WIJKRAAD NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT
Voorzitter Siem de Groot.
Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt
Datum:
Maandag 21 februari 2011
19.30 uur
Plaats:
DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A
Aanwezig:
Siem de Groot, Jan Scholten, Ron Bax,
Wijkraad;
Jacques Amand, Gerrit van Slooten
Gerard Tensen, Irene Helmond
Marijke Bergsma. René van Roon
Gebiedsagent, politie
José de Cock
ElanWonen
Anton Rossel
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Fred Spaansen
Wijkraad Oude Amsterdamse Buurt
Jacqueline Schadee
Digitale wijkkrant\
Lucas Ledmia
Bew. cie Dr. Schaepmanstraat
Mw. van Duffelen, Hr. van Klooster,
Wijkbewoners
Mw.van Bakel, Mw. Van Ling,
Hr.Minne, hr.van Loon, Bas van Heezik,
Mw. Sernée, mw Ten Bosch Hr van Steijn.
Punt 6
Truus Melchior
Notulist
Afwezig
Gerard Tensen
Wijkraad
Mw. Van Heerden
1 – Opening door voorzitter Siem de Groot.
2–
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

Ingekomen stukken.
Gemeente, Peter de Weerd toezegging aanbrengen rateltikkers.
Gemeentelijke nota’s P&I, Herman Wijkhuisen WR Slachthuisbuurt een eenvoudiger
voorbeeld van de nota’s in Amersfoort.
D66 promotie i.v.m. verkiezingen.
Bericht Gerard van Klooster Cremerstraat TNT en loodgietersbedrijf. Zie verder punt 5.2.
Gemeente Luurd van der Dussen bevestiging proef Nagtzaamstraat Amsterdamse Vaart voor
een half jaar gevolgd door een evaluatie.
Bewoners van Zeggelenplein 12.t/m 16 aanvraag dubbele fietsenrekken. Bespreekpunt
Dagelijks beheer 28 februari.
Bewoner Vosmaerstraat vraagt bijdrage voor straatfeest in het voorjaar. Bespreekpunt
Dagelijks beheer.
Mededeling,
Lucas Ledmia, straatfeest t.g.v. opening Dr.Schaepmanstraat na 1 jaar. Er is een aanvraag uit
voor € 500 bij de gemeente, tevens wordt contact gezocht met PréWonen en de wijkraad.
Begin maart komt de organisatie bij elkaar voor een planning en programma. Dit wordt per
mail aan de wijkraad toegezonden. “Kunst in de portiek”is bijna klaar.

3 - Notulen van 17 januari 2011
Inhoudelijk;
170111 / 2.1 Wijkfilm. Op maandag 28 februari wordt gestart met de opnames vanaf 13.00 uur.
Wijkwerkcafé. José gaat deze week beginnen aan de analyse.
Actiepunten;
070111 / 2.3 Planning ondergrondse containers is ontvangen door Jan Scholten. Over de inspraak
bewoners krijgen bericht gevolgd door een informatieavond. Realisatie na de
bouwvakvakantie.
070111 / 3 Tekeningen Penaltypad /hoogteverschil stoepen. Er is contact geweest met de
gemeente, het is een aandachtspunt, er wordt rekening gehouden met de drempel.
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070111 / 10.5 Frequentie regieoverleg: Truus; Er zijn nu 4 overleggen indien nodig komt er een
extra 5e vergadering tussen augustus en november.
070111 / 4.4 Parkeeroverlast rond de Moskee. Marijke. Dit onderwerp wordt besproken bij de
wijkraad Parkwijk Zuiderpolder door gebiedsagent Mustafa Karademir. Het
parkeerterrein bij de moskee is openbaar.
131210 / 4.2 Verkeerslichten en rijbanen Nagtzaamstraat / Amsterdamse Vaart wordt als proef
gestart evaluatie volgt.
151110 / 9.12 Boomwortels Jac. van Looijstraat. Siem; de stoep ziet er goed uit.
151110 / 3 Schouw met Luurd van der Dussen is geweest.
• Bovenstaande actiepunten gaan van de actielijst.
Actiepunten;
070111 / 4.3 Rateltikkers, Peter de Weerd heeft een schriftelijke toezegging verzonden. Datum
realisatie is niet bekend. Blijft nog op de actielijst staan.
4 - Politiezaken Marijke Bergsma
Jongeren DSK terrein en omgeving.
4.1
De jeugd zorgt voor rommel en beschadigingen op het veld. Vrijwilligers van DSK moeten het
elke keer weer opruimen en de kosten voor de brandschade aan het veld. Marijke overlegt met
Ingrid Hamer om het terrein s’avonds toch af te sluiten als de medewerkers s’avonds weggaan.
Het zijn jongeren tussen de 12 en 13 jaar die hebben er s’avonds niets meer te zoeken.
4.2
Bewoners van de Spits hadden overlast van jongeren met o.a. laserpennen. Na enkele
telefoontjes naar de politie en een gesprek door bewoners zelf is het nu afgelopen met deze
overlast.
4.3
Aandachtspunten; bewoonde camper bij het DSK terrein en een vermoeden van drugsdealen.
5 - Handhaving.
5.1
Mevr. van Ling. Grof vuil. Er wordt bij het verhuizen veel grof vuil zoals verpakkingen en
karton op straat gegooid. Zij heeft hierover contact gehad met Spaarnelanden, het wordt wel
opgeruimd. Er komen geen extra bakken bij.
5.2
Cremerstraat.
Hr. Van Klooster heeft een email van de gemeente gekregen dat de panden TNT en de
loodgieter in onderzoek zijn. In het pand van de loodgieter worden spuitwerkzaamheden
verricht. Hr. van Klooster heeft een gesprek gehad met de eigenaar, hij is gestopt. Advies bij
herhaling het aan de milieu inspectie melden. Siem; de fietsenstalling komt definitief niet
terug.
6 - Zaken betreffende Elan wonen. Jos\e de Cock.
6.1
Bewoners van de Dr. Schaepmanstraat zijn aanwezig. i.v.m. de mogelijke kwijtschelding
WOZ belasting i.v.m. sloop van hun woningen. De WOZ belastingen voor huurwoningen is al
enkele jaren afgeschaft, voor de overige belasting krijgt men geen kwijtschelding.(alleen bij
een minimaal inkomen). Alle betrokken bewoners hebben informatie van ElanWonen
ontvangen, het sociaal plan. De peildatum is belangrijk, men betaalt dan geen huurverhoging
meer en krijgt een urgentieverklaring. Na de verklaring kan men pas een andere woning
aanvragen.
6.2
Stand van zaken. In eerste fase is men begonnen met huisbezoek i.v.m. verkoop woning in de
Busken Huetstraat. In de Hieronymus van Alphenstraat is veel onzekerheid. Een brief zal
duidelijkheid geven over de prijs. De peildatum, de urgentie en de verhuisvergoeding.
Goede informatie vindt ElanWonen heel belangrijk om onzekerheid weg te nemen. Het plan is
om regelmatig in korte stappen de bewoners te informeren. Bewoners hebben zich voor de
projectgroep aangemeld, het eerste overleg zal in maart plaats vinden.
7 - Vrijwilligers die iets met groen willen doen
Na de aandacht voor de bouw in de wijk is er nu tijd voor de aanpak van het groen.
Voorwaarde voor het financieren en plaatsen van plantenbakken is dat het groen door
bewoners onderhouden wordt. Eerst wordt de belangstelling bij bewoners nagevraagd.
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8 - Verkeer en vervoer.
8.1
De verkeerswerkgroep bestaande uit Irene, Ron, Jacques en Jan hebben punten naar Stefan
Westerman gezonden de opvolger van Peter de Weerd maar krijgen geen reactie. Irene gaat
opnieuw per email contact zoeken met een cc. naar Ingrid Hamer
8.2
Mevr. Van Ling vraagt aandacht voor de in en uitrit van de Flank / Jac. van Looijstraat.
Geparkeerde auto’s aan weerszijden van de uitrit belemmeren het zicht. Voorstel paaltjes op
de twee plekken, dit kost twee parkeerplaatsen of het aanbrengen van spiegels. Siem neemt dit
mee naar het dagelijks beheer. Aan de kant van het van Zeggelenplein komt ook een in en
uitrit. Als de Flank en Spits klaar zijn wordt alle verkeerszaken in de werkgroep besproken.
8.3
Parkeervakken. Suggestie om als proef de parkeervakken van Zeggelenstraat te belijnen opdat
men op de juiste manier parkeert en optimaal van de ruimt gebruik gemaakt wordt.
9 - Plantenbakken adopteren zie punt 7
10 – Rondvraag.
10.1 Wijkkrant. De redactie is op zoek naar medewerkers. Corrie van der Vaart heeft afscheid
genomen als redactielid, zij woont sinds enige tijd in een andere buurt waardoor
begrijpelijkerwijs de betrokkenheid afneemt.
10.2 Fred Spaansen; De bomen in de Hofdijkstraat en Zomerkade zijn geplant.
10.3 Bas van Heezik; verzoek het herstellen van de verkeerssituatie, de gele belijning
Krusemanstraat en Amsterdamse Vaart opnieuw aan te laten brengen en de straten zijn
vernield door de werkzaamheden. De bestrating achter de Chinees wordt opgebroken.
10.4 Gerard Tensen; de Flank is verboden terrein na het faillissement van bouwbedrijf Heddes, men
is bezig met een doorstart.
10.5 Ron Bax. De website moet actueel blijven. De webredactie doet zijn best het kost tijd.
10.6 Jaarvergadering; Siem vraagt naar het uitkomen en bezorgen van de wijkkrant i.v.m. de
agenda van de jaarvergadering 21 maart. Gerard: De drukker is op dit moment met vakantie.
Mevr. van Duffelen zal op de jaarvergadering de presentielijst verzorgen.
11 – Afsluiting 21.00 uur.
onderwerp
Afh.
Verg.d.d. Pnt wie
21-02-11 2.6
Siem
Fietsenrekken van Zeggelenplein
Dagelijks beheer 28-02
21-02-11 2.7
Siem
Straatfeest Vosmaerstraat.
Dagelijks beheer 28-02
21-02-11 8
Siem
Parkeren naast uitrit de Flank / Jac. van Dagelijks beheer 28-02
Looijstraat
21-02-11 10.3 Siem
Gele strepen Amsterdamse Vaart
Dagelijks beheer 28-02
Krusemanstraat.
07-01-11 3
Siem
Opvragen tekeningen Penaltypad
Dagelijks beheer 28-02
Bespreken hoogteverschil stoepen.
07-01-11 4.3
Siem
Rateltikkers
Dagelijks beheer 28-02
07-01-11 8
Jan
Afspraak P de Weerd V&V
Met Irene Helmond
07-01-11 10.3 Siem
Slechte toplaag brug Zomerkade
Dagelijks beheer 28-02
15-11-10 9.9
Siem
Drilsmaplein plasticverzamelbak
Dagelijks beheer 28-02
18-10-10 3
José De Cock Stand van zaken sloop / nieuwbouwVast actiepunt.
plannen Drilsmaplein en omgeving.
18-10-10 9.5
Jacques
Ondersteuning wijkbewoners tegen
Politiek 13.12.10
splitsing woningen, het maken van
Er is nog geen motie
appartementen.
ingediend.
20-09-10 4.3
Siem Jacques Aanvraag fietsenrekken Dr.
Dagelijks Beheer 28-02
Schaepmanstraat
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