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        WIJKRAAD NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT   

Voorzitter Siem de Groot.  

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag  18 april 2011 19.30 uur 

Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 

Aanwezig:  

Siem de Groot, Jan Scholten,  

Jacques Amand, Gerrit van Slooten 

Gerard Tensen,  

Marijke Bergsma.  

Anton Rossel, Edwin Hein 

Lucas Ledmia 

Marieke de Jong 

Mw.van Heerden, Mw. Tromp, Hr. Tollenaar. 

Truus Melchior 

Wijkraad; 

 

 

Gebiedsagent, politie 

Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Bew. cie Dr. Schaepmanstraat 

Dock jongerenwerk. 

Wijkbewoners  

Notulist 

Afwezig  

Ron Bax  

Irene Helmond 

José de Cock 

Fred Spaansen 

Mw. van Duffelen 

Hr. Van Klooster 

Wijkraad 

Werkgroep verkeer. 

ElanWonen 

Wijkraad Oude Amsterdamse Buurt. 

Wijkbewoner 

Wijkbewoner. 
 

1 – Opening door voorzitter Siem de Groot. 

 

2 – Mededelingen. Afwezig met Bericht. Ron Bax, Irene Helmond, José de Cock ( tevens afmelding 

voor 16 mei), Fred Spaansen. Mw.van Duffelen, Hr van Klooster 

 

      Ingekomen stukken 
2.1    18 juni feestelijke oplevering van de Flank en Spits om 13.30 uur met wethouder Ewout Cassee. 

Siem heeft bij Ymere de stand van zaken nagevraagd mbt de Spits. Dinsdag wordt Siem 

teruggebeld. Waarom niet meteen geantwoord? Het heeft al in de krant gestaan dat er een andere 

aannemer is Ballast Nedam. Edwin Hein weer een gebrek aan communicatie. 

2.2    20 juni zal wethouder Rob van Doorn op dit overleg aanwezig zijn. Verzoek aan de leden om 

van te voren vragen op te stellen. 

2.3    De tweede fase Dr.Schaepmanstraat tussen Prins Bernardlaan en Krusemanstraat wordt na de 

aanbesteding na de zomervakantie aangepakt. 

2.4    De markt op de Zomerkade blijft staan, eind mei is er ook een markt op het Beatrixplein als 

proef voor één jaar. Edwin Hein; er is veel onduidelijkheid, de heer Antonisse is gevraagd om 

op korte termijn een brief naar de marktkooplieden te sturen over de stand van zaken met een cc 

naar de wijkraden. 

2.5 Reinaldapark. Aan de gemeente is gevraagd ook de bewoners van de prins Bernardlaan en 

Romolen op de hoogte te houden.  

2.6    Op de website staan nu ook de wijkkrant, het jaarverslag en het financieel verslag. 

2.7
 
   Klacht Nagtzaamstraat voor het plaatsen inrit bij van Buuren. De wijkraad gaat dit na. 

2.8    De redactie heeft een nieuw redactielid Jolanda Verburg. De redactie vindt het een prima  

versterking en is blij met haar goede inbreng. 

2.9    Bericht van overlijden van Kees ter Avereest van wijkraad oude Amsterdamse buurt. 

2.10  Er heeft op 27 december een gesprek plaatsgevonden met Jan Nieuwenburg over het van  

Zeggelenplein, hier is verder nog geen antwoord op gekomen. Punt 20 juni R. van Doorn. 

2.11 Aanvraag voor € 750 voor planten Krusemanstraat voor begin mei, advies aan Jos Derissen dit 

zelf aan te vragen. Siem vraagt de stand van zaken na bij Jos. 

2.12 Verzoek van Carla Jonk voor een datum samenwerking Oude en Nieuwe Amsterdamse Buurt. 
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 als datum is gekozen 27 april maar het tijdstip overdag komt niet iedereen uit. Het wordt nog 

nader overlegd. 

2.13 Gemeente mw. Koelemij verzoekt de wijkraad terugstorting van overschot 2008 en 2009 

algemene bewonersondersteuning en ondersteuning fysieke projecten. Jacques neemt dit op met 

Ron Bax. 

2.14 Het Reinaldahuis vraagt om een link op de wijkraadwebsite en het maken van een artikel. 

Wijkraad gaat akkoord. 

 

3 - Notulen van 21 februari 2011. 

     Inhoudelijk; 
     Wijkfilm. Er zijn positieve berichten, er worden interviews gemaakt met bewoners, de wijkraad 

heeft nog niets gezien. 

     Planning ondergrondse containers. Jan Scholten vraagt de stand van zaken na bij Ingrid Hamer. 

     Verkeer en vervoer. Afspraak met Peter de Weerd wordt een afspraak met zijn opvolger Stefan 

Westerman. Er zijn reeds 2 mails verzonden voor een kennismaking gesprek, nog geen 

reactie. 

     Actiepunten; 
     210211 / 2.6   Fietsenrekken van Zeggelenplein is afgehandeld. 

     210211 / 8    Gele strepen Amsterdamse Vaart Krusemanstraat is afgehandeld 

     070111 / 3    Hoogteverschil stoep bij Penaltypad is afgehandeld. 

     070111 / 4.3    rateltikkers Prins Bernardlaan Reinaldahuis zijn aangebracht. 

     181010 / 9.5 Het maken van appartementen en splitsen van woningen. Hiervoor is een    

bouwvergunning nodig en een vergunning in het kader van het huisvestingsbeleid 
 

4 - Politiezaken Marijke Bergsma 
4.1  Vraag vanuit de jaarvergadering. Het eenrichting bord bij fietsoversteek vanaf Reinaldahuis 

Rechtsaf Hazebroekstraat. Dit wordt veranderd na het verkeersbesluit. 

4.2 Slecht zicht bij uitrijden parkeergarage Flank, gevaar voor spelende kinderen. Advies plaatsen 

van een spiegel. Dit wordt aan Ymere gevraagd, de grond is van de gemeente. 

4.3 Verzoek om extra aandacht voor geparkeerde auto’s, veelal busjes op de hoeken vooral 

s’nachts. Bij gevaarzetting wordt er actie ondernomen. 

 

5 - Handhaving zaken/ klachten. 

6 - Straat feest Dr. Schaepmanstraat 

7 - Dock jongeren werk uitleg door Marieke de Jong    
Marieke is vanavond aanwezig om kennis te maken, zij werkt samen met Ferdinand. Vanuit de 

gemeente gaat er extra geld voor het jongerenwerk naar de aandachtswijken, naar Parkwijk, 

niet naar de Amsterdamse Buurten. Er zijn 4 inloopavonden met toezicht door Marieke en 

Ferdinand, twee avonden voor 16- en twee voor 16+. De wijkraad zou het prettig vinden als 

men ook in de Nieuwe Amsterdamse buurt s’avonds eens langs komt waar ook overlast is. 

Ferdinand en Marieke proberen ook tijd op straat door te brengen dit gaat ten koste van het 

toezicht op de inloopavonden. Ferdinand rijdt regelmatig door de wijk. Er is contact met de 

gebiedsagent. 

- Marieke. Het is niet alleen de jongeren van de straat houden. 

Het is de jongeren ondersteunen op weg naar volwassenheid, hun houding verbeteren en  hun 

positie in de maatschappij bij brengen.  

- Na het afsluiten s’avonds door medewerkers van DSK gaat het beter, er zijn minder klachten. 

- Het sluiten van het Broederhuis enige jaren geleden is een gemis in oost. 

- In de Slachthuisbuurt kunnen jongeren onder een bekeuring uitkomen mits ze naar het 

sporten met Edwin Sabelis gaat. 

Edwin Hein geeft Dock het advies eerst aantonen wat men kan bieden en dan over het geld 

praten. Extra geld en uren zijn een bespreekpunt met Rob van Doorn 20 juni. 
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8 - Verkeer en vervoer.  

 

9 - Rondvraag 

9.1  Gerard; De volgende wijkkrant komt in juli uit. 

9.2 Marieke de Jong; Bij vragen over jongerenwerk en Dock kan men Marieke of Ferdinand  

bellen of mailen. 

9.3 Mw. van Heerden meldt dat mw. van Duffelen niet meer komt. Reden dat zij veel meldingen

 doet en  het resultaat als geslaagde actie bij de verkeersgroep wordt neergelegd. De wijkraad 

neemt de meldingen aan en gaat met de gemeente aan de slag. Jacques zal bij mw. van 

Duffelen langs gaan om het uit te leggen. 

9.4 Edwin. Gebiedsvisie Zomerzone Noord. Parkwijk Zuiderpolder heeft 1 dag voor een 

vergadering de tekeningen ontvangen, zo kan men geen dossier kennis opbouwen om aan een 

vergadering deel te nemen. De wijkraad NAB had de tekening al in zijn bezit. 

9.5 Edwin; Wijkraden nota’s . Wijkraden oost hadden uitstel gevraagd, na overleg met Hans 

Vriend uitstel gekregen tot 14 april. Alle wijkraden oost hebben de zienswijzen ondertekend. 

9.6 Edwin. Reinaldapark. De wijkraad Parkwijk Zuiderpolder heeft een opbouwende maar 

kritische brief naar de gemeente verzonden. De wijkraad moest het in de krant lezen weer een 

gebrek aan communicatie van de gemeente. In het Haarlems Dagblad heeft een artikel over de 

onveilige staat van de grond voor de gezondheid in het park gestaan, onderbouwd door een 

deskundige op milieugebied. Na overleg met zijn dagelijks bestuur heeft Edwin een reactie 

gegeven dat morgen in de krant zal staan.  Rob van Doorn; er zal deze week een onderzoek 

worden ingesteld. Daphne Huysse van groen links stelt kritische vragen aan de raad. Er zou 

ook een tekort aan grond zijn, heeft dit gevolgen voor de dikte van de nieuwe bovenlaag? 

 Jacques heeft gevraagd of plastic afdekking een optie is. Dat is niet nodig volgens de 

gemeente. Men zal elke 3 weken op de hoogte gesteld worden. Dit moet voor alle aanliggende 

wijkraden gelden. 

9.7 4 mei. Op 26 april is er nog een laatste bijeenkomst van het 4 mei comité. Truus regelt de 

krans en zal hem samen met Anton plaatsen. 

10 – Afsluiting 21.05 uur. 

 
Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afh. 

18-04-11 2.2 Allen Samenstellen vragen voor  wethouder 

wijkraadvergadering 20 juni. 

1 van Zeggelenplein 

2 jongerenwerk Dock 

Rob van Doorn 

18-04-11 2.7 Siem Navraag inrit Nagtzaamstraat / van 

Buuren 

 

18-04-11 2.11 Siem Krusemanstraat beplanting Jos Derissen. 

18-04-11 2.13 Jacques Terugstorten overschot 2008 2009 

ABO en fysieke projecten. 

Ron Bax 

18-04-11 2.14 Jacques Doorgeven akkoord link website Reinaldahuis. 

18-04-11 3 Jan Navraag ondergrondse containers Ingrid Hamer. 

21-02-11 2.7 Siem Straatfeest Vosmaerstraat. Dagelijks beheer 28-02 

21-02-11 8 Siem Parkeren naast uitrit de Flank / Jac. van 

Looijstraat  

Dagelijks beheer 28-02 

07-01-11 8 Jan en Irene Afspraak V&V 

 

Stefan Westerman 

15-11-10 9.9 Siem Drilsmaplein plasticverzamelbak  Dagelijks beheer 28-02 

18-10-10 3 José De Cock Stand van zaken sloop / nieuwbouw-

plannen Drilsmaplein en omgeving. 

Vast actiepunt. 

20-09-10 4.3 

 

 

Siem Jacques Aanvraag fietsenrekken Dr. 

Schaepmanstraat  

Dagelijks Beheer 28-02 

 


