(Concept) Verslag Openbare wijkraadvergadering Amsterdamse Buurten 16-06-2015
Aanwezig: Jacques Amand (extern voorzitter), Jan Scholten (secretaris), Ron Bax (penning -meester), Fred Spaansen (wijkraadslid), Albert Keevel (wijkraadslid), Marcella van Vloten
(wijkraadslid), Irene Helmond (aspirant lid), Erik van der Leij (adviseur en notulist).
Afwezig: Mieneke Zijlmans (gebiedsverbinder), Cécile Hubers ( programmamanager), Gerard Tensen (wijkraadslid).
Bezoekers: Colette Galy (Sociaal wijkteam), José de Cock (Elan wonen), Hakima Sallemine (handhaving), Marijke Bergsma (wijkagent), Wim Kleist (wijkraad Pw-Zp), Mariska van Zeeland (speeltuin), Petra Klaasen (Dock) en Sandra van der Woude (Dock).
Wijkbewoners: Mw. van den Berg-Boes, Ria van Eerden, Marion Foppen, Annie Balk, dhr. Franse,
mw. van Straaten, Wil van Straaten, Ans de Haas, Wim Balk, Theo Mulder, dhr. en mw. van Amsterdam, A. van Batenburg, J. van Ewijk. van Tintelen, H. Leuwener,, Henk Korenstra, Harry Scheerder, Wim van Seggelen, Roel Schepers, Leonardo Moriggi.
1 - Opening:
Om 19.40 opent extern voorzitter Jacques Amand de vergadering. Dit is de laatste vergadering voor
de komende vakantie.
De gesprekken worden opgenomen.
2 - Mededelingen:
Op het Teylerplein waren hekken los- en omgewaaid. In dit soort gevallen moet men de
aannemer bellen of eventueel de woningbouw.
Het probleem met de twee parkeerplaatsen in de dr. Schaepmanstraat is nog niet opgelost.
Ook de problemen met de schuine stoep in de Teding van Berkhoutstraat loopt nog.
Er is nog steeds een koper voor de kerk in de Amsterdamstraat.
23 juni heeft Jacques een gesprek over de leegstand van de Schoenenreus.
- Stekels en prikkels in de wijkkrant zou wat minder scherp moeten, maar kritische
opmerkingen moeten kunnen.
3 - Verslag van 19-05-2015:
Irene heeft opnieuw melding gedaan van het bord op het van Zeggelenplein.
Ans de Haas heeft de burgemeester benaderd over de nog steeds niet gerepareerde
verlichting van het zebrapad ter hoogte van de apotheek in de Nagtzaamstraat.
4 - Politiezaken:
Marijke meldt een toename van fietsendiefstal. Fietsen goed op slot zetten !
De wijkagent wordt weinig gezien in de wijk. Toch gaat Marijke regelmatig door de wijk.
Op een inbraakmelding van Ron is geen antwoord gekomen. Meldingen moeten naar de
meldkamer, die er dan een patrouille op af stuurt.
Er wordt extra aandacht gevraagd voor het tot ‘s-avonds laat voetballen op het Teylerplein.
Er lag/lagen zwerver(s) op een bankje op het Teylerplein te slapen. Handhaving bellen !
5 - Woningbouw Elan:
José de Cock: Voor de herinrichting Drilsmaplein is de gemeente verantwoordelijk. I.v.m.
geldgebrek kan dat een probleem worden.
Herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.
Nutsbedrijven zijn bezig met het aanleggen en vernieuwen van hoofdtrajecten.

-

Wim Kleist: Misschien is er een mogelijkheid via - Voor je Buurt - een project met tips
voor
crowdfunding (alternatieve manier van geldinzameling).

6 - Nagtzaamstraat:
We blijven aandacht vragen voor verbeteringen - andere inrichting en te snel rijden.
Misschien een open avond voor de bewoners (?)
7 - Amsterdamsevaart:
De kisten blijven voorlopig staan. De Oudeweg wordt gerenoveerd.
7a Amsterdamstraat:
Nieuwe bestrating is hoog nodig, Er is ook vraag naar bankjes en minder winkel leegstand.
8 - Fijnstof:
De metingen verlopen goed.

9 - Groen in de wijk:
- Het plan van Ron Bax, voor een speelveld en/of ontmoetingsplek op terrein tussen de
school en de viskraam aan het van Zeggelenplein, heeft inmiddels Haarlems Dagblad
bereikt. Wijkbewoner Leonardo Moriggi breekt ook een lans voor het idee. Er wordt veel
gebouwd met te weinig aandacht voor groen en speelplekken.
Voorstel: Het Groenstructuurplan uit het ronde archief halen en samen met buurtbewoners
plannen maken.
10 - Rondvraag:
- De Jeugdwijkraad heeft afgelopen zaterdag een speurtocht door de wijk gemaakt, kinderen
zijn zeer enthousiast. Kinderen geven aan dat er weinig speelplekken zijn. Dank aan alle
vrijwilligers die aanwezig waren.
Er komt nog een ontmoeting met wethouder Merijn Snoek van sport en onderwijs.
Medewerkers van Dock - Petra Klaasen en Sandra van der Woude - delen mee plannen te
hebben voor ontmoeting project.
Zij gaan huis aan huis en willen spreken met jongeren op het Teylerplein/ De start is na de
vakantie.
De vergadering vindt het vreemd dat Dock, i.p.v. een topprogramma te draaien, gesloten is
tijdens de vakantie !
Spiegel Herensingel hoek Haarlemmerstraat is er nog niet.
Probleem boom in de Amsterdamstraat is nog niet opgelost.
Hondenpoep problemen - meldpunt bellen (14023) Irene Helmond onderstreept nogmaals
het belang van meldingen. Zo kan de gemeente in kaart brengen waar de problemen zijn
Spaarnelanden uitnodigen voor de volgende vergadering
We missen Mieneke Zijlmans en Cecile Hubers. Mieneke dacht dat de wijkraad al op reces
was.
11 - Sluiting: Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering.
De volgende vergadering is dinsdag 18 augustus.
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