuur of zij dit stuk zelf mogen onderhouden. De wijkraad vraagt dit na bij het 

Dagelijks Beheer. 
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8 - Rondvraag. 

8.1 Fred is aanwezig geweest op de open dag van print en Pixels. Het is een werk-leerproject voor 

drukwerkopdrachten met een kleine oplage. Er zijn  veel mogelijkheden voor drukwerk zoals 

b.v. visitekaartjes misschien wel interessant voor de wijkraad. 

8.2 Fred blijft de website actualiseren met agenda’s en verslagen. Mogelijkheden om de site 

levendig te houden is b.v. door een forum. Men kan foto’s en nieuws aanleveren. 

8.3 Lucas vraag naar de stand van zaken voor de fietsenrekken Dr. Schaepmanstraat, het loopt al 

twee jaar. Ook wordt de uitrit van de garage vaak geblokkeerd. Dat is een mentaliteitkwestie. 

Er zou één parkeerplaats moeten verdwijnen, er zijn nu bij de Chinees 6 extra parkeerplekken 

bijgekomen. Pré Wonen wil de rekken wel betalen. De wijkraad bespreekt het voor de laatste 

keer in het dagelijks beheer voor een definitieve uitspraak. José stuurt de gegevens naar Gratia 

( Pré Wonen) en Harry Uphoff.  

8.4 Gerard Klooster Op de Prins Bernhardlaan staan gele borden werkzaamheden van 7 t/m 20 

mei is dit de wijkraad bekend? Nee, de wijkraad vraagt het na. Jacques zal het antwoord op de 

website zetten. 

8.5 Pascal bewoner Ter Haarstraat.  Vraag naar controle s’avonds buiten zetten vuilniszakken. 

Niet iedereen kan het s’morgens vroeg buiten zetten, men is soms van anderen afhankelijk. 

Extra controle is gevraagd door de wijkraad juist op verzoek van bewoners i.v.m. zwerfvuil. 

Als de ondergrondse containers er zijn is dit probleem opgelost. 

 -  In de Ter Haarstraat worden wagens erg ruim geparkeerd waardoor er minder auto’s kunnen 

staan. Kunnen er parkeervakken gemarkeerd worden? Uit ervaring blijkt dat dit niet werkt. Het 

is een kwestie van elkaar erop aanspreken. 

8.6  Mevr. van Ling. Bij de markt op het Beatrixplein blijft veel vuil achter dat alle kanten 

opwaait, het wordt niet opgeruimd. Zij heeft contact gehad met de marktmester maar er 

gebeurd niets. Jan neemt contact met firma Pel op. 

 

9 - Sluiting. 20.30 uur. 

 

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling / 

contactpersoon 

16-04-12 2.4 Siem / 

Jacques 

Oversteek Prins Bernhardlaan/  nieuwbouw 

Parkwijk 

Dagelijks Beheer 

14 mei 

16-04-12 2.5 Siem / 

Jacques 

Containers en paardenwagen bij Wals Dagelijks beheer 

14 mei 

16-04-12 7 Siem / 

Jacques 

Grond naast parkeergarage de Flank. 

Vraag VVE voor akkoord om het zelf te 

onderhouden. 

Dagelijks beheer 

14 mei 

16-04-12 8.3 Siem / 

Jacques 

José 

 

Fietsenrekken Dr. Schaepmanstraat  

 

Verzending gegevens 

 

Dagelijks Beheer 

14 mei 

Gratia Probst en 

Harry Uphoff. 

16-04-12 8.4 Jacques Navraag werkzaamheden Prins Bernhardlaan 

vanaf 7 mei 

Antwoord 

plaatsen website 

16-04-12 8.6 Jan Vuil markt Beatrixplein Pel 

 


