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1 – Opening door voorzitter Siem de Groot. 

 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 

2.1 Afmelding Gerard van Klooster. 

2.2 12 mei was het milieustraatfeest in de Oltmanstraat. 19 mei werden er plantjes geplant. 

2.3 De wijkraad is bezig met het afronden van het ophalen van de enquêteformulieren voor het 

Cremerplein voorstel een fietsenstalling. De binnengekomen reacties zijn positief. Er is ook de 

suggestie gedaan om het af te kunnen sluiten, dit zal nader bekeken worden. 

2.4 Ontvangen startnotitie luchtkwaliteitnota. Zie verder punt 9.2 

2.5 Aankondiging Zomerbos zie verder punt 8. 

2.6 Uitnodiging informatieavond Speelruimteplan  Broederhuis donderdag 24 mei. 

 De speeltuin heeft geen uitnodiging ontvangen. Waarschijnlijk omdat deze avond voor de 

wijkraden is bedoeld Mariska neemt zelf contact op met de gemeente. 

2.7 Uitnodiging van ElanWonen 22 mei “Sense Storm”. Om te komen tot een goed 

communicatieplan voor de Amsterdamse Buurt tijdens de herstructurering. Het is breed 

gericht 12 bewoners, 6 ElanWonen en 6 ondernemers in en buiten de wijk. 

2.8 Hans Hendriks zal eerdaags beginnen met de fietsenrekken bij de Spits en de Flank. 

Er zijn paaltjes verdwenen. Siem heeft Hans gebeld maar nog geen antwoord gehad. 

De stenen zijn voor een afscheiding van de doorgang van Zeggelenpad en de Prins 

Bernhardlaan. Dit moet nog worden uitgevoerd wel het liefst voor de Luilak. 

2.9 Aanpak speelterrein Dr. Schaepmanstraat t.h.v. het kleine flatje. De kuil wordt gelijk met de 

parkeerplek gemaakt, er komen een draaimolen, glijbaan en wipkip. 

2.10 De wijkraad heeft een bezwaarschrift ingediend over de financiën. Behandeling  6 juni. 

2.11 Klachten over kap bomen Dr. Schaepmanstraat, er is vergunning en met Hans Hendriks is de 

herplantplicht besproken. 

2.12 ElanWonen gaat bekijken of er verlichting in de bomen Drilsmaplein kan worden aangebracht. 

2.13 DSK / School. Er zijn vergaderingen geweest, de inrichting van het Zeggelenplein loopt. 

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag  21 mei 2012 19.30 uur 

Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 
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Mariska van Zeeland 

Bas van Heezik 

Hr. van der Zee 

Mw. Krol 

Voorzitter 

Albert van der Meij 

Truus Melchior 

Wijkraad; 

 

 

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen.  

Werkgroep verkeer 

Gebiedsagent 
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Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
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Romolen 

Jac. van Looijstraat 

VVE de Spits en de Flank 

Bewoner OAB. 

Notulist 

Afwezig met bericht 

Gerard van Klooster Bewoner 
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2.14 Parkeren. Email aan de wijkraad Parkwijk Zuiderpolder. De wijkraad NAB wil participeren in 

de parkeerproblemen rond het Reinaldahuis. Dit heeft ook invloed op de NAB.  

Een parkeergarage in oost is voorlopig van de baan zolang de andere parkeergarages niet 

voldoende vol zijn. 

2.15 Email van GroenLinks. Men wil contact met de wijkraad i.v.m. de groeninitiatieven. 

2.16 De wijkraad vraagt de GGD rapporten van Haarlem Oost op i.v.m. de fijnstof. De wijkraad wil 

de Prins Bernhardlaan in aanmerking laten komen als locatie voor een meetpunt. Actie 

Jacques. 

De wijkraden Haarlem oost hebben gezamenlijk uitstel van de inspraakperiode Luchtkwaliteit 

aangevraagd om voldoende tijd te hebben de cijfers na te laten rekenen. Enkele leden uit de 

NAB, PZ en SMD e.o. gaat zich hier mee bezighouden. 

2.17 Er zijn klachten over het parkeren op de hoeken vooral door busjes. Altijd melden. 

 

3 - Notulen van jaarvergadering 19 maart 2012. 

Inhoudelijk; 

2.13 Bijeenkomst jongerenoverlast met o.a. Kitty van Tooren was in het kader om alles 

voor het jeugdbeleid in kaart te brengen. Bij overlast worden de ouders erop aangesproken. 

2.17     Tollenspad was weer schoon. Handhaving is twee keer geweest maar nu ligt het weer 

vol met vuil en hondenpoep. 

6 De hoofdweg van de Prins Bernhardlaan is geasfalteerd, de fietspaden volgen later. 

Actielijst; 

8.4 De werkzaamheden op de Prins Bernhardlaan staan op de website van de wijkraad. 

8.6 Evaluatie markt Beatrixplein. Pel heeft een verlenging van de vergunning gehad voor 

een jaar. Hij dient wel alles op te ruimen na marktsluiting. 

 Deze punten gaan van de actielijst. 

2.4       Op de Prins Bernhardlaan zijn opnieuw belijningen aangebracht maar de oversteek is 

niet meegenomen.                                                                                                     Punt schouw. 

2.5 Romolen / Wals. Miranda Lemmers; de vergunningen zijn in orde. Voor de container 

enz. wordt een andere oplossing gezocht.  

7 Het braakliggend stukje grond bij de Flank is eigendom van de gemeente en zal door 

de gemeente aangepakt worden. De voorzitter van de VVE vindt dit positief nieuws. 

8.3 Fietsenrekken Dr. Schaepmanstraat. Dit zal worden meegenomen tijdens de schouw 

met Harry Uphof. Préwonen wil de rekken leveren, de locatie is voor de gemeente. Lucas wijst 

erop dat er bij de Chinees 6 extra plekken bijgekomen zijn.   Punt schouw. 

 

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma. 

4.1 Met de jeugd op het Teylerplein gaat het goed, politie blijft in gesprek met de jongeren. 

 De overlast verplaatst zich naar de Tweede Vooruitgangstraat. 

4.2 In de looproute van het uitgaanspubliek door de wijk van en naar het centrum stijgt het aantal 

vernielingen aan auto’s en straatmeubilair 

4.3 De “stop de overvaller prijs” is een prijs vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel 

burgers en professionals nieuwe ideeën te laten ontwikkelen om de overvallen te verminderen. 

Als groep of individueel kan men € 50.000 winnen. Voorstellen indienen voor 1 juli 2012. 

Vragen aan Marijke; 

4.4 Voorzitter VVE de Flank en de Spits. Er is sprake van jeugdoverlast en overlast van bewoners 

van twee etages van de torenflat gehuurd door de Hartekamp van Ymere ( begeleid wonen) . 

Contactpersoon van Ymere is Edgar van Munster, van de Hartekanp is het de heer de Bouwer. 

Een schoonmaakploeg zet ook vuil naast de containers. De heer Bouwer zou contact opnemen 

met de wijkraad voor informatie dat is tot op heden niet gebeurd. Siem neemt contact op. 

4.5 Mw. van Ling; Veertig tot zestig kinderen komen over het hek op het DSK terrein en laten een 

enorme rommel. Doelnetten worden vernield. Ook blijft er glas achter wat gevaarlijk is. Het  

gevolg is dat SRO het terrein niet meer schoonmaakt. 

4.6 Ron. Men verplaatst de jeugd steeds. Zij zoeken een plek om te vertoeven. Er moet een 

oplossing komen. De gemaakte speelruimtes is tot een bepaalde leeftijd. In Parkwijk heeft 

men wel het Cruijff Court. 
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 Marijke; Er wordt door bewoners minder getolereerd en men wil geen hangplek voor de deur. 

4.7 Lucas geeft de tip om naar uitzending gemist te kijken van het programma van tv Haarlem     

“Overtreders”  van afgelopen week over het handhaven bij een hangplek. 

 

Marijke; 

 De bewoners zijn de ogen en oren in de wijk. Er zijn geen meldingen van de besproken 

overlast bij de politie binnengekomen.  

 Altijd melding doen bij de politie, niet gemeld is niet bekend en niet gebeurd bij de politie. 

Foto’s aanleveren is ook een mogelijkheid. Bij meldingen kan men actie ondernemen en komt 

men tenzij er andere prioriteiten zijn. 

 

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock. 

5.1 Uitnodiging Sense Storm zie punt 2.7 

5.2 De bewoners in fase 1C hebben een tussenbericht gehad dat men i.p.v. mei in juni meer 

informatie krijgt. Alles loopt wel volgens planning. 

Vragen aan José; 

5.3 Gerrit. Kan men bij woningen voor funderingen en onderhoud weigeren huurverhoging te 

betalen. José verwijst naar de huuradministratie.  

Albert geeft aan dat men bij niet betalen zijn  plichten en rechten als huurder verliest. Het zou 

alleen kunnen in het kader van sloop niet. Bij fundering en onderhoud is men wel verplicht te 

betalen. 

5.4 Mw. Krol Jac. van Looijstraat. De tuinen zijn gemakkelijk te bereiken Er worden dingen 

gestolen. Zij en ander bewoners hebben een groot onveiligheidgevoel. José gaat bekijken om 

het slot te laten repareren. 

5.5 Gerrit vraagt José een artikel voor de wijkkrant te schrijven. Er is op dit moment niets te 

melden, het is nog te vroeg.  Mogelijk wel voor de volgende wijkkrant. 

5.6 Jacques geeft ElanWonen José een compliment over de wijze van uitplaatsing van bewoners 

aan het Drilsmaplein. Tevens voor het initiatief voor verlichting in de bomen. 

5.7 Mariska van de speeltuin bedankt ElanWonen voor hun bijdrage aan het Koninginnedagfeest. 

 

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer. Irene Helmond. 

6.1 Dagelijks Beheeroverleg; Het rijden in de Lodewijk Mulderstraat vindt men nu toelaatbaar. 

Als de bestrating klaar is zal er een passende oplossing gemaakt worden. 

6.2 De Zomerkade is deels aangepakt. De kant aan het water nog niet dit komt waarschijnlijk 

omdat men nog aan de walkant werkt. 

6.3 Oversteek Prins Bernhardlaan / nieuwbouw Parkwijk wordt in het regieoverleg besproken. 

6.4 We wachten de aanpak van de fietspaden Prins Bernhardlaan na het asfalteren van de 

hoofdweg af. 

6.5 Op het regieoverleg zal de wijkraad vragen om contact te krijgen met Stefan Westerman wat 

tot nu toe niet lukt. 

 

6.6      Hr. van der Zee.  

-  Tegenover de Hasebroekstraat op de Prins Bernhardlaan stond in de middenberm altijd een 

bord met een pijl. Dat bord is verdwenen. Siem meldt het Hans Hendriks. 

 -  Oversteek Hasebroekstraat voet / fietspad. De drempels zijn te hoog, gevolg beschadiging 

auto’s, kan de straat opgehoogd worden dan is men van het probleem af. 

 -  Kan men alle fietspaden op de Prins Bernhardlaan tweerichtingen maken waardoor minder 

overgestoken hoeft te worden. Een deel is al tweerichtingen. Marijke overlegt met Hans 

Hendriks. 

-  Als men vanaf Schalkwijk af wil slaan naar de Hasebroekstraat, Zomervaart of Jac. van 

Looijstraat moet men wachten bij een zeer smalle strook van de middenberm. Wat een 

onveilig gevoel geeft. Marijke; het is de inrichting van de weg, de weg is niet breed genoeg 

voor een bredere middenberm. 

6.7. Albert is bewoner van de OAB maar daar is geen wijkraad meer daarom komt hij bij de NAB. 

De gemeente wil op verzoek van enkele bewoners de Teylerstraat deels afsluiten. Daar is veel 
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protest tegen er zijn ruim 120 handtekeningen opgehaald. Ook de Winkeliersvereniging en de 

bewonerscommissie van ElanWonen zijn tegen. Er komt op 16 juni een inloopspreekuur in het 

Broederhuis. Projectleider Peter de Weerd. Politie is hier ook geen voorstander van. José 

neemt contact met Harry Uphof op.  

 

7 - Meer groen in de wijk. 

 Werkgroep. Na de vergadering zal Jacques Mw. van Ling toelichten wat de bedoeling is. 

Er zal een beleidsplan gemaakt worden. Men is al van start gegaan met het plaatsen van 

bloembakken. Bewoners kunnen de bakken zelf aanvragen bij de gemeente, men moet de 

bakken wel zelf onderhouden. En er moet genoeg leefbaarheidbudget zijn. Albert vraag in het 

groenplan ook aandacht voor b.v. water en vogels. 

 

8 - Uitleg Zomerbos Festival door Linda Pijnacker. Niet aanwezig. 

 Start donderdag 24 mei van 14.30 tot 17.00 uur. Het festival is t/m 27 mei. 

 

9 - Rondvraag. 

9.1 Albert, er is geen wijkraad meer in de OAB. Hij wil de mogelijkheid voor een wijkraad 

levendig houden. Geen wijkraad in een wijk is geen optie. Hij vraagt ondersteuning van de 

wijkraad NAB.  Jan. Er is overleg met Ingrid Hamer. Op de digitale krant staat het verzoek 

voor het  aanmelden van nieuwe leden. 23 mei is het afscheid van Ans de Haas in het 

Broederhuis om 14.00 tot 16.30 uur. 

9.2 Bas is al jaren bezig met de negatieve invloed van fijnstof op de bewoners. 

 De gezamenlijk Wijkraden Haarlem Oost hebben uitstel van de inspraak van de nota 

luchtkwaliteit gevraagd daar men het ook zeer belangrijk vindt en gezamenlijk een reactie 

willen geven. Men wil het RIVM benaderen. 

Bas geeft het advies ook de Provincie in te schakelen. 

9.3 Mw. Krol wil ook meer groen in de Jac. van Looijstraat. Siem; bewoners moeten zelf het 

initiatief nemen en het bij de gemeente of corporatie aanvragen. Wijkraad wil indien nodig 

ondersteunen. 

9.4 Irene. De tuinen van de Genestetstraat grenzen aan de Hasebroekstraat. Hier staat een boom 

die veel overlast geeft vooral door de wortels. De gemeente heeft tot nu toe geen antwoord 

gegeven. Het is de verkeerde boom op de verkeerde plek.    Punt schouw. 

9.5 Hr. en mw. van Ling en Truus zijn volgend overleg in juni met vakantie. Jan Scholten zal de 

notulen maken. 

10 – Sluiting 21.00 uur. 

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling / 

contactpersoon 

21-05-12 2.17 Jacques Opvragen GGD rapporten fijnstof.  

21-05-12 4.1 Siem Overlast bewoners torenflat. Hr. Bouwer Hartekamp 

21-05-12 6.5 Siem 

 

 

Marijke 

Punten Hr van der Zee: Bord met pijl 

middenberm Pr. Bernhardlaan Hasebroekstraat 

-  Drempels 

Fietspaden Prins Bernhardlaan tweerichtingen. 

Hans Hendriks 

21-05-12 6.7 José Afsluiting Teylerstraat Schouw Harry Uphof 

21-05-12 9.4 Siem Boom Genestetstraat/ Hasebroekstraat Schouw Harry Uphof 

16-04-12 2.4 Siem / 

Jacques 

Oversteek Prins Bernhardlaan/  nieuwbouw 

Parkwijk 

Schouw Harry Uphof 

16-04-12 2.5 Siem  Containers en paardenwagen bij Wals  

16-04-12 7 Siem / 

Jacques 

Grond naast parkeergarage de Flank. 

Vraag VVE om het zelf te onderhouden. 

Aanpak gemeente 

16-04-12 8.3 Siem  Fietsenrekken Dr. Schaepmanstraat  Schouw Harry Uphoff. 

De volgende wijkraadvergadering NAB is op 18 juni 2012. 

Mail adres van de wijkraad NAB is secretariaat@ wijkraadnab.nl   


