
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 17 december 2013 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand                                         voorzitter
Jan Scholten, Gerrit van Slooten, Ron Bax
Fred Spaansen 
Irene Helmond
Erik van der Leij
José de Cock
Marijke Bergsma
Wim Kleist, Anton Rossèl
Mariska van Zeeland. Marja
Koen van den Dop
Hans Verweij
Ron Dreijer
Wim van Seggelen 
Sander van der Raadt
Mw. Luiten
Lucas Ledmia
Dominee de Lint
mw. Damsteek, mw. van Bakel, mw. Lippus
mw. van Ling, mw. Verstraten, mw van Duffelen, 
mw. Boes, mw van der Weelen, mw. van der 
Weijden, mw. Jansen, Ans de Haas, 
mw. Korenstra, mw. de Smit, mw. Sparreboom.
Hr. Mulder, Jaime Murray, hr. van Ling, hr. van 
Klooster, hr. van Marsbergen, hr. Korenstra.
Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen. 
Werkgroep verkeer
Stichting Doei 
ElanWonen
Gebiedsagent
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Speeltuin Haarlem Oost
Sportsupport
Buurtbedrijf Haarlem oost
CDA
Sociaal Lokaal
Trots Haarlem
Bew. Cie ElanWonen.
Bew. Cie Dr. Schaepmanstraat
Oosterkerk
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig 
Gerard Tensen, wijkraad 

1 – Opening door voorzitter Jacques Amand.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 De Groene Ambassadeur ( Watt voor Watt) gaat per 1 januari 2014 naar het van Zeggelenplein 

136 bij Buurtbedrijf Haarlem Oost.
2.2 Ontvangen van Elan Wonen ter informatie de bewonersbrief Busken Huetstraat i.v.m. 

verbouwingen.
2.3 De wijkraad heeft een bedankje gestuurd aan Wil Verstraten Teylerplein i.v.m. het gebruik van 

de stroom tijdens de speldag.
2.4. De offerte van bureau Blauw inzake fijnstof is net ontvangen. Overleg met de werkgroep in 

januari. De wijkraden willen de gezondheid van de wijkbewoners veiligstellen.
2.5 16 januari is de wijkschouw, start 10.00 uur. De Wijkraad vraagt de bewoners ideeën, op en 

aanmerkingen door te geven. Er zal een rocheltocht georganiseerd worden die gefilmd wordt. 
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2.6 Compliment aan het Buurtbedrijf vanwege het schoonmaken rond de containers.
2.7 9 januari is er een overleg met de gemeente over jeugdbeleid.
2.8 De wijkraad heeft contact gehad met Liander, de verlichting van Zeggelenplein is nu in orde.

Niet in orde is de verlichting het Tollenspad (de nieuw geplaatste palen), Peperstraat, 
Drilsmaplein Busken Huetstraat. Wijkraad neemt contact met Liander op.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 19 november 2013.
Inhoudelijk;
191113 / 2a Winkeliersvereniging. Erik van der Leij is contactpersoon vanuit Stichting Doei.

De vereniging heeft geld gedoneerd.
191113/ 2.2 Volle containers worden niet geleegd. Volgens Spaarnelanden wordt het in de planning

opgenomen als een container voor 60% vol zit. Er zijn veel klachten. Voorstel om voor
klachten een gratis 0800 nummer in te zetten. Jan neemt contact met Spaarnelanden 
op.

191113 / 3 TNT moet PostNL zijn. Jacques heeft contact gehad met de manager over de locatie 
Hasebroekstraat en het bezorgen. De manager laat een memo uitgaan.

Actiepunten;
191113 / 3 Verlichting van Zeggelenplein heeft de wijkraad contact met Liander gehad en is 

hersteld.
191113 / 5 Te hard rijden bouwverkeer Dr. Schaepmanstraat. José de Cock heeft contact gehad 

met de aannemer. Zij verzoekt bewoners concrete gegevens door te geven( datum, tijd,
bedrijf, kenteken) om het aan te kunnen pakken. Ook Spaarnelanden rijdt te hard, 
bewoners kunnen melding doen.

191113 / 6A Artikel Groene Ambassadeurs is geplaatst.
191113 / 6B Jaimy Murray, tuintjes voor kinderen worden in de speeltuin aangelegd.
151013 / 6.4 De wijkraden nodigen handhaving uit voor het volgend Regieoverleg.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
Inhoudelijk;
19-11-13 /3 Te schuine stoep Teding van Berkhoutstraat, De wijkraad heeft contact gehad met 

bewoonster, de helling is alleen voor haar nodig niet voor de naastgelegen huizen. 
Wijkraad bespreekt het in het Dagelijks beheeroverleg.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1 Er is een hele lichte stijging van woninginbraken. De bewoners kunnen zelf alerter zijn.
4.2 Parkeren in de Helmerstraat belemmert de doorgang voor o.a. de hulpdiensten. Melden bij de 

gemeente.
Vragen en opmerkingen.

4.3 Lucas. De garagedeur van de nieuwbouw Dr. Schaepmanstraat is stuk. PréWonen heeft offerte 
aangevraagd, er is nu tijdelijke een houten deur. 
Lucas meldt het omdat het inbraakgevoelig is ook voor de panden Amsterdamse Vaart.

4.4 Advies van bewoner om de buitenverlichting aan te doen i.v.m. veiligheid.
4.5 Er is veel overlast van vuurwerk, vooral zwaar vuurwerk. Bij meldingen zijn de daders 

meestal al weg. Men heeft concrete bewijzen nodig zoals foto's of signalement. Op het 
Teylerplein komt cameratoezicht.

Omwonenden van de Dr.Schaepmanstraat waren aanwezig i.v.m. vele overlastklachten van 
een tijdelijke bewoner in een wisselwoning van ElanWonen. Het tast de woonsfeer en nacht-
rust  van de bewoners in ernstige mate aan.
José heeft al eerder contact gehad met de direct aanwonenden reeds voor de bewoner er kwam 
wonen en afgesproken dat als er overlast is zij dit meteen melden.
Buiten de vergadering overleggen Jose, Marijke en bewoners over dit punt.

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock
5.1 Fase 2 van Zeggelenstraat is klaar. Compliment van aanwezigen, het is mooi opgeknapt
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5.2 Overlast van bouwverkeer blijft bestaan, maar ElanWonen probeert het zoveel mogelijk 
beperken.
Vragen en opmerkingen

5.3 Compliment voor het reinigen van de straten rond het renovatie project door het Buurtbedrijf.
5.4 Bewoners Dr. Schaepmanstraat 15 t/m 31 hebben geen bericht gehad over de planning van de  

nieuwbouwwerkzaamheden aan de overkant en willen graag op de hoogte zijn.  José regelt dit 
intern. De bouwaanvraag / vergunning ligt nog bij de gemeente. Bewoners waren wel 
geïnformeerd over de inloopavond.

5.5 In de HJ Schimmelstraat staan een container en bouwkeet is dit van ElanWonen ? José gaat 
informeren en koppelt terug aan de wijkraad.

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer en groen.
Jaimy Murray heeft overleg gehad met de wijkraad en speeltuin over de moestabletten voor 
kinderen. De grond moet worden geëgaliseerd en de bakken worden van pallets gemaakt. In 
maart wordt gestart met de kinderen. De wijkraad voorziet in zaaigoed en aarde. 
Voorstel bewoonster om een oproep voor oud tuingereedschap te doen. Fred zet het op de site.
Kinderen weten vaak niet hoe de groente groeit, kennen het alleen uit de winkel. De wijkraad 
vindt het ook belangrijk dat kinderen bewust van het hergebruik van ( regen) water.
Het regenwater kunnen wijkbewoners ook gebruiken voor de plantenbakken die zij 
onderhouden, dat scheelt in de waterkosten.

7 - Wijkschouw Amsterdamse Buurt in januari 2014.
Meldingen en opmerkingen bij de wijkraad.

8 - Fijnstof.  Zie 2.4 

9 - Rondvraag.
9.1 Anton Rossèl; complimenten voor de wijkkrant
9.2 Erik van der Leij; publicatie in de media dat de huidige fijnstofnorm i.v.m. gezondheid nog 

lager moet zijn dan in Nederland wordt aangehouden.
9.3 Ans de Haas; het informatiebord op het Teylerplein is bekrast. Wijkraad onderneemt al actie 

via de gemeente, het is een soort autolak dat met aceton verwijderd moet worden.
9.4 Hans Verweij; het Buurtbedrijf vraagt bewoners om zitting te nemen in de nieuw te vormen 

klankbordgroep. Aanmeldingen; Gerrit van Slooten, hr. van Marsbergen.
9.5 Hr. van Marsbergen; op de hoek Dr. Schaepmanstraat en Krusemanstraat staat nog een 

ondergrondse buitenbak. Wijkraad doet melding.
9.6 Bewoonster geeft complimenten aan het Buurtbedrijf voor het schoonmaken van de poorten. 

Zij heeft zelf al enkele bewoners benadert maar die hadden geen interesse.
José;  het is de bedoeling dat bewoners het zelf gaan doen, juist nu het schoon is moet je 
bewoners benaderen.
Men kan het Buurtbedrijf ook inhuren voor particuliere klusjes tegen een kleine vergoeding.
Alles is te lezen op www.bbhaarlemoost.nl.

9.7 Mw. van Ling Overlast van hondenpoep op het Tollenspad. Voorstel om een 
hondenuitlaatplaats aan te leggen. Wijkraad; men kan dit verzoek melden via de gemeente via 
tel.nr;14023.

9.8 Wim van Seggelen; er ligt een boomstronk bij Romolen. Wijkraad; de gemeente is bezig alle 
stormschade op te ruimen. Jan maakt een melding

9.9 Sander van de Raadt wil graag meelopen met de schouw als informatie voor zijn partij.
Wijkraad iedereen is welkom.

9.10 Mw. van Duffelen vraagt om verkeersspiegels. Wijkraad die worden door de gemeente niet 
meer opgehangen.

9.11 Koen van der Dop; De speldag op het Teylerplein was een succes met een goede opkomst. 
Wijkraad vindt het een prima samenwerking.
Op het Teylerplein zal met akkoord van de Richard Krajicek Foundation tennisbelijning 
worden aangebracht. Het bord zal worden vervangen.
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9.12 Mariska van Zeeland bedankt namens de speeltuin het Buurtbedrijf voor het verwijderen van 
de balderen in de speeltuin.

10. - Sluiting. 20.40 uur.

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling 
17-12-13 2.2 Jan Voorstel 0800 nummer Spaarnelanden 

voor klachten containers.
17-12-13 2.7 Jacques Contact Liander over verlichting diverse 

straten.
17-12-13 5.4 José Informatie werkzaamheden aan bewoners 

Dr. Schaepmanstraat 15 / 31
Intern ElanWonen

17-12-13 5.5 José Navraag keet en container HJ 
Schimmelstraat

17-12-13 9.5 Jan Melding buitencontainer Dr. 
.Schaepmanstraat Krusemanstraat

17-12-13 9.7 Jan Melding aan gemeente verwijderen 
boomstronk bij Romolen

19-11-13 5 Wijkraad Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat 
volgens afspraak na 
funderingsherstelwerkzaamheden.

Is op dit moment 17-12 niet 
bekend. Wijkraad bespreekt het
in het Dagelijks beheer.

19-11-13 6 Gerrit Navraag bij omwonenden voor onderhoud 
plantenbakken

19-11-13 7.2 Wijkraad Bekijken mogelijkheid verplaatsen 
fietsenrekken van Zeggelenplein, daarna 
bespreken met gemeente.

19-11-13 7.5

7.6

Jacques Melding tegels fietspad Romolenflat
Melding wateroverlast fietspad Prins 
Bernhardlaan en bij de Flank

15-10-13 8.6 Redactie Artikel verloren voorwerpen maken
09-09-13 3 Jan Stand van Cremerplein Cecile Hubers; het ligt nu bij 

Vastgoed.
01-06-13 8.5 Jan Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding van 

Berkhoutstraat stopstreep VRI.
Marijke; het ligt bij de 
betrokken afdeling.

22-04-13 7.1 Jan Uitnodigen IVN voor wijkraadvergadering Na de vakanties.
22-04-13 7.3 Jacques Dode boom Hasebroekstraat Jan Heemskerk 

De volgende wijkraadvergadering AB is op Dinsdag 21 januari 2014

speeltuin Haarlem Oost. Anna Kaulbachstraat 14a Haarlem

Mail adres van de wijkraad AB is secretariaat@ wijkraadab.nl  
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