
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 20 oktober 2015 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Marcella van Vloten
Irene Helmond
Ron Bax
Albert Keevel
Fred Spaansen, Gerard Tensen
Wim Kleist
Mieneke Zijlmans
José de Cock
Corry Luiten
Koen v.d. Dop
Lucas Ledmia, Jan de Graaff
Wim van Seggelen, Mw. v Ling, Mw. vd Berg
Gerard van Klooster,
Debbie Timmermans
Erik van der Leij
Misja Steen
Oktay Özcan
Francis Nuijen 
Marcel Briefjes
Mariska van Zeeland
Hakima Sallemine
Kitty van Tooren

a.i. Voorzitter wijkraad;
a.i.Secretaris
Penningmeester
wijkraadslid
Wijkraad, website, wijkkrant
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Gebiedsverbinder
Elan wonen
Bew. Cie Elan Wonen
Sportsupport
Wijkbewoners 

Stg. Doei
Dock
Voetbalver. HYS
Buuv
Voorzitter Speeltuin Haarlem Oost
Speeltuin Haarlem Oost
Coördinator Handhaving en Veiligheid
Gemeente  Haarlem Veiligheid

Afwezig 
Jack Amand,  Jan Scholten
Marijke Bergsma
Robert v Koten
Petra Klaasen, Veerle Sterk
Hr. Scheerder, Gabrielle Dalhoeven, 
Hr. Leuwener, Marie José, Joop Terwijn
Ton Batenburg

Vergadervoorzitter, adviseur
Wijkagent
Sociaal Wijkteam
Dock
Wijkbewoners

1 - Opening.
Marcella van Vloten opent de vergadering en heet iedereen welkom, zij stelt zichzelf voor als  interim 
voorzitter en Irene Helmond als interim secretaris.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
. mail:de Gemeente wil de  volgende aanvullingen realiseren in  Reinaldapark, aanleg kleine kiosk,
   eventueel midgetgolfparkje,  aanleg  calistenics park,  neerzetten van picknick tafels, verspreid door 
   het park.
. uitnodiging opleverfeest Drilsmaplein 30 sept. 2015.
. mail: Corry luiten, betreft meten afstand reclamebord op de Pr. Bernhardlaan , gemeten is 36 meter 
  van de kruising   i.p.v. vereiste 50 meter.
. mail: infobrief omgevingsraad Schiphol., Wim Kleist gaat hier volgende vergadering  uitleg over
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  geven.
. mail: werkzaamheden aan de Amsterdamse vaart in opdracht van Nedtrain, er wordt een nieuwe
  hal gebouwd. Van 19 oktober t/m 18 december zal er op de Amsterdamse vaart 1 rijbaan worden 
  afgesloten vanaf de Nagtzaamstraat  tot aan de Gedempte Oostersingelgracht. Tekening hiervan gaat 
  de tafels rond.
. Uitnodiging grootschalige inspraakmiddag  woensdag 28 oktober van 14.30 tot 17.00 uur in de 
  speeltuin Haarlem Oost. Marcel: Het is een gezamenlijke speelmiddag om met de  
  kinderen uit de buurt  en van de Martin Luther King en de Regenboog en de architect te kijken naar   
  speeltuig dat de kinderen leuk. Speeltuin wordt  voor kinderen met en zonder  een handicap
. Uitnodiging bijwonen participatiebijeenkomst renovatie Buitenrust bruggen, Irene is daar aanwezig
  geweest.  info te verkrijgen op    www.buitenrustbruggen.nl, daar kan je  aanmelden voor een 
  nieuwsbrief, ook te volgen via facebook. Deze renovatie duurt van september 2016 tot maart 2017, 
   heeft veel gevolgen voor het verkeer en misschien ook voor onze buurt.
. Persbericht Spaarnelanden : alle 53.000 bomen worden nog dit jaar gecontroleerd, i.v.m mogelijk
  Stormschade  na de storm van 25 juli jl. indien nodig kan noodkap plaatsvinden., 
. Haarlem Parkeert.nl, je kan je aanmelden voor deelname hieraan.

3 - Woningcoöperatie Elan.
Jose heeft niets te melden, alles gaat goed, 
Erik: Bij Merovingenstraat / Schipholweg worden de plannen veranderd voor nieuwbouw
José: In het Haarlems Dagblad  staat dat het oude plan is afgeblazen,  er moeten meer sociale 
woningen gebouwd worden: komt nieuw plan. Maar dit is meer voor de Slachthuisbuurt.

4 - Notulen van wijkraadvergadering van 15 september 2015.
blz.3. Mw. van Ling, over de  politie, gelezen  dat ook Danielle In de Berken wijkagent is, 
Kan met haar kennisgemaakt worden? Marijke kan vandaag niet komen,  volgende  keer is ze er 
waarschijnlijk  wel bij. Het is momenteel erg druk voor Marijke, mede  i.v.m de vluchtelingen, de 
vraag is of er meer speelt in de wijk, de volgende keer vragen.
Erik: Kim melding wat is dat: het systeem van de gemeente heet KIM, daar kan je meldingen aan de 
gemeente doen over losse stoeptegels e.d.

Actiepunten:
1.Blijft  nog staan, n.a.v. mail Corry Luiten.
10.11 Jack vragen
7.2Hakima: 
Doorgegeven aan Spaarnelanden, bakken worden regelmatig geleegd, als het niet zo is, wil zij het 
graag horen. Bij de Zomervaart zijn ze altijd vol. Dat is doorgegeven aan de teamleider. Wordt nu 2x 
per week geleegd. Bakken zijn klein, maar worden niet vervangen.
Albert: in Zandvoort zijn hondenafvalbakken over, afsluitbaar.  Hakima mailt Marcel hierover.
11.5 Herstel fietspad Roomolen,  opnieuw melden, Wim meldt dat het waarschijnlijk aangepakt gaat 
worden. Aanvulling: is op 2 november geasfalteerd.
5. Schouw na gereedkomen dr. Schaepmanstraat, José: gaat de gemeente de schouw  doen? 
Gebruikelijk dat na bouwproject geschouwd wordt.
Mieneke: al het werk dat in de openbare ruimte wordt gedaan is allemaal bij contractpartners 
weggezet. In  principe is het de verantwoordelijkheid van de aannemer die voor dat werk is 
aangenomen om dat te doen. José vraagt intern  na en stuurt nagekomen bericht:”Het straatwerk is 
opgeleverd i.s.m. de gemeente. Nog een enkel opleverpuntje, maar het is zo goed als afgerond. Herstel
was vrijwel geen sprake van  aangezien de gehele trottoirs t.h.v. de nieuwbouw zijn vernieuwd”.  
7.3 Mieneke: afhandeling meldingen straatverlichting.
Albert: de VOP’s in  Nagtzaamstraat zijn nog niet verlicht. Mieneke: blijf  melden. dan wordt het ook  
gemeld bij de contractpartner, er zijn problemen mee, speelt ook in andere wijken. Aanvulling: de 
VOP’s in de Nagtzaamstraat werken weer.
7.5 Mieneke: verplaatsen meterkast  Martin Luther Kingschool: de meterkast is weg, maar een 
lantaarnpaal is niet terug gekomen. daar gaan wij iets mee doen.
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5-  Voortgang Speeltuin.
Macel Briefjes:  volgende week  28 oktober is inspraakmiddag. In februari/maart  moet  het nieuwe  
gebouw geplaatst zijn, de speeltuin wil toegankelijk zijn voor ouderen en kinderen met handicap, lage 
keukens ook voor rolstoelers, ook het speelterrein, zodat iedereen hier gebruik van kan maken. Ook 
speelterrein wordt toegankelijk voor rolstoelgebruikers
1  juni  moeten wij er uit zijn eruit dan gaat  gebouw weg, dan ontwikkelen nieuw speelterrein, en in 
september/ oktober  opening nieuwe speeltuin, het gebouw is nog in concept, moet nog beoordeeld 
worden door welstandscommissie. Bomen zijn nog onderwerp van gesprek, . De wethouder start de 
presentatie van dsk 3 op  5 november, uitnodiging volgt,
Marcel vindt de Gemeente  wat karig, de  speeltuin steekt er € 40.000,--  in, 
Mieneke: is niet mee eens, wordt veel geld ingestoken,extra gereserveerd voor mooi gebouwtje 
In 2009 waren andere geluiden, nu zijn de tijden veranderd.
Marcel: Contract is getekend, gemeente  betaalt ons  bedrag om het speelterrein te ontwikkelen, wij 
gaan  fondsen aanschrijven om plannen te realiseren, ontwerp van de speelterrein is zelf ontworpen, is 
geen algemeen ontwerp. Het wordt een leuke  uitdagende speeltuin.

Vraag aan Ron:  heb je nog iets over je veldje te melden? :komt  gesprek met kleine groepjes , over 
veldje naast de speeltuin, het wordt openbaar terrein  Er wordt over gediscussieerd over de invulling 
ervan.
Marcella: worden buren erbij betrokken? Is nog niet bekend  Albert: het gaat om de mensen die bij 
eerste veldje betrokken waren  nu wordt het ”Ron’s veldje”. 
Eerst in beheer speeltuin,   nu niet, ook beschikbaar voor buurtbewoners,
Mieneke: enerzijds, tijdelijk veldje van Zeggelenplein, op dat veldje heeft Spaarnelanden  toegezegd 
dat 2 bankjes en prullenbak komen. Mieneke doet best om buurtbedrijf 1 x schoon te laten maken en 
daarna  samen met Ron en buurtbewoners schoonhouden. Is beschikbaar tot DSK2  gebouwd is. 
2e veldje, in verlengde van nieuwe speeltuin, dat heeft definitieve bestemming van openbaar groen, 
voor mensen uit de buurt. Ron en mensen uit de buurt worden uitgenodigd  door Ans Kippersluis om 
invulling te geven, er komt  geen gebouwtje.
Onderhoud is bij gemeente,  is verantwoording van  gemeente.
Het idee is dat het ontmoetingsplek wordt waar ook kinderen kunnen spelen, met nadruk dat de buurt 
meedenkt wat er komt.

Marcella :vraag aan Hakima: hoe zit het met de vluchtelingen? 
Hakima: totaal 393 vluchtelingen,in de koepel,  handhaving  heeft statische post, 2 handhavers staan 
daar van 9 half  5 en surveilleren ook in de buurt,’s avonds doen ze ook rondes, 2x per uur  gaan ze 
langs om te kijken of er geen overlast is. 
Binnen de koepel doet de beveiliging de controle, buiten handhaving en politie. 
Er is een werkgroep met  buurtbewoners,  problemen worden opgepakt. 
Mieneke: 1x per 2 weken overleg  met direct omwonenden, en politie, COA  en veiligheid, 
1x p maand klankbord bijeenkomst, iedereen uit de buurt kan vragen stellen,
Het gaat heel goed, harmonieus, enige  overlast was van  vrijwilligers die spullen kwamen brengen, 
dat veroorzaakte opstoppingen.
Hakima: driekwart van de vluchtelingen zijn Syriers, echte vluchtelingen.  Ook Eritreeërs  en 
Afghanen.
Krijgen wij nog meer vluchtelingen? Dat  is niet zeker.
De Koepel, is noodopvang, is  tijdelijk, de plannen die er voor de koepel zijn gaan ook verder,
De vluchtelingen worden beoordeeld, of ze statushouder zijn .Statushouders  krijgen behuizing, er zijn
intergemeentelijk gesprekken met burgermeesters in de regio voor plekken in de regio.
Of worden bestaande locaties  gezocht. Of wordt gebouwd. 

Hakima: sinds afgelopen juli, worden gestickerde weesfietsen en  fietswrakken weggehaald, 
opslagplaats is bij paswerk in Cruquius , er wordt intensief  geruimd.
Meldingen voor terugbezorgen? Wordt soms gemeld dat de fiets in Cruquius zijn.
Eerst 1 maand stickeren, dan verwijderd. Zijn veel geruimd,ook op station Spaarnwoude.
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Hakima: bezig intensieve controle hondenbeleid, er wordt flink geschreven.  
Valt mee met  afvalmeldingen,  nog 2 plekken: Dunklerstraat en Willem Pijperstraat, dat zijn hotspots. 
Kitty van Tooren:  Op Teylerplein, is samen met stichting Dock een  leefbaarheidsonderzoek gehouden
over overlast?  Er is veel overlast,van de  jeugd, van afval, er wordt op in gezet, en met  bewoners 
gekeken wat daar mee te doen.. Komt nog een bijeenkomst,  dit  n.a.v . petitie van Jack zijn ze dit 
onderzoek gestart. 

6 - Rondvraag.
Ron: meldingen over verlichting, bomen die om liggen, meldingen worden niet gehonoreerd
afgewaaide bomen, na half jaar nog niks aan gedaan. Spaarnelanden loopt achter, Ron heeft foto’s.
er wordt geantwoord en beloftes  gedaan en wordt  niet nagekomen, Ron stuurt mails door naar 
Mieneke.. 
Mieneke alle meldingen die telefonisch binnenkomen, worden geregistreerd. 
Spaarnelanden melding  wordt  doorgelinkt naar gemeente.
Ron: het antwoord is dat het meegenomen wordt in de planning, maar klopt niet als het maanden later 
nog niet is oplost,  verlichting wordt wel opgepakt.    

Erik: Stichting doei, is begonnen met Sinterklaas voorbereiding, 21 november in de wijk,
De winkeliers worden geïnformeerd, komt nog info over. Wordt nog nagedacht over kerstverlichting.

Idee om volgend jaar het Sinterklaaspak in alle wijken te gaan gebruiken? 

Corry: reclamebord,op Prins Bernhardlaan dat op 36 meter afstand staat ipv 50 meter,  idee om 
reclamebord te verplaatsen naar de rechterkant ? Op de Amerikaweg staan ze hoger. 
Bord staat nu te laag voor goed overzicht, misschien hoger zetten. 
Mieneke: gaat er mee aan de gang. Handelt het af.

Heer Oktay Özcan voorzitter van voetbalclub HYS, Is hier om het onderwerp van de sluiting van het 
veld aan de orde te stellen, in de hoop  dat de wijkraad dit terrein niet wenst te verliezen,
Marcella gaat betrokken worden bij de gesprekken samen met Parkwijk en Slachthuisbuurt,.
Wim Kleist  is samen met Joop Teunisse en Bernard Felix  in gesprek geweest, toelichting gekregen 
over wat er speelt, misschien zinvol, dat de wijkraden ook hun idee geven over het feit dat het niet 
wenselijk zou zijn dat die plek een andere bestemming krijgt of geen bestemming krijgt. Dat gaan wij 
richting de raad brengen. Deze wijkraad  gaan meedenken om oplossing te vinden.
Er zijn geen plannen voor het terrein,  het  maakt onderdeel van park waar waarschijnlijk verloedering 
plaats gaat vinden. Het is louter een financiële reden. Club probeert  zelf geld in te zetten ,bestaan 
sinds 1970. Ze zijn  pas vanaf 2009 vereniging, zijn nooit problemen, kunnen nu genieten en dan 
opeens dit besluit zonder enig overleg. Er  is geen oplossing voor herhuisvesting,er is niet met HYS en
niet met DIO, DSK of Olympia, gesproken, Zij zijn voetbalvereniging met licentie.
Ze hopen op steun uit de omgeving, het  is primair een vereniging uit Haarlem oost, 
Is voorziening voor deze wijk, het komt nooit meer terug.
Wat is de reden:  de gemeente heeft afgesproken deel van de bezuiniging bij sport in te vullen, 3 ton, 
de wethouder heeft uiteindelijk 3tal  buitensport accommodaties, zijnde  Voetbalvereniging, op  oude 
DCO terrein, de Brug terrein  waarderpolder, en in het Reinaldapark uitgekozen. Dit moet 110  
duizend opbrengen. Wab sluit aan bij parkwijk om mee te denken.
Mw. v Berg, jeugd moet toch sporten, jammer dat hier op bezuinigd wordt.
Lucas Ledmia: vind het leuk om te komen, Dr Schaepmanstraat  uitrit parkeergarage, is nog steeds een
punt , hij wacht op terugkoppeling van  gemeente,  over de veiligheid van de parkeergarage.
Hakima, is er bij geweest,en  Hans Hendriks was erbij, 
Advies:dien opnieuw in bij gemeente, Lucas stuurt rechtstreeks naar Mieneke
Wim v Seggelen: landje van Ron: dat bebouwd gaat worden, begrijpt hij niet.
Mieneke:  plan al jaren vastgesteld door de raad. Rekening gehouden met openbare ruimte, rekening 
met bebouwing. Is meegenomen in begroting gemeente. Als nu niet gebouwd wordt, loopt gemeente 
geld mis. Is heel net proces geweest dat daar gebouwd wordt. Staat nu leeg door de crisis, 
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Ron heeft gevraagd om tijdelijk als ontmoetingsplek te maken, is goed initiatief , 
Wim v S: vraag voor veiligheid:’ s morgens fietsers zonder verlichting , is onveilige situatie.
Hakima: politie controleert de verlichting, verantwoording ligt bij ouders.
Kitty van Tooren neemt signaal serieus, en legt het  bij de politie neer.
Wim Kleist :is het met Wim v S eens,  moet aangekaart worden dat meer bekeurd wordt.
Wij nemen mee volgende vergadering voor de politie .
Mw. van Ling: 5 november wil graag weten hoe laat de start in de speeltuin is. 
Marcel : hangt info op in de speeltuin.

Marcella: Verandering binnen de wijkraad, we zijn op zoek naar aspirant wijkraadsleden , graag 
aanmelden om mee te doen met zaken  die je interesseren. 

7 - Sluiting
Op dinsdag 17 november 2015 is de volgende wijkraad vergadering. 
Deze zal worden gehouden in het speeltuin gebouw van Haarlem Oost.

Actiepunten:
Vergaderdatum Punt Wie Onderwerp Afhandeling/actie

15-09-15 1 Mieneke Verwijderen reclamebord n.a.v. mail Corry Luiten
Pr. Bernardlaan
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