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        WIJKRAAD NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT   

Voorzitter Siem de Groot.  

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag  16 mei 2011 19.30 uur 

Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 

Aanwezig:  

Siem de Groot, Jan Scholten,  

Jacques Amand, Gerrit van Slooten 

Gerard Tensen  

Irene Helmond 

Anton Rossel, 

Jos Derissen 

Lucas Ledmia. Thijs Hendriks  

Fred Spaansen 

Mariska van Zeeland 

Jacqueline Schadee 

Mw. van Ling, Hr.van Ling 

Hr.Murray, Hr. Van der Putten 

Truus Melchior 

Wijkraad; 

 

 

Werkgroep verkeer. 

Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

PréWonen. 

Bew. cie Dr. Schaepmanstraat 

Wijkraad Oude Amsterdamse Buurt 

WR OAB, Speeltuin Haarlem oost. 

Digitale wijkkrant Haarlem oost 

Wijkbewoners  

 

Notulist 

Afwezig  

Ron Bax  

José de Cock 

Mw. van Duffelen 

 

Wijkraad 

ElanWonen 

Wijkbewoner 

 

1 – Opening door voorzitter Siem de Groot. Afmelding Mw. Van Duffelen, José de Cock en Ron Bax 

 

2 – Mededelingen / ingekomen stukken 

2.1 De wijkraad heeft een klacht ingediend bij Ingrid Hamer omdat er geen contact tot stand komt 

met Stefan Westerman afd. Verkeer. Men wacht nu op een uitnodiging. 

2.2 Nagtzaamstraat. Hoek Amsterdamse Vaart zijn de strepen weggefreesd, er worden nieuwe 

pijlen aangelegd.  

2.3 De hoogte van het fietspad Prins Bernhardlaan is met Ingrid Hamer besproken, morgen wordt 

het vloeiend neergelegd. 

2.4 Begroting van feest Dr. Schaepmanstraat is ontvangen. 

2.5 Het punt parkeerpalen Genestetstraat ligt bij Stefan Westerman afd. Verkeer. 

2.6 Wijkraad is blij met de beplanting Oltmanstraat i.s.m. PréWonen Jos Derissen. 

2.7 De film voor promotie van de wijk is in de laatste fase. Er zal binnenkort een proefuitzending 

zijn. De film wordt door neutrale mensen buiten de wijk gemaakt. Wijkbewoners en 

PréWonen werken goed mee. Van andere corporaties is iets lastiger om uitspraken te krijgen. 

De film zal t.z.t. ook op de site geplaatst worden. 

2.8 Myrna Wiggers ( bestuursassistent van wethouder Rob van Doorn)  heeft een gesprek met de 

wijkraad gehad over onderwerpen die in de wijk spelen en waar de wijkraad tegenaan loopt. 

 O.a. de hoek Nagtzaamstraat / Amsterdamse Vaart wat al lang loopt en nu ineens word 

uitgevoerd. Myrna is de contactpersoon voor de wijkraden oost voor Rob van Doorn. 

2.9 Mariska van Zeeland bedankt namens de speeltuin de wijkraad en PréWonen voor de bijdrage 

voor Koninginnedag. 

2.10 Nagtzaamplein 27 is nu in gebruik als opslag, Jan kijkt het bestemmingsplan er op na. 

2.11 OostRadiaal. De tekeningen liggen ter inzage. Bij de opening in 2012 van de fly-over wordt de 

Prins Bernhardlaan praktisch afgesloten.  Alles gaat via de Waarderpolder naar Noord. Er zijn 

veel ideeën o.a. de Mariatunnel Schipholweg richting Randweg. 

2.12 Christa Vermeer van Ymere heeft aan Mw. van Ling informeel het volgende meegedeeld; de 

komende week kunnen kandidaat-huurders de woningen bezichtigen. Proberen start 

oplevering voor 1 juni en hopen alles voor de 2
e
 helft van juli te hebben opgeleverd. Alles 
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moet daarna in de oude staat worden teruggebracht. 

2.13 Datum overleg samenwerking wijkraden Amsterdamse Buurten is nog niet vastgelegd. 

 Jacques neemt contact op met Carla Jonk. 

 

2A. James Murray Transition Town. 
 Hij heeft een brief naar wijkzaken en de wijkraad gestuurd over het gif spuiten in de wijk 

zonder dit aan de bewoners bekend te maken. James moet het antwoord van wijkzaken 

afwachten, maar wil ook de wijkraad informeren. Het middel staat ter discussie. Jan voert aan 

dat deze discussie al enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden en er is een keurmerk van de 

Overheid voor de producten waar het aan moet voldoen. Voorstel Transition Town voor een 

alternatief, door een actieve houding van de bewoners door het onkruid zelf verwijderen of het 

aanleggen van geveltuinen. Als hele straat aangeven dat men in die straat geen 

onkruidbestrijding wil. Jolanda Verburg maakt hierover een artikel voor de wijkkrant. 

 

3 - Notulen van 18 april 2011. 

Actiepunten; Onderstaande punten gaan van de actielijst. 

180411 / 2.2  Samenstellen vragen voor bezoek wethouder 20 juni. 

180411 / 2.11 Beplanting Krusemanstraat is succesvol afgehandeld. 

180411 / 2.1 Link Reinaldahuis op de website is geregeld. De heer Portegies neemt nog 

contact met Gerard op voor de wijkkrant. 

 

4 - Politiezaken.  
Vorig overleg waren er minder klachten. Helaas hebben jongeren nu sloten doorgeknipt, een 

dug-out vernield, kosten € 1250,00. Jongeren klimmen op het dak van de parkeergarage. VVE 

kan hier fysieke maatregelen voor treffen. Het moet ook de aandacht van Politie en 

jongerenwerkers van Dock hebben. 

 

5 - Handhaving zaken/ klachten. 

5.1 Hr. van der Putten. Het verzoek om handhaving voor het levensgevaarlijk en foutief parkeren 

rond de scholen. Er moet daadwerkelijk worden opgetreden. Toezicht moet gebeuren tijdens 

het brengen en op halen van de schoolkinderen, andere tijdstippen hebben geen nut. Jan neemt 

dit op met handhaving. 

5.2 Hr. Van der Putten. Verzoek meer handhaving. Het Justus van Maurikplantsoen is opgeknapt 

maar ziet er nu al niet meer uit. Twee banken zijn verdwenen, de materialen zijn niet 

hufterproef. Bewoner laten hun honden erop uit. Jan Scholten neemt contact op met 

handhaving en de terugkoppeling naar Danny. 

 

6 - Dr. Schaepmanstraat opening nieuwbouw 28 mei. 
Thijs. Locatie Dr.Schaepmanstraat, Krusemanstraat, Oltmanstraat en Craandijkstraat. 

Om 15.30 uur start van het officiële gedeelte voor de 81 nieuwbouwwoningen met parkeerdek. 

Om 16.00 uur de officiële opening van de eerste fase van de fietsstraat door de wethouder. 

Bewoners hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. 17.30 start barbecue, bewoners betalen 

een bijdrage van € 2,50, gevolgd door een feestavond tot 23.00 uur. Vergunningen zijn rond, 

er zijn sport en spelactiviteiten. 

 

7 - Verkeer en vervoer.       
7.1 De onderwerpen zijn met foto’s naar Stefan Westerman verzonden. Stefan zal de zaken 

bekijken en daarna een afspraak maken. 

7.2 De spiegel voor de uitrit bij de Flank voor beter zicht zal in eerste instantie bij Ymere worden 

aangevraagd. 

 

8 - Vragen voor de wethouder Rob van Doorn (20 juni).  

 Jacques verzoekt vragen voor Rob van Doorn voor 20 juni aan het wijkraadsecretariaat door te 

geven. Men kan ook op de avond zelf vragen stellen. 
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9 - Laatste informatie weekmarkt Zomerkade. 

De wijkraad heeft een gesprek gehad met de wethouder, marktmeester en de hr. Antonisse en 

zijn aansluitend op de markt langs geweest. Dit werd positief ontvangen door de kooplieden. 

De markt op de Zomerkade blijft bestaan. Er is een proef van één jaar op het Beatrixplein ook 

op de vrijdag. Kooplieden kunnen overstappen. Start begin juni / juli als de vergunningen rond 

zijn. 

  

10 - Hoe nu verder met de ondergrondse vuil containers.  

Dit onderwerp wordt door de wijkraad besproken bij het dagelijks beheer en regieoverleg. 

 

11 - Stand van zaken Reinaldapark. 

Eén keer per drie weken is er een overleg met de Gemeente, wijkraad Slachthuisbuurt en 

Parkwijk Zuiderpolder om de vinger aan de pols te houden. Voor de herdenking van 4 mei 

heeft Mw. Kippensluis alles goed geregeld. Indien nodig zal de wijkraad het eindrapport laten 

toetsen bij het COT. Jacques heeft gevraagd om ook de bewoners van Romolen en Prins 

Bernhardlaan op de hoogte te houden. 

 

12 - Afsluiting van de Jac. van Looijstraat.  

Siem heeft met Jan Slootjes afgesproken dat de straat in één keer afgesloten word i.p.v. twee 

keer de halve straat afsluiten. Een nieuwsbrief zou naar de omwonenden gaan, maar daar maar 

eerder begonnen is, was dit niet meer mogelijk. Verkeersregelaars zijn aanwezig. Als alles 

klaar is zullen Siem en Irene de zaak nalopen. 

  

13 - Rondvraag. 
13.1 Mw. van Ling spreekt de zorg uit dat het verwijderen van het betonblok gevolgen zal hebben 

voor het nieuwe fietspad. 

13.2 Jos Derissen zal ongeveer 4 x per jaar aanwezig zijn en indien hij of de wijkraad het 

noodzakelijk vinden. 

13.3 Truus is het volgend overleg i.v.m. vakantie niet aanwezig. Jan Scholten zal notuleren. 

13.4 Met de buiten beter app. op je smartphone  kan je meldingen doen aan de gemeente via de 

smartphone. Zie www.buitenbeter.nl. 

13.5 Jacques verzoekt vragen voor Rob van Doorn voor 20 juni aan het wijkraadsecretariaat door te 

geven. 

Sluiting 20.45 uur. 
Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afh. 

16-05-11 2.10 Jan Nakijken Nagtzaamplein 27 Bestemmingsplan 

16-05-11 2.13 Jacques Datum bijeenkomst A’damse Buurten Carla Jonk. 

16.05-11 5.1 

5.2 

Jan Toezicht parkeeroverlast scholen 

Toezicht Justus van Maurikplantsoen 

Handhaving 

Handhaving 

18-04-11 2.13 Jacques Terugstorten overschot 2008 2009 

ABO en fysieke projecten. 

Ron Bax 

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 30-05 

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 

 


