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1 – Opening door voorzitter Siem de Groot. 

 

2 - Mededelingen  

2.1 Bericht afwezig Jacques Amand, Mw. van Heerden, Michael Brink. 

      Ingekomen stukken. 

2.2 ABC centrum opening tentoonstelling Slachthuisbuurt 25 november om 16.30 uur. 

 

3 - Notulen van Maandag 17 oktober 2011. 

     Actiepunten; 

 

17-10-11 /  2.1   Afspraak wijkraad met S. Westerman V&V en Ingrid Hamer  heeft plaats gevonden. 

17-10-11 / 5.2    Nagtzaamstraat 27 bord parkeerverbod. is verwijderd 

17-10-11 / 8.2    Spiegels Jacob Geelstraat en Jac. van Looijstraat. Er worden geen spiegels geplaatst. 

17-10-11 / 8.4    Navraag datum wijkradenborrel gemeente, was op 15 november 2011 

19-09-11 / 3.4    Precario van Zeggelenplein. Is bekeken, er is ruimte voldoende, geeft geen   

problemen, de  uitstallingen zijn beter neergezet 

19-09-11 / 3.5    Verlichting van Zeggelenplein bushalte naar Kaulbachstraat. Informatie Otto van den 

Berg er komt nu geen extra verlichting, plein gaat op de schop. 

19-09-11 / 8.4 Belijning fietspad ventweg Amsterdamse Vaart tussen Nagtzaamstraat en 

Amsterdamse Poort  Hans Hendriks. Lus bij verkeerslichten wordt afgesteld. Jan geeft 

het door aan de OAB 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

• Terug op de actielijst; Mevrouw van Ling; maatregelen,  paaltjes bij de uitrit parkeergarage, 

Hans Hendriks heeft toegezegd t.z.t. de stoepranden te veranderen. 

 

 

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag  21 november 2011 19.30 uur 

Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 

Aanwezig:  

Siem de Groot, voorzitter 

Jan Scholten,  Gerrit van Slooten 

Gerard Tensen, Ron Bax 

Fred Spaansen 

Irene Helmond 

José de Cock 

Anton Rossel  

Mariska van Zeeland 

Mw. van Duffelen, Mw. van Ling, 

Hr. Van Klooster 

Jaap Moerman, Arie Voordouw 

Truus Melchior 

Wijkraad; 

 

 

Wijkraad en  Bewonerscie. ElanWonen.  

Werkgroep verkeer. 

ElanWonen wijkcoach 

Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Speeltuin Haarlem Oost. 

Wijkbewoners  

 

Fietsersbond 

Notulist 

Afwezig  

Jacques Amand 

Michael Brink 

Mw. van Heerden 

Wijkraad 

SportSupport 

Bewoner 
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Tekstueel; 

2.1 Stefan Westerberg moet Stefan Westerman zijn. 

190911 / 3 stoep bij de Flank moet stoep bij de Spits zijn. 

Inhoudelijk; 17102011 
2.1 Gesprek met Ingrid Hamer en Stefan Westerman is goed verlopen. Stefan doet alleen 

beleidszaken. Overige zaken gaan via Hans Hendriks en Luurd van der Dussen. 

5.1 Ondergrondse containers bij de Flank is volgens Bert Koster van Spaarnelanden niet tijdelijk, 

volgens de informatie van de gemeente die Irene heeft gekregen, is het wel tijdelijk. De 

container is zonder wettelijke procedure neergezet. 

5.3 Paaltjes H van Alphenstraat zijn verplaatst maar staan nog steeds niet goed. Siem gaat in 

overleg met Hans Hendriks. 

5.8 Stand van zaken viskraam is volgens Hans Hendriks zaak voor de afd. vergunningen. Sinds 

enkele dagen zijn er werkzaamheden in de kraam. 

5.12 De bladzuiger is stuk en voor reparatie naar de Gamma weggebracht. 

8.1 Parkeren bestelbusjes. Jan heeft de leden de regels toegezonden. Artikel 134/135 APV onder 

de hoogte tot 2.4 m en lengte tot 6 m. mag men parkeren. Groter op vrachtwagenzones. Op de 

website van de gemeente staat het anders vermeld. Jan neemt contact op met afd. 

communicatie. Marijke raadt aan bij overlast de chauffeurs zelf te benaderen met het verzoek 

ergens anders te parkeren, meestal lukt dit wel. 

 19092011 
3.5 Op dit moment zijn veel lantarenpalen niet genummerd, er komt een omnummering in de hele 

stad.  

 

Penaltypad wordt niet geveegd het is volgens Spaarnelanden nog niet opgeleverd door Heddes. 

Mw. van Ling woont er al een jaar. 

Hans Hendriks heeft toegezegd dat er voor het einde van het jaar bomen geplant worden. 

  

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma 

4.1 Fietsendiefstallen in de Amsterdamstraat en omgeving stijgt. Aangeraden wordt om de fietsen 

ergens aan vast te maken. Marijke heeft een artikel voor de wijkkrant gemaakt. Wijkraad wil 

meer fietsenrekken maar het geld van dit jaar is op. Politie gaat extra fietscontrole doen. 

De Fietsersbond geeft aan dat ze aan de gemeente extra aandacht vragen voor het fietsparkeren 

in de parkeervisie. 

4.2 Tijdens de donkere dagen zal er extra aandacht zijn voor de winkels rond sluitingstijd. 

4.3 Er is overlast van zwaar vuurwerk ook rond plekken met kinderen zoals scholen en speeltuin. 

Als men aangifte doet kan dit als men dat wil ook anoniem. 

 
5 - Sport Support. Niet aanwezig. 

 

6 - Fietsersbond. Jaap Moerman Arie Voordouw. 

Verkeersinrichting van Zeggelenplein. Wijkraad evenals de Fietsersbond neemt deel aan het 

werkatelier over de invulling van het ontwerp. De Fietsersbond heeft een ander voorstel dan de 

gemeente en vraagt akkoord aan de wijkraad opdat men samen sterk staat. Er rijden 4000 tot 

5000 auto’s per etmaal, het is een toegangsweg de wijk in. Het voorstel is belangrijk voor de 

veiligheid van o.a. de schoolkinderen.  

Gemeente wil een weg van 7.5 m. met rode fietsstroken. Geen drempels daar het een busroute 

is en voor de hulpdiensten. Arie, In het HVVP van 2003 staat dat deze weg geen hoofdroute 

voor de brandweer is. 

Indeling van Zeggelenplein volgens de Fietsersbond; 

straatbreedte op 5.5 tot 6 .m met aan weerszijden parkeerplaatsen en aan de buitenkant de 

fietspaden. Er is ruimte genoeg om het te realiseren. 

De parkeerplaatsen voor de schoolbusjes is in het plan van de Fietsersbond makkelijk te 

regelen. Fietsersbond wil de doorgetrokken stoepen van de zijstraten behouden en niet zoals 

de gemeente wil het aanbrengen van haaientanden, dit heeft geen remmende werking. 

 



 3

13 december is er een bijeenkomst van het werkatelier waar dit plan gepresenteerd wordt en 

men een afweging ( ook financieel) kan maken over de beide plannen. Wijkraad weet niet 

zeker of er dan ook verkeerstellingen zijn geweest. 

Wijkraad neemt voor de 13
e
 contact op over het plan met Otto van den Berg. 

- Onduidelijkheid over fietsstrook ventweg Amsterdamse Vaart komt volgens de Fietsersbond 

doordat het eerst onderdeel van de Rode Loper uit zou maken wat later is ingetrokken. 

 
7 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock. 

Bewoners van fase 1b en 1c hebben een brief ontvangen met uitleg over de urgentiestatus. Als 

bewoners niet naar een wisselwoning willen of kunnen verhuizen is het met de urgentie 

mogelijk om definitief een andere woning te zoeken. Woningen die in de Amsterdamse 

Buurten vrijkomen staan niet in de woningkrant i.v.m. de renovatieplannen, deze worden 

toegewezen aan bewoners die in de buurt willen blijven. Leegstaande woningen worden 

tijdelijk verhuurd. Bewoners kunnen informatie vragen bij José. Het vooral belangrijk dat er 

duidelijkheid is. 

Fred; De bewonerscommissie geeft een nieuwsbulletin uit. 

 

8 - Werkgroep verkeer en vervoer. 

De groep heeft samen met Luurd van der Dussen en Hans Hendriks de zaken bekeken die er 

nog lagen. Aanpak van; het fietspad Prins Bernhardlaan / Zomerkade is uitgesleten, de punt 

tegenover de apotheek, daar wordt een flauwe bocht gemaakt en het ontbreken van stoeptegels 

op het van Zeggelenplein als gevolg van de bouw. In de Potgieterstraat komen geen spiegels, 

men moet zelf uitkijken. Volgens de gemeente zijn er vele straten in Haarlem met dit 

probleem en men wil Haarlem niet vol met spiegels hangen. Voor de fietsenrekken in de 

Dr.Schaepmanstraat is het voorstel om drie lege plekken in de parkeergarage te gebruiken. 

 

9 - Opknappen Ter Haarstraat. 
Vergunning voor kappen drie bomen is aangevraagd. Informatie van de wijkraad over de 

uitvoering in december is anders dan de informatie die José de Cock heeft gekregen. 

Navraag José de Cock bij de gemeente, bewoners worden per brief geïnformeerd. 

Struiken worden verwijderd, de bomen worden in het voorjaar geplant. 

 

10 – Rondvraag 

Functie Fred Spaansen?  

Fred is oud-lid van de wijkraad Oude Amsterdamse Buurt en nieuw lid van de wijkraad 

Nieuwe Amsterdamse Buurt en zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden voorgesteld. 

Fred woont in de Nieuw Amsterdamse buurt en is lid van de bewonerscommissie van 

ElanWonen. 

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

contactpersoon 

21-11-11 3 Jan  APV busjes aanpassing website gemeente Afd.communicatie 

21-11-11 3  Uitrit parkeergarage de Flank. Hans Hendriks 

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

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

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 

19-09-11 4 Marijke Bord oversteek Zomerkade Prins 

Bernhardlaan. 

 

De volgende wijkraadvergadering NAB is op 19 december 2011. 

Mail adres van de wijkraad NAB is secretariaat@ wijkraadnab.nl   


