
 1 

 

 

1 – Opening door voorzitter Siem de Groot. Bewoners van Romolen zijn aanwezig, zij 

komen zelf met diverse punten daar er geen bewonerscommissie Romolen meer is. 

 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. Jan en Jacques. 

2.1 Afwezig met bericht Irene Helmond en Michael Brink. 

2.2 Aankondiging van Sportsupport voor de Zomerzonesportdag 25 april.  

2.3 Brief van de speeltuin Haarlem Oost i.v.m. een bijdrage. 

2.4 Bericht van de gemeente voor de ondertekening van het wijkcontract bij DSK op 9 

maart om 11.00. Siem heeft andere informatie gekregen eerst om 11.00 beplanten 

bakken A.C. Krusemanstraat en daarna om11.15 ondertekening. Siem neemt voor de 

juiste informatie contact op met Carla Jonk. 

2.5 Ter kennisgeving van de gemeente de bewonersbrief over herstelwerkzaamheden 

bestrating van Zeggelenstraat, Hieronymus van Alphenstraat en Allard Piersonstraat. 

2.6 Antwoord op de brief over Dr.Schaepmanstraat de fietsen en de uitrit.  Van Sandra 

Roozen Préwonen is bericht gekomen dat het in behandeling is. Lucas heeft woensdag 

overleg met Préwonen. Jos Derissen heeft een andere functie. 

2.7 Handhaving, er wordt actie ondernomen op de bromfietsen van Zeggelenstraat. 

2.8 Brief van de fysiopraktijk hoek Nagtzaamstraat Amsterdamse Vaart over uitbreiding 

van de parkeerplekken. 

2.9 Uitnodiging van DSK voor overleg, dit is inmiddels geweest. 

2.10 Antwoord van Ingrid Hamer over dubbele bewoning Teding van Berkhoutstraat. 

Vergunningen zijn aangevraagd. 

2.11 Uitnodiging bijeenkomst discriminatiezaken in het Mondiaal Centrum op 26 april. 

2.12 Email Hans Hendriks dat het omleidingbord Dr.Schaepmanstraat en het verbreden 

parkeerplaats Amsterdamse vaart 254 wordt geregeld. 

2.13 De wijkraad heeft het akkoord gehad van de gemeente om bij de omwonenden te 

informeren naar de bestemming voor het braakliggend terrein in de Cremerstraat. Het 

voorstel is een fietsenstalling. 

2.14 De wijkraad heeft nu ook Twitter; @nabhaarlem. 

2.15 De website is vernieuwd in samenwerking met Fabian Melchior. Fred Spaansen gaat 

voor de wijkraad de site bijhouden. Er zijn veel positieve reacties. 

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag  20 februari 2012 19.30 uur 

Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 

Aanwezig:  

Siem de Groot, voorzitter 

Jan Scholten, Jacques Amand 

Ron Bax, Gerrit van Slooten, Gerard Tensen 

Fred Spaansen 

José de Cock 

Anton Rossel, Edwin Hein 

Mariska van Zeeland 

Mw. van Duffelen, Mw. van Ling 

Hr. van Klooster, Lucas Ledmia 

5 bewoners “Romolen” 

Truus Melchior 

Wijkraad; 
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Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Speeltuin Haarlem Oost 
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Notulist 

Afwezig  

Irene Helmond 

Mw. van Heerden 

Werkgroep verkeer. 

Bewoner 
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2.16 Vragenlijst Tom Bokkers over de visie Haarlem Oost. Kettingreactie. 

2.17 De wijkvisie met erratum van José van Elanwonen. De wijkraad is akkoord met de 

wijkvisie, Jacques bespreekt met José na de vergadering nog een opmerking in het 

erratum. 

2.18 Jaarvergadering wijkraad Scheepmakersdijk e.o. 10 april. 

2.19  Email wijkraad Parkwijk Zuiderpolder over fijnstof. De wijkraden Haarlem oost 

hebben de luchtverontreiniging Amsterdamse Vaart op de agenda van het regie-

overleg laten zetten. Men pleit voor meer meetpunten. 

2.20 Verzoek van wijkraad Parkwijk Zuiderpolder voor ondersteuning voor hun standpunt 

van het parkeervraagstuk bij het Reinaldahuis. 

2.21 De wijkraad is afgelopen vrijdag aanwezig geweest bij het 50-jarig bestaan van de 

Turkse gemeenschap. 

 

3 - Notulen van Maandag 16 januari 2012. 

   - Naar aanleiding van;  

   2.16 Mw. van Ling; aan beide zijden van het Tollenspad zijn straatnaambordjes geplaatst. 

Spaarnelanden ziet geen mogelijkheid om het pad te vegen. Mw. van Ling wordt weer 

door de gemeente naar Spaarnelanden verwezen en vice versa. Wijkraad neemt het 

mee naar het Dagelijks beheer 5 maart. 

  5.1 José,  toevoeging in de Hieronymus van Alphenstraat en Alberdinck Thijmstraat 

wordt de mogelijkheid onderzocht of onderhoud mogelijk is. 

  5.5 Fred; Het pand Jacob Geelstraat dat lang leeg heeft gestaan is inmiddels bewoond. 

  7.1 Michael Brink is weg bij Sportsupport. Koen van den Dop is zijn plaatsvervanger. 

   - Actiepunten; 

 160112 /5.4 Artikel wijkkrant door José is ingeleverd. 

 160112 / 7.2 Artikel wijkkrant Sportsupport is ingeleverd. 

 191211 / 6 Navraag splitsing woningen Teding van Berkhoutstraat. Antwoord Ingrid  

  Hamer alle vergunningen zijn aangevraagd. 

 191211 / 6 De gids voor ouderen is toegezonden door Jacob Carrière. 

 171911 / 5.13 Bomen Potgieterstraat en Zomerkade. Nieuwe beplanting in het voorjaar. 

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

160112 / 3 Ondergrondse containers Jac. van Looijstraat. Mw van Ling heeft ondanks 

diverse pogingen geen contact met Frank Korvers van de gemeente kunnen 

krijgen. Siem en Jacques bespreken het in het Dagelijks Beheer. 

 

4 - Politiezaken. Niet aanwezig.  

4A  Bewoners Romolen. 

4A.1 Het betreft het bord op het fietspad oversteek Reinaldahuis naar Romolen. Bij 

Romolen moet men de laatste 25 m. lopen naar de Hasebroekstraat. Op de 

jaarvergadering 2011 hebben de bewoners het al aangekaart. Punt naar het Dagelijks 

Beheer. 

4A.2 Bewoners hebben het artikel gelezen in het Haarlems Dagblad dat er betaald parkeren 

komt bij het Reinaldahuis. Er zijn signalen dat het personeel van het Reinaldahuis aan 

de overkant gaan parkeren. Men vreest parkeerproblemen rond de Hasebroekstraat.  

De parkeerdruk is al hoog, er zijn hier al 15 invalidenparkeerplekken.  

Edwin; betaald parkeren is niet zeker. Er zijn op een informatieavond 18 varianten 

besproken, die zijn niet meegenomen. De gemeente komt nu zelf met het voorstel 

voor betaald parkeren. De gemeente heeft toegegeven een inschattingsfout gemaakt te 

hebben bij de bouwaanvraag. Het wordt in maart in de Commissie behandeld. Advies 

van de wijkraad aan de bewoners van Romolen om een brief te schrijven met 

handtekeningen van de bewoners. De brief wordt doorgegeven aan de wijkraad die 

voor verzending naar de raadsleden zorgt. 

-  Het parkeerterrein bij de moskee is openbaar. 

-  De suggestie van bewoners Romolen om de groenstrook aan de overkant te 

gebruiken. Dit wordt door wijkraad Zuiderpolder afgewezen dit behoort tot het 
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Reinaldapark. 

-  De suggestie van de wijkraad Parkwijk Zuiderpolder om de Leonard Springerlaan 

eenrichtingverkeer te maken en haaks te parkeren vindt de gemeente te duur. 

4A.3 Grond bij de Hasebroekstraat wordt door de firma Wals als showroom gebruikt. 

Bewoners worden verzocht hun auto’s daar niet te parkeren. Van wie is dit terrein is 

dit openbaar? Wijkraad vraagt dit na op het dagelijks beheer. 

 

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock 

5.1 In het herstructureringsgebied hebben de bewoners een brief gehad,  

een tiplijst met “wist u dat ”.  

5.2 Bewoners van het project 1C worden eerdaags op de hoogte gebracht over het 

schetsontwerp. De projectcommissie is redelijk positief. Het voorontwerp is 

waarschijnlijk in april klaar waarna het naar de bewoners gaat. 

5.3 Van de verkoop - sloopwoningen zijn inmiddels al diverse bewoners verhuisd, de 

panden worden tijdelijk verhuurd. 

5.4 Artikel voor de wijkkrant is ingeleverd. 

 

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer. 

De aanvraag voor extra invalidenparkeerplaats bij de fysiopraktijk hoek 

Nagtzaamstraat / Amsterdamse Vaart is in behandeling. Er moet een WMO procedure 

gevolgd worden. 

7 – Rondvraag 

7.1  Mw. van Ling; DSK terrein. Er komt een nieuw goedkoper plan voor de hekken. Een 

heel nieuw hek aan de kant van de woningen, een laag hek bij het voetbalveld. 

7.2   Mw. van Ling vraagt naar het financieel verslag bij de jaarvergadering. Exemplaren 

van het verslag zullen op de vergadering aanwezig zijn. 

7.3 Gerard Tensen vraagt naar de agenda voor de jaarvergadering voor de wijkkrant. 

Gerard krijgt de agenda toegezonden evenals Fred voor de website. Jan Scholten 

neemt contact op met de Digitale Krant. 

7.4 Mariska vraagt naar de wijkfilm. De film zal op de jaarvergadering vertoond worden. 

7.5 Hr. van Straaten. Sinds december liggen in de Hasebroekstraat stoeptegels eruit. Hij 

heeft dit gemeld bij de gemeente maar het is nog niet hersteld. Anton neemt dit mee 

naar het dagelijks beheer. 

7.6 Hr. van Straaten. Er wordt niet gestrooid rond de Hasebroekstraat en er is ook geen 

zoutbak. Bewoners dienen dit zelf te onderhouden en kunnen gratis zout halen bij 

Spaarnelanden. Bakken staan alleen b.v. bij bruggen waar de weg oploopt. 

7.7 Hr. van Straaten. Er ligt veel zwerfvuil in de perkjes. Dit wordt door Paswerk 

onderhouden in opdracht van de gemeente. Wijkraad neemt dit mee naar het dagelijks 

Beheer 

7.8 Ron. De straatmakers ( Compier)  hebben de parkeerplaats bij Amsterdamse Vaart 

254 niet verbreed zoals afgesproken. Er is een email voor akkoord van Hans 

Hendriks. Ron neemt contact op met Hans Hendriks. 

7.9 Edwin Hein wijst erop dat “fijnstof en metingen”op de agenda van het Regieoverleg 

is gezet. Het blijkt dat men boven de norm van 35 normdagen uitkomt nl. 38. Een 

gevaar voor de volksgezondheid. Men wil meer meetpunten, het is een opeenstapeling 

zoals de fly-over, verkeer, Schiphol, Polanen enz. 

7.10 Edwin Hein. Dinsdagavond is bij de commissie ontwikkeling en beheer de presentatie 

van de winnaar van de prijsvraag  “de Kettingreactie” van Haarlem oost. Hij adviseert 

de wijkraden hierbij aanwezig te zijn. Wijkraden Nieuwe Amsterdamse Buurt en 

Scheepmakersdijk blijken niet te zijn uitgenodigd maar gaan wel. Het is een 

prijsvraag in opdracht van Ymere en NAI. Max van Aerschot, de Haarlemse 

stadsbouwmeester zat in de jury. De vragenlijst hebben de meeste wijkraden niet 

ingevuld daar er geen communicatie en presentatie aan de wijkraden is. De wijkraden 

hebben het uit de krant moeten halen. 
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8 - Sluiting. 20.40 uur. 

 

 

 

 

 

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling  

20-02-12 2.4 Siem Navraag afspraak ondertekening wijkcontract Carla Jonk 

20-02-12 2.6 Lucas Fietsen en uitrit Dr. Schaepmanstraat  Préwonen 22.02 

20-02-12 3/2.16 Siem 

Jacques 

Vegen Tollenspad Dagelijks beheer  

5 maart. 

20-02-12 4A Siem 

Jacques 

Bord fietspad richting Hasebroekstraat Dagelijks beheer  

5 maart 

20-02-12 4A.2 Jan 

Jacques 

Verzending na aanlevering brief bewoners 

Romolen parkeren Reinaldahuis, 

raadsleden 

20-02-12 4A.3 Siem 

Jacques 

Navraag eigendom terrein Hasebroekstraat Fa. 

Wals? 

Dagelijks beheer  

5 maart 

20-02-12 7.3 Jacques Toezending agenda jaarvergadering Gerard en Fred. 

20-02-12 7.3 Jan Contact Digitale krant i.v.m. jaarvergadering.  

20-02-12 7.8 Ron Contact Amsterdamse Vaart 254 parkeerplaats Hans Hendriks. 

20-02-12 7.7 Siem 

Jacques 

Zwerfvuil perkjes Hasebroekstraat Dagelijks Beheer  

5 maart 

     

16-01-12 2.8 Jan 

Jacques 

Afhandeling reacties bewoners Jac. van 

Looijstraat op de schouw 

 

16-01-12 2.12 Jan 

Jacques 

Doorgeven te hoge stoep Ted. van 

Berkhoutstraat 42, 44, 46 

Dagelijks beheer 5 

maart 

16-01-12 2.20 Jan 

Jacques 

Oversteek Prins Bernhardlaan /  Dr. 

Schaepmanstraat. 

Dagelijks beheer  

5 maart 

16-01-12 3 Siem 

Jacques 

Containers Jac. van Looijstraat. Medegebruik 

bewoners de Flank. Contact Frank Korvers 

Dagelijks beheer  

5 maart 

16-01-12 8.1 Jan 

Jacques 

Brief PréWonen Dr. Schaepmanstraat fietsen en 

uitrit 

In behandeling  

S. Roozen 

21-11-11 3 Jan  APV busjes aanpassing website gemeente Afd. 

communicatie 

21-11-11  3  Uitrit Flank wordt meegenomen in wijkcontract?  

17-10-11 5.3 Gerrit Paaltjes H van Alphenstraat Hans Hendriks 

17-10-11 5.9 Siem Afvalbakken voor plastic Drilsmaplein Hans Hendriks. 

 

 


