
Jaarvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 18 maart 2014 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand voorzitter
Jan Scholten, Gerrit van Slooten, Ron Bax
Gerard Tensen
Fred Spaansen 
Irene Helmond
Erik van der Leij
José de Cock
Marijke Bergsma
Wil Verzijlberg
Mariska van Zeeland, Marcel Briefjes
Haarlem 105

Verder aanwezig; zie aparte presentielijst

Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen. 

Werkgroep verkeer
Stichting Doei 
ElanWonen
Gebiedsagent
Gebiedsverbinder 
Speeltuin Haarlem Oost

Notulist
Afwezig 
Jaimy Murray Wijkbewoner.

1 – Opening door voorzitter Jacques Amand. Welkom aan wijkbewoners, collega’s en ambtenaren en 
Haarlem 105.

       Mededelingen.
1.1 Dit is de eerste openbare vergadering van de wijkraad Amsterdamse Buurten.
1.2 Vergadering wordt nu gehouden in de speeltuin. Wijkraad gaat een mogelijke verhuizing 

bekijken voor een eigen ruimte naar b.v. de leeggekomen school.
1.3 Stemming afsteken centraal vuurwerk als pilot gezamenlijke wijkraden Oost. Meerderheid 

aanwezigen voor.
1.4 Afgelopen weekend waren er veel klachten over volle containers en de zakken die er naast 

werden gezet. De wijkraad neemt contact op met Spaarnelanden opgenomen.
José; de bewoners van woningen die leeg komen, bellen zelf zoals afgesproken 
Spaarnelanden.

1.5 De wijkraad heeft een gesprek gehad met de gemeente over het groen op het van 
Zeggelenplein. Afspraak met de procesmanager is dat de tekeningen worden opgestuurd waar 
wijkraad en bewoners aanvulling aan kunnen geven. De tekeningen kunnen ingezien worden 
bij de wijkraad, op de website en informatieborden.

1.6 Het gaat beter op het Teylerplein, het Richard Krajicekcourt wordt goed gebruikt. 
Complimenten aan Koen van der Dop Sport Support, ondersteuning is wederzijds. De 
wijkraad ondersteunt Koen bij de aanvraag voor hogere hekken rond het tennisveld.

1.7 Complimenten en applaus voor de speeltuin Mariska van Zeeland. Ze zorgt voor belangrijke 
cohesie in de wijk.

1.8 Dank aan mevrouw van Duffelen.
1.9 Stuk grond Cremerplein. Er is nu geen geld. Gesproken wordt er met afd. Vastgoed en Wil 

Verzijlberg om tot een aanvaardbare oplossing voor de wijk te komen.
1.10 Afgelopen vrijdag zijn er 4200 wijkkranten bezorgd.
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2- .  Verslag jaarvergadering 2013.
Punt 2.   De speelplek aan de Dr. Schaepmanstraat is door de aanpak PréWonen een mooi
              plekje geworden.
Punt 6.   De snoei in de Peperstraat vindt in 2014 plaats.
Punt 6.   Meldingen via mail, website gemeente Haarlem of telefoonnummer 14023.
Punt 7.   Er is een nieuwe lichtbak besteld voor de oversteek school - Nagtzaamstraat.

Nagtzaamstraat. De veiligheid van het asfalt is slecht. Wijkraad vraagt advies en  
offerte aan verkeerstechnisch bureau om de snelheid er uit te halen.

Punt 10. Ook afgelopen jaar was er niemand van Handhaving aanwezig ondanks uitnodiging.
 

3-    Aan en aftredende wijkraadleden.
Met akkoord van de vergadering zijn de 5 wijkraadsleden herkozen.; 
Jacques Amand, Jan Scholten, Ron Bax, Fred Spaansen en Gerard Tensen.

4 - Jaarverslag secretariaat 2013.
Jan Scholten secretaris leest het jaarverslag voor.
Naar aanleiding van;
Het fietspad langs winkels van Zeggelenplein. Het plan is 1 ½ jaar geleden ingediend door de 
bewonerscommissie  mevr. Luiten, de wijkraad en de Fietsersbond bij de toenmalige 
projectleider Otto van de Berg van de gemeente. 
Het plan gaat niet nu door vanwege gebrek aan financiering.
Herprofilering van de straat gaat niet door, de kuilen worden hersteld nadat de 
bouwwerkzaamheden klaar zijn. 

5 - Jaarverslag penningmeester.
Penningmeester Ron Bax leest het verslag door. Dank aan de kascommissie mevrouw van 
Slooten en de heer van Ling.
Heer van Ling; er vindt geen decharge plaats. De kascommissie heeft een vraag openstaan die 
nog niet is beantwoordt. De basis waarop de onderlinge verdeling van het budget 
internetkosten is gebaseerd.
De wijkraad zal schriftelijk reageren op de wijkraadvergadering van 15 april.

6 - Film gemaakt in de wijk van de Amsterdamse Buurten.

7 – Politie Marijke Bergsma is in het begin van de vergadering behandeld. 
Marijke verlaat na punt 2 de vergadering i.v.m. werkzaamheden. 

 Met woninginbraken is het rustig in de wijk. Politie is met een project bezig in Schalkwijk om 
de inbraken daar terug te dringen. Er is wel een stijging bij inbraken personenwagens.

 Mevr. Boes geeft complimenten aan Marijke daar ze goed geholpen is.

     Elan Wonen. Jose de Cock

 Bij panden rondom het sloopcomplex Drilsmaplein zijn nestkastjes aangebracht. Dit is 
verplicht in het kader van de faunawet. De eerste rij dakpannen zijn van diverse woningen 
verwijderd om nestelen te voorkomen.

 De asbestrapportage wordt deze week uitgevoerd. Hierna is er 2 weken nodig voor de 
sloopmelding. Dan wordt in ongeveer 2 weken het asbest verwijderd. Hierna volgt de 
daadwerkelijke sloop van blok 1 Dr. Schaepmanstraat.

 Na de brandstichting zijn de hekken op een andere manier bevestigd zodat het erg lastig is om 
ze los te halen.

 Geef meldingen altijd door aan Elan Wonen (er is een meldkamer) en aan de politie.
Zowel Elan Wonen als de politie houden het complex in de gaten. Echter het is ook belangrijk 
dat omwonenden signalen doorgeven.



8 - Rondvraag.
Marcel Briefjes speeltuin Haarlem Oost.

 De speeltuin is één van de eerst betrokkene geweest bij de plannen, maar wordt totaal niet 
meer geïnformeerd. De nieuwe school is bijna in gebruik.  De speeltuin heeft ook ideeën voor 
de vrije gekomen ruimte ( school, sporthal) die men wil bespreken voor alles beklonken is.
Wil Verzijlberg neemt contact op met de gemeentelijke contractpersoon voor een afspraak met 
speeltuin en wijkraad.
Wijkraad; er is nog geen projectontwikkelaar voor de grond voor de bouw van o.a. sociale 
woningen.

 Hoe zijn de gelden geregeld bij stichting DOEI?
Wijkraad; stichting DOEI staat apart van de wijkraad hoewel dezelfde leden er in het bestuur 
zitten. Geld voor activiteiten vraagt men aan bij het wijkactiviteitenbudget.
Wil Verzijlberg. Bewoners dus ook de speeltuin kunnen zelf een aanvraag indienen. Aanvraag 
formulieren staan op de website gemeente Haarlem.

 Complimenten voor de wijkkrant.

Edwin Hein. Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder.
 9 april is er een presentatie van de ontwikkelstrategie Haarlem oost ( inclusief Schalkwijk).

Edwin vraagt om alert te zijn, sommige zaken die b.v. in Schalkwijk plaatsvinden, kunnen 
invloed  hebben op de Prins Bernhardlaan, Amsterdamse Vaart en de woonomgeving / 
leefbaarheid in Oost. 
Men moet zich nu in de plannen verdiepen, nu is er geen geld maar wellicht in de toekomst 
wel. Men moet nu anticiperen anders is men te laat. Belangrijk is een goed communicatie naar
de bewoners.

Bram van Ling;
 Mist het agendapunt kascommissie. Ron, de penningmeester vraagt twee mensen om zich op 

te geven voor de kascommissie. Men komt 1 x per jaar voor 2 uur bij elkaar. Deze avond geen 
aanmelding, de vraag wordt geplaats op de website.

 Arnold van Strien Trots op Haarlem
Als de voorzitter Jacques Amand gekozen wordt in de Raad blijft hij voorzitter van de 
wijkraad?
Jacques; In principe blijft Jacques bij de wijkraad eventueel als extern lid. Alles gaat in 
overleg met de overige leden.

9 - Sluiting.     20.50 uur
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