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1 – Opening door ad interim voorzitter Jacques Amand. 

Siem de Groot is afgetreden als voorzitter. 

Afmeldingen van Siem de Groot, Irene Helmond, Gerard Tensen. Mw. van Weelen. 

 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 

2.1 Brief van Lucas Ledmia Bewoners commissie Dr.Schaepmanstraat over de aanvraag van een 

fietsenrek. 

In mei is de afspraak gemaakt dat de wijkraad Lucas zou bellen als de schouw met Harry 

Uphoff  ( gemeente) zou plaats vinden, dit is niet gebeurd, ook per mail is er geen antwoord 

van de wijkraad binnengekomen. De wijkraad heeft nog geen definitief antwoord gekregen. 

Het verzoek van de Bewonerscommissie is om de aanvraag officieel schriftelijk op te nemen 

en om een gesprek plaats te laten vinden met de gemeente. Tevens wil de Bewonerscommissie 

een onderzoek naar de veiligheid van de in-en uitrit van de parkeergarage. Het probleem ligt in 

eerste instantie bij Préwonen, die wil de rekken wel betalen maar er moet een parkeerplaats 

vervallen, dit is een zaak van de gemeente. Bij andere nieuwbouwprojecten in de buurt zijn 

wel fietsenrekken geplaatst.  De Bewonerscommissie zal ook contact opnemen met de 

Fietsersbond. Het zal door de wijkraad 10 september bij het dagelijks beheer worden 

besproken Lucas is dan zelf ook aanwezig. 

2.2 Ondergrondse containers. Er zijn veel vragen binnengekomen bij de wijkraad. Na onderzoek 

wegens o.a. kabels en leidingen zijn de locaties op tekening gezet. Spaarnelanden zal uitleg 

geven aan wijkraad en bewoners. De datum is nog niet bekend. Het zal tevens op de website 

van de wijkraad geplaatst worden. Voor vragen kan men contact opnemen met Spaarnelanden 

0900-8477.  

2.3 Sluiting postkantoor Beatrixplein. De wijkraad NAB heeft een brief verzonden tegen de 

sluiting vooral i.v.m. met de vele ouderen in de buurt. Het is hun beleid, sluiting per 29 

september 

2.4 Wijk Oude Amsterdamse Buurt. Het bestuur van de wijkraad heeft de intentie de wijk erbij te 

nemen, mits de gemeente erachter staat. Men wacht op antwoord van de gemeente. 

2.5 Er was een uitnodiging voor het wijkraadoverleg in juli, die is niet doorgegaan. 

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag  20 augustus 2012 19.30 uur 

Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 

Aanwezig:  

Jan Scholten, Jacques Amand, Ron Bax 

Gerrit van Slooten, 

Fred Spaansen 

Marijke Bergsma 

José de Cock 

Anton Rossel 

Lucas Ledmia 

Mariska van Zeeland 

Mw. van Duffelen, Mw. van Ling. Hr. Mulder 

Hr.van Heezik, Hr. Lasschuit Gerard van Klooster 

Hr. de Zee 

Truus Melchior 

Wijkraad; 

 

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen.  

Gebiedsagent 

Elanwonen wijkcoach 

Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Bew.cie Dr.Schaepmanstraat 

Speeltuin Oost. 

Wijkbewoners  

 

Romolen. 

Notulist 

Afwezig met bericht 

Siem de Groot, Gerard Tensen 

Irene Helmond 

Mw van Weelen 

wijkraad  

Werkgroep verkeer 
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3 - Notulen van wijkraadvergadering van 18 juni 2012. 

 2. De schouw met Harry Uphoff,  seniorbeheerder gemeente Haarlem was een 

kennismaking van Harry met de wijk. Er werd gesproken over bestaande klachten. 

 2. De klacht slopen dug-out en veld is verzonden aan Ingrid Hamer die het naar de 

betrokken afdelingen heeft doorgezonden. Wijkraad heeft nog niets gehoord. 

 7. Plantsoen parkeergarage Flank. Alleen het onkruid is verwijderd. Op het dagelijks 

beheer 10 september zal de planning voor de rest worden opgevraagd. 

 8.3  Fietsenrek Dr.Schaepmanstraat het advies om het bij de Waakvlam aan te kaarten. 

Dit advies is onjuist, de Waakvlam is de bewonerscommissie van Ymere, bij Préwonen heet 

het de bewonerskern. 

8. Kanovijver de bankjes zijn nog niet geplaatst, ook de prullenbakken niet. Eén dode 

boom zal weggehaald worden ( is reeds gekenmerkt) en herplant? Op het dagelijks beheer zal 

het nagevraagd worden. 

 

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma. 

 Het is redelijk rustig, meldingen overlast dealertjes wordt bekeken. 

Henny; Het DSK terrein is nu met een “hufterproof” ketting en slot afgesloten en wordt ook in 

de gaten gehouden. Voortel om een bord aan te vragen “niet betreden  na 22.00 uur”. 

Gerrit; Overlast harde muziek buiten. Er is geen maatstaf qua decibellen en tijd. Advies om 

eerst met de mensen zelf te praten en daarna pas politie of corporatie in te schakelen. 

Marijke geeft aan dat de politie ook afhankelijk is van meldingen van bewoners. 

Anton; Verkeerslichtenvoor fietseroversteek Schipholweg naar Prins Bernhardlaan staan nu te 

scherp afgesteld. Advies doorgeven aan het Meldpunt. Telefoonnummer 5115115. 

 

5 - Woningbouw Elan wonen. 

Fase 1A. Bewoners zijn uitgenodigd om volgende week een modelwoning in de Peperstraat te 

bekijken. 

Fase 1 C. Alle bewoners hebben een informatieformulier ingevuld ( of men terug komt of in 

één keer verhuisd). De verhuisstroom is al op gang gekomen. De panden worden tijdelijk 

verhuurd. 

Fase 3ab. De bewoners worden geïnformeerd over onderhoud aan de buitenzijde van de 

woning. 

Hr. Mulder fase 1c , het schetsontwerp is nog voorlopig ? José ja, zodra het definitief is 

worden de bewoners geïnformeerd. 

Mw. van Duffelen klacht over aanpak klacht poort Zomerkade / Genestetstraat. José adviseert 

om dit soort zaken rechtstreeks met Elanwonen af te handelen en niet in dit overleg. 

 

Er volgt nog een terugkoppeling over de bijeenkomst “Sensestorm” in mei  

 

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer. 

Het wijkcontract wordt gecontroleerd en nagelopen door Irene Helmond, veel zaken zijn al 

aangepakt maar nog niet alles. 

Hr. de Zee. Fietspaden Prins Bernhardlaan zijn zeer slecht. Dit wordt in het dagelijks beheer 

besproken. 

 

7 - Meer groen in de wijk. 

Er wordt een andere datum afgesproken voor overleg dan 17 september. 

De monumentale bomen op het van Zeggelenplein wil men behouden en zullen evenals de 

overige bomen gefotografeerd worden. Er zal ook contact worden opgenomen met de 

Bomenwacht. 

De wijkraad zal bij de gemeente naar de stand van zaken vragen voor het Cremerplein. 

Mariska; het groen en de bakken op de Amsterdamse Vaart ziet er onverzorgd uit. Wordt 

besproken in het Dagelijks Beheer. 
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8 - Afsluiting Prinsenbrug informatie. 

Contactpersoon gemeente is Rien Boterman. De wijkraad heeft zich gevoegd in het overleg 

Prinsenbrug daar het ook gevolgen heeft voor deze wijk. Er wordt op verzoek van de wijkraad 

o.a. gekeken naar de afstelling van de verkeerslichten Nagtzaamstraat en Prins Bernhardlaan. 

De Waarderbrug zal voor auto’s geregeld worden met om en om verkeerslichten zoals op de 

Catharijnebrug. Er komt een pont t.h.v. de Lichtfabriek alleen voor voetgangers. 

 

De wijkraad wil dat ambtenaren met vergaderingtijden meer rekening houden met de 

wijkraden. 

 

9 - Rondvraag. 

9.1 Hr de Zee. De Hr Lugt heeft in Romolen een oproep gedaan voor leden voor een 

bewonerscommissie. 

9.2 Mw van Ling. Het Tollenspad. Het is na vele mailtjes en telefoontjes aan gemeente en 

Spaarnelanden nog steeds niet duidelijk wie de contactpersoon is voor beheer. 

Jan Slootjes heeft bevestigd dat het Tollenspad is overgedragen aan de gemeente. Advies om 

contact op te nemen met Ingrid Hamer de stadsdeelregisseur 

9.3 Fred; Klacht namens bewonerscommissie over het slechte onderhoud / verwijderen van 

onkruid. 

Op de website is nu ook de link voor Facebook en Twitter. Het forum is op non-actief gezet na  

reacties waar het niet voor bedoeld is. 

9.4 Jacques; Fijnstof. Er is een onbevredigend antwoord gekomen van de gemeente, met name de 

cijfers en feiten  ontbreken en rapporten van de GGD. De wijkraad heeft een brief opgesteld, 

die wordt verzonden aan het College van B&W. Het wordt woensdag besproken in het 

wijkradenoverleg Haarlem Oost voor ondersteuning. 

9.5  

 Afmeldingen volgend overleg. Mw. van Ling, Ron Bax, José de Cock en Truus Melchior. 

 

10- Sluiting 20.50 uur. 

 

 

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling / 

contactpersoon 

20-08-12 3 Jacques Aanpak plantsoen naast parkeergarage de 

Flank 

Dagelijks beheer 10 

september. 

20-08-12 3 Jacques Kanovijver bankjes prullenbak herplant boom DB 10 sept. 

20-08-12 4 Jacques DSK aanvraag bord verboden na 22.00 uur DB 10 sept. 

20-08-12 7 Jacques Groen Amsterdamse Vaart DB 10 sept. 

20-08-12 8 Jacques Fietspaden Prins Bernhardlaan DB 10 sept. 

21-05-12 6.5 Siem 

 

 

Bord met dwangpijl middenberm Pr. 

Bernhardlaan Hasebroekstraat moet nog 

geplaatst worden. 

Hans Hendriks 

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

16-04-12 8.3 Siem  Fietsenrekken Dr. Schaepmanstraat  DB 10 sept. 

 


