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1 – Opening door voorzitter Siem de Groot.  

Bericht afwezigheid Jacques Amand, Marijke Bergsma, Mw. van Ling. 

 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 
2.1 Verkeerszaken. Wijkraad wil afspraak met Stephan Westenberg, hij geeft aan alleen over 

beleidszaken te gaan. Overige zaken gaan via Hans Hendriks. Jan wil een afspraak met Stefan 

zelf zoals met Ingrid Hamer was afgesproken. Jan neemt contact op met Ingrid Hamer. 

2.2 De bestrating op het van Zeggelenplein wordt sinds deze week aangepakt na overleg tussen 

Gemeente en Ymere. 

2.3 Beplanting Ter Haarstraat, projectleider Ingrid Vlugt. Voor de informatieavond 3 oktober 

kwam de uitnodiging te laat bij de wijkraad en ElanWonen. Uitvoering dit najaar. Er is 

kapvergunning voor drie bomen, twee worden gekapt. Hans Hendriks wacht op de vergunning 

voor de 3e boom. 

2.4 Email van Edith van Gelder over DSK 2 en 3. De ontwerpfase Anna Kaulbachstraat en van 

Zeggelenplein, de openbare ruimte exclusief de hoofdrijbaan. Er zijn voorgesprekken geweest 

tussen gemeente, bewoners en werkatelier over de invulling, de reacties worden verwerkt. 8 

november wordt de definitieve invulling besproken waarna de Commissie wordt ingelicht. 

2.5 Ondergrondse containers. In de Dr.Schaepmanstraat is men begonnen met de plaatsing van de 

4 containers. Dit was gepland in 2012. Wijkraad mist de communicatie hierover, men heeft het 

niet in de stadskrant zien staan.  De locatie zal op de bouwtekeningen gestaan hebben. 

Navraag kan bij Frank Govers contactpersoon Gemeente naar Spaarnelanden. Lucas is 

tevreden dat de plaatsing eerder gebeurd. 
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3 - Notulen van Maandag 19 september 2011. 
      Tekstueel.  

3.2 Krista Vermeer moet zijn  Christa Vermeer. 

4 Mw Boes, positieve reactie over het bekeuren voor het parkeren op het Drilsmaplein moet zijn 

in de hele buurt. 

Inhoudelijk 

3.4 Navraag precario van Zeggelenplein gaat over de uitstallingen van de winkeliers. 

Actiepunten; 

190911 / 3    Op het parkeren op de stoep bij de Flank ( laden, lossen) wordt gehandhaafd. 

Punt gaat van de actielijst. 

 
4 - Politiezaken. Niet aanwezig. 

 

5 - Verslag van wijkschouw 13 september 2011. 
5.1 Ondergrondse container bij de Flank is tijdelijk. Er is voor deze locatie gekozen i.v.m. de 

kabels en leidingen onder de grond  bij de Flank. De pasjes voor de bewoners Jac. van 

Looijstraat 52- 40 is geregeld.  

5.2 Nagtzaamstraat 27, bord verboden te parkeren geplaatst door de eigenaar terwijl hier geen inrit 

is wordt opgepakt door José de Cock. Pand is van ElanWonen. 

5.3 Paaltjes bij de poort Hieronymus van Alphenstraat / Jan van Walrestraat zijn geplaatst maar 

zijn op deze locatie niet effectief. Gerrit van Slooten neemt contact met Hans Hendriks op. 

5.4 In de Geertruida Carelsenstraat wordt de bestrating aangepakt. 

5.5 Lucas Ledmia; Dr. Schaepmanstraat, er is al enige tijd om een fietsenrek gevraagd dit zou 

tevens een beter zicht geven bij het uitrijden van de parkeergarage. Advies daar de panden van 

PréWonen zijn weer contact op te nemen met Jos Derissen.  

5.6 Bankje achter “Romolen” komt niet terug, er worden bankjes langs het water van de 

Zomerkade geplaatst. 

5.7 Ecotoilet op de Zomerkade is verwijderd. 

5.8 Viskraam Zomerkade. Jan vraagt de stand van zaken na of er een nieuwe eigenaar is of anders 

de kraam voor 31 december weg kan. 

5.9  Bakken voor plastic afval Drilsmaplein wordt besproken met Hans Hendriks. Streven van de 

gemeente is om deze bakken bij winkelcentra te plaatsen maar dat is te ver weg. 

5.10 Aanvraag speeltoestellen voor kinderen van 2 tot 6 jaar op het grasveldje t.o. van 

Zeggelenstraat 18. Navraag Hans Hendriks.  

5.11 Van Zeggelenstraat 61. Illegaal geplaatst fietsenrek. Fietsen hebben een sticker gekregen 

worden daarna worden fietsen en rek verwijderd. Er zal een nieuw fietsenrek ( tulpmodel) 

worden aangevraagd. 

5.12  Siem wijst erop dat de wijkraad een bladzuiger heeft die gebruikt kan worden door de 

wijkbewoners, in overleg met en op te halen is bij Siem. 

5.13 In de Peperstraat en Zomerkade staan dode bomen. Siem geeft dit door aan Hans Hendriks. 

5.14 De Genestetbrug is gerenoveerd. Er hebben geen dwarslatjes opgezeten het is een fiets- 

loopbrug. 

5.15 In de Teding van Berkhoutstraat is en aanvraag voor adoptie boomrondes. Hans Hendriks is 

hiermee akkoord. 

5.16  Lucas; tijdens de Burendag zijn in de Dr. Schaepmanstraat de boomrondes beplant  door een 

groot deel van de bewoners, ook de eigenaren van de koopwoningen deden mee. Het was een 

succes. 

5.17  Er zijn vragen over de oversteek op de Prins Bernhardlaan naar de Chinees Dit punt wordt in 

het volgend overleg met Marijke besproken. 

 

Conclusie, er zijn al veel punten afgehandeld van de wijkschouw. 

6 - Verkeer en vervoer werkgroep. In voorgaande punten reeds besproken. 
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7 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock. 

• Procedure;  

De zaken worden eerst besproken in de projectgroep of met de bewonerscommissie daarna 

gaat de brief naar de bewoners waarna de wijkraad wordt ingelicht. 

• Stand van zaken n.a.v. onderzoek. 

- Fase 1a. Peperstraat en omgeving,  

extra funderingsonderzoek heeft uitgewezen dat de funderingen redelijk zijn , hier zal groot 

onderhoud worden gedaan. 

- Fase 3 a en 3b; Hieronymus van Alphenstraat en Alberdinck Thijmstraat. 

Verkoop en funderingsherstel. Eind september is er een brief naar bewoners gegaan, de 

verkoopprijs is nog niet bekend, meer informatie begin 2012. 

- Fase 1b Busken Huetstraat en Adriaan Loosjesstraat. 

Verkoop en funderingsherstel. ElanWonen is bezig met de verkoopprijs. Urgentiestatus is 

aangevraagd 

- Fase 1c Drilsmaplein. 

Extra funderingsonderzoek heeft uitgewezen dat de funderingen slecht zijn en de woningen 

gesloopt gaan worden. In de projectgroep zijn de werkzaamheden van drie architecten 

besproken, waarvan er twee de voorkeur hadden van de projectgroep waaruit ElanWonen een 

keuze gaat maken. Volgend overleg is 10 november 

• Urgentieverklaring, ElanWonen heeft aan Woonservice bericht verzonden over fase 1b en 1c. 

Zodra de urgentiestatus is verstrekt, geldt ook de verhuisvergoeding. De urgentiestatus en 

verhuisvergoeding zijn met elkaar verbonden. Dit is geregeld in het Algemeen Sociaal Plan, 

dat door de corporaties en de gemeente is vastgesteld en bij herstructurering wordt gebruikt. 

Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Verwachting is dat de urgentiestatus 

eind oktober is verwerkt.  

• José vraagt om misverstanden te voorkomen bewoners met vragen naar haar door te 

verwijzen. Zij is wijkcoach Haarlem-Oost en doet de sociale begeleiding bij de 

herstructurering in dit gebied. José zal proberen indien zij tijd kan vinden een artikel voor de 

wijkkrant te maken. 

 

8 - Rondvraag. 
8.1 Mw. Sernée heeft overlast van grote busjes voor de deur. Jan vraagt de regels in het APV na. 

8.2 Mw van Heerden;  Verzoek om het plaatsen van een spiegel op de hoek Jacob Geelstraat / 

Nagtzaamstraat bij de apotheek i.v.m. beter zicht voor de oversteek. Verzoek om 

terugplaatsing van de spiegel in de Jac. van Looijstraat. Actiepunten Siem. 

8.3 Truus; Het wijkradenoverleg is op 16 november i.v.m. afwezigheid Edwin Hein in het kantoor 

van de wijkraad Slachthuisbuurt Willem Pijperstraat 15, interim- voorzitter Jacques Amand. 

8.4  Truus doet navraag bij Carla Jonk over datum wijkradenborrel van de gemeente. 

9 – Sluiting 21.00 uur 
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Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling / 

contactpersoon 

17-10-11 2.1 Jan Afspraak wijkraad met S. Westenberg V&V Ingrid hamer. 

     

17-10-11 5.2 José Nagtzaamstraat 27 bord parkeerverbod.  

17-10-11 5.3 Gerrit Paaltjes H van Alphenstraat Hans Hendriks 

17-10-11 5.8 Jan Stand van zaken viskraam Zomerkade.  

17-10-11 5.9 Siem Afvalbakken voor plastic Drilsmaplein Hans Hendriks. 

17-10-11 5.10 Siem Speeltoestel t.o. van Zeggelenstraat 18 Hans Hendriks. 

17-10-11 5.13 Siem Dode bomen Peperstraat Zomerkade Hans Hendriks 

17-10-11 5.17 Jan 

agenderen 

oversteek Pr Bernhardlaan naar de Chinees. 21 november 

Punt politie. 

17-10-11 8.1 Jan regels busjes APV 

17-10-11 8.2 Siem Spiegels Jacob Geelstraat en Jac. van 

Looijstraat 

 

17-10-11 8.4 Truus Navraag datum wijkradenborrel gemeente Carla Jonk. 

19092011 3.4 Jan  Precario van Zeggelenplein.  

19092011 3.5 Jan Verlichting van Zeggelenplein 

Bushalte naar Kaulbachstraat 

8 november overleg 

Jan Slootjes 

19092011 4 Marijke Bord oversteek Zomerkade Prins 

Bernhardlaan. 

 

19092011 8.4 Siem Belijning fietspad ventweg Amsterdamse 

Vaart tussen Nagtzaamstraat en 

Amsterdamse Poort  

Email aan WR OAB. 

 
 


