
(Concept) Notulen Openbare wijkraadvergadering Amsterdamse Buurten 19-05-2015

Aanwezig: Jacques Amand (extern voorzitter), Jan Scholten,. secretaris), Ron Bax 
   (penningmeester), Fred Spaansen (wijkraadslid), Albert Keevel (wijkraadslid), Marcella van 
   Vloten (wijkraadslid), Irene Helmond (aspirantlid) en Erik van der Leij (adviseur en 
   verslag).

Afgemeld: Gerard Tensen (wijkraadslid), Marijke Bergsma (wijkagent), José de Cock (Elan  
   Wonen), Hakima Sallemine (handhaving),

Bezoekers: Wim Kleist (wijkraad PW-ZP) Mariska van Zeeland (speeltuin), dhr. Korenstra,     
   dhr. en mw. van Amsterdam, dhr. van Seggelen, dhr. en mw. van Ling, mw. de Haas, 
   dhr. Iedema,  dhr. van Klooster, mw. van den Berg- Boes en, iets later, Mieneke Zijlmans 
   (gebiedsverbinder).

1 - Opening. 
   Iets na half acht opent extern voorzitter Jacques Amand de vergadering.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken: 
-  Er is een ontmoetings bijeenkomst geweest voor alle partners van Haarlem-Oost geweest.
   Doel was het netwerk uit te breien.
-  Er zijn veel positieve mailtjes binnen gekomen voor een voetbalveldje achter de viskraam 

op
   het van Zeggelenplein. Een ontmoetingsplek voor de wijk?
-  Er komen klachten over lawaai van de renovatie rond het van Zeggelenplein. 
-   Inventarisatie plannen Cremerplein is gaande.
-   Verlichting boven het zebrapad Nagtzaamstraat is nog steeds stuk. We worden er moe van.
-   De wijkraad wil weer een wijkcontract. Vooraf daaraan wordt een wijkschouw gepland. 
-   Toekomst speeltuin. Op 19 mei is er een gesprek gehouden met gemeente, wijkraad en   
    betrokkenen.  Wens is ook zoveel mogelijk oude bomen te behouden. Er is een goed gevoel  
    over het gesprek.
-   Er is veel ongerustheid over het vele verkeer een het te hard rijden in de wijk m.n. in de
    Nagtzaamstraat. Vorige week was er weer een grote aanrijding met veel overlast.
-   Er is onduidelijkheid over parkeerplaatsen voor Greenwheels. Jacques gaat navraag doen.
-   Over het verzoek om een signaleringstreep bij de MLK-school deelt Mieneke mee dat het 
     nog in aanvraag is.
     Een waterpunt blijkt te duur te zijn - de wijkraad gaat hier toch mee verder.
     Over de invulling van het stuk grond Cremerstraat/plein is nog overleg gaande met dhr.
      van der Eng en Mieneke.

3 - Verslag wijkraadvergadering 17-03-2015:
     N.a.v. punt 2.1:  meldt Albert gehoord te hebben dat de kerk inmiddels verkocht is. Wie de 
     nieuwe eigenaar is is nog niet bekend. Over het pand van Bartelings is nog niets bekend.

    Actiepunt 170215/22:
    Er wordt nog steeds los vuil bij de stortbakken geplaatst. Jammer dat Hakima afwezig is.
    Wijkbewoners zien weinig van handhaving in de wijk.

4 - Verslag wijkraadvergadering 1-04-2015:
     Geen opmerkingen.

5 - Politiezaken: 



     Marijke is afwezig.
     Er zijn weer inbrekers  gesignaleerd.

6 - Elan wonen:
     Er wordt flink gebouwd.. Soms komen er klachten van overlast.

7 - Handhaving:
     Hakima is niet aanwezig.

8 - Jeugdwijkraad:
     Het enthousiasme is volop aanwezig. Voor de komende vakantie wordt er nagedacht over
     extra activiteiten voor kinderen die niet op vakantie gaan.

9 - Rondvraag:
     Dhr. Iedema: Stelt de verkeersveiligheid, het te snel rijden en parkeren in de Nagtzaam-
     straat en rond het Teylerplein aan de orde. Voorgesteld wordt een enquête en/of een hand--
     tekeningenactie te houden. Zie ook de mededelingen. Resultaat afwachten.

     Mw. de Haas: Verlichting zebrapad. Mieneke heeft hierover gebeld. Contact gemeente en
     Spaarnelanden is nog niet optimaal. Zie ook de mededelingen.

     Henk Korenstra: In de dr. Schaepmanstraat is door nieuwbouw een invalide-parkeerplaats  
     niet goed voor het huis komen te liggen. Jacques neemt dit mee naar de gemeente.

    Mw. van Ling: Er zijn problemen met stoepjes. Jacques stelt voor de betrokkenen bijeen te
    krijgen voor een oplossing.
    
    De wagens die de containers legen rijden in eenrichting-straten tegen het verkeer in. Het 
    schijnt dat zij hiervoor ontheffing hebben. Wordt nagevraagd door Jacques.

    Is er al nieuws over de spiegel Haarlemmermeerstraat hoek Herensingel. Antwoord: Nee.

    Mw. van den Berg - Boes: Zij was kort geleden bij een inloopdag in de Oosterkerk. Het
     lijkt haar ook een goede plek voor een ontmoetingsplek.
     De klok van de Amsterdamse poort staat nog steeds stil. Inmiddels heeft Mieneke laten  
     weten dat er een kostenraming is gemaakt en wordt er bekeken of er budget is.

     Irene Helmond: Bordje Uitrit op het van Zeggelenplein is nog niet weg. Irene gaat 
     opnieuw kijken.
     Zij was bij een info over calisthenics-apparaten. Mischien een parcours in het Reinaldapark.
     Zie het filmpje op de web-site.

     Albert Keevel en Ron Bax: Zij zijn op uitnodiging van Haarlem Glossy bij een  
     voorlichtings bijeenkomst geweest.
     De bedoeling is dat ook de wijkraden info en artikelen in de glossy geplaatst krijgen. Klinkt
     heel positief.
     Voorstel: Hebben wijkbewoners iets voor de glossy, mail het naar de wijkkrant

     Ron Bax: Bij hem in de buurt is er ingebroken. Zie ook mededelingen.

     Sluiting: Rond 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.



     Actiepunten: 

    Vergaderd.                 Punt              Wie                    Onderwerp                    Afhandeling/actie
          

17-03-2015    1 Irene Verwijderen
                                                                reclamebord Pr.
                                                                Bernhardln.

Welk bord ?

17-03-2015     2.1     Jacques Vergunning kerk  Hr Appelman gemeente
                                                                                                  

17-03-2015     10.1 Jacques Stand van zaken
                              Schoenenreus

17-03-2015     10.6 Jacques Meer afvalbakken   Overleg Spaarnelanden
plastic in de wijk     

17-03-2015     10.9    Hennie Buurtbedrijf 
0verleg

17-03-2015     10.11 Jacques Borden en pijl
oversteek Pr.
Bernhardlaan

17-02-2015     7.2 Hakima Hondepoepbakken
vaker legen

17-02-2015     7.3 Mieneke Afhandeling
meldingen
straatverlichting

17-02-2015     7.5 Mieneke Verplaatsen meter-
 kast bij MLKschool

17-02-2015       11.5Jan  Herstel fietspad
 Romolen

17-02-2015     11.8Mieneke  Navraag groenstrook     Vastgoed Joeri    
 bij viskraam

17-02-2015     11.12 Jacques  Rommel bij container      Contact bewoner
 en doorgroei wilg bij
 buur van speeltuin

18-11-2014     3 11/7 Jan  Verwijderen 30km            Dagelijks beheer
  borden waar niet
 wordt gehandhaafd

20-05-2014     6.3 Jan    Bebording parkeer- Dagelijks bestuur



 terrein Chinees

19-11-2013      5 Wijkraad  Aanpak bestrating Schouw na
 dr. Schaepmanstraat gereedkomen bouw
 vlgs afspraak na
 werkzaamheden

01-06-2013    8.5 Jan  Bord Amsterdamse  Dagelijks bestuur
 Vaart/Teding van
 Berkhoutstraat
 stopstreep VRI

      

     
    


