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1 – Opening door ad interim voorzitter Jacques Amand. 

 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 

2.1    De wijkraad heeft de gemeente gevraagd om de bomen in de Peperstraat te snoeien. 

2.2    Inrichting Cremerplein. Eis van de gemeente is een nieuwe enquête met handtekeningen. 

2.3    De Wijkraad heeft bezwaar ingediend tegen de kap van 14 bomen op het van Zeggelenplein. 

2.4    Ingekomen email Marijke. Een artikel over preventie  inbraken voor de wijkkrant en de 

website. 

2.5    Lucas heeft 29 november met de bewonerscommissie Dr.Schaepmanstraat een afspraak met 

Harry Uphof. 

 

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 15 oktober 2012. 

     Inhoudelijk; 

2.2   De Wijkraad Oude Amsterdamse Buurt blijft voorlopig nog in oprichting. 

4       Bureau Halt naar DSK terrein. Deze informatie was Marijke vorige vergadering bekend. 

Mw. van Ling heeft contact gehad met opbouwwerkers, Halt komt niet in DSK. Zij zorgen 

alleen voor borden met “niets vernielen”. Marijke doet navraag. 

7.9 Bankjes Hazebroekstraat. Irene; na de enquête is er besloten de bankjes niet terug te 

plaatsen, omwonenden hebben bericht gehad. De wijkraad gaat in overleg om naar de beste 

oplossing zoeken. 

7.10  De bomen in de Dr.Schaepmanstraat zijn in oktober geplaatst.  

 

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag  19 november 2012 19.30 uur 

Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 

Aanwezig:  

Jan Scholten, Jacques Amand,  

Gerrit van Slooten, Fred Spaansen, Gerard Tensen 

Irene Helmond 

Mw van der Weelen 

Marijke Bergsma 

José de Cock 

Anton Rossel 

Lucas Ledmia 

Sara Reijnders 

Mariska van Zeeland 

Jaap Moerman, Cocky van Schie 

Hilde Prins 

Joan Nunumete 

Mw. van Ling, mw. Boes 

Hr. de Zee, hr. Verstraten 

Mw. Schaaf en Mw. Luiten 

Hr. Oostmeijer, Mw.  Fischer 

Truus Melchior 

Wijkraad; 

 

Werkgroep verkeer 

Werkgroep groen 

Politie 

Elanwonen wijkcoach 

Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Bew.cie Dr.Schaepmanstraat 

Gemeente Haarlem stagiaire groen. 

Speeltuin Haarlem Oost 

De Fietsersbond 

Boomwachters 

Wijkbewoners  

 

Roomolen. 

Bew Cie ElanWonen Amsterdamse Buurt. 

Bewoners Oude Amsterdamse Buurt 

Notulist 

Afwezig met bericht 

Ron Bax 

Gerard van Klooster, Mw. van Duffelen,  

Hr. Lasschuit. 

Wijkraad 

Wijkbewoners 
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     Actiepunten; 

 111012 / 2 Fietsenrek Dr.Schaepmanstraat. Lucas, heeft 29 november een gesprek met 

Harry Uphof. 

     111012 / 3  Inrichting Drilsmaplein, Jan heeft de informatie naar José verzonden. 

     111012 / 7    Punten van de schouw worden in deze vergadering behandeld. 

     111012 / 9.1  Snelheid Nagtzaambrug e.o. Marijke; er is een snelheidsmeting gedaan in de 

Nagtzaamstraat.  Hoogste snelheid was één keer 61 km. Er mag 50 km worden 

gereden, dit is optisch redelijk hard maar het mag wel. 

111012 / 9.2 Parkeren bij scholen aandachtspunt tijdens de aanvang en einde van de 

schooltijden. 

111012 / 9.3 Viskiosk van Zeggelenplein. Telefonische reactie Otto van den Berg; De kiosk 

moet eind van het jaar weg, de eigenaar moet zelf een omgevingsvergunning 

aanvragen. 

 

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma 

4.1 In de Slachthuisbuurt en Amsterdamse Buurten zijn weinig woninginbraken. Om dat zo te 

houden is er een artikel over preventie naar de wijkraad verzonden voor de wijkkrant en vraagt 

bewoners alert te zijn. Lies meldt dat erin o.a. de Nobletstraat een poging tot inbraak is 

geweest maar de politie de volgende dag pas kwam. Marijke; het is een poging dan komt de 

politie de volgende dag voor sporenonderzoek. 

4.2 Mw.van Ling. Op diverse datums zijn er harde ontploffingen geweest in de buurt. Marijke 

vraagt om het meteen te melden. 

4.3 Er wordt onveilig geparkeerd bij de coffeeshop aan de Zomerkade. Marijke meldt dit aan haar 

collega. 

 

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock. 

5.1 Fase 1 A,  de geplande start november 2012 wordt januari 2013. 

5.2 De wijkraad wil een gerenoveerde woning bekijken. Afspraak 10 december om 14.00 uur in 

de Peperstraat 9 voor de bouwvergadering 

 

5A- Wijkraad Oude Amsterdamsebuurt i.o. 

 Aanwezig mw. Fischer en de hr. Oostmeijer. Een wijkraad is een belangrijke ondersteuning 

voor bewoners. De hr. Oostmeijer is een oud-lid van de wijkraad OAB. Zij willen niet in de 

wijkraad maar wel in een werkgroep. Zij willen graag een gesprek over de mogelijkheden tot 

ondersteuning.  

 De wijkraad NAB heeft twee keer de intentie uitgesproken om het over te nemen of aansturing 

te geven bij de gemeente. De statuten geven aan dat bewoners binnen een half jaar een eigen 

wijkraad kunnen vormen. Albert van der Meij is met een opzet bezig. Een oproep in de 

Haarlem Oost krant heeft geen leden opgeleverd. De wijkraad is in oprichting mogelijk per 1 

januari 2013. Mw. Fischer en de hr. Oostmeijer worden uitgenodigd voor een gesprek in de 

kleine vergadering, de tweede maandag van de maand. 

 

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.  

Jaap Moeman en Cocky van Schie van de Fietsersbond.   

Zij geven een presentatie o.a. de fietsveiligheid van Zeggelenplein n.a.v. het voorlopig 

ontwerp “Criteria voor Ruimtelijke Kwaliteit DSK II en III “. 

- Het van Zeggelenplein heeft een intensiteit van 4000 auto’s per dag. Het is een busroute, 

er zijn winkels en er komen twee scholen. Advies om fietsstroken achter de 

parkeerplekken te plaatsen, daar is ruimte voor. Mw. Luiten heeft een lijst met 

handtekeningen van de winkeliers voor akkoord. 

- Het behoud van de doorgetrokken trottoirs.  

- Bezwaar kan men indienen tot 22 november. 

- Anna Kaulbachstraat maak daar éénrichting verkeer van. Op veel punten ziet men al dat 

daar geparkeerd gaat worden. Leg oortjes aan. 

- Teding van Berkhoutstraat fietsstroken aanleggen en meer parkeervakken. 
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- Nagtzaamstraat  Amsterdamse Vaart. Onduidelijk voor fietsers rechts af door fietspad 

links van de 2 rijbanen. Fietsers mogen zich rechts opstellen. Voorstel bord   

“ fietsers rechtsaf vrij”. Melding door José. 

- Amsterdamse Vaart vanaf de Poort. Fietsers moeten rechts rijden hoewel het vaak 

geblokkeerd is door geparkeerde auto’s. Advies maak er een fietsstraat van. 

- Dr. Schaepmanstraat. Lucas maakt een afspraak met de Fietsersbond over de uitrit. 

- Advies aan de wijkraad vraag bij de gemeente het uitvoeringsprogramma fiets aan. 

 

De Fietsersbond is al langer in gesprek met de gemeente over bovenstaande punten. Vooral de 

parkeer wisselfrequentie is een aandachtspunt in de inspraakreactie. Door de komst van de 

Brede School zullen er nog meer auto’s en busjes komen. De Fietsersbond heeft een 

zienswijze ingdiend en spreekt niet ion op de commissievergadering. 

De wijkraad vraagt de Fietsersbond om ondersteuning bij de ontwikkeling van een visie 

fietsveiligheid in de NAB. 

  

7 - Meer groen in de wijk. Hilde Prins 

Mevr. Prins is aanwezig op verzoek van de wijkraad om advies te geven. Zij heeft de 

groenpunten in het wijkcontract bekeken. Advies Hilde, vraag de gemeentelijke beheerskaart 

groenonderhoud van de wijken op. De vier bomen op het van Zeggelenplein. Daar de 

wijziging in het bestemmingsplan is vastgelegd kan men er juridisch niets meer aan doen. Men 

mag daar bouwen, voor de bomen is er automatisch een kapvergunning.  

Belangrijk is de juiste boom op de juiste plek met de juiste maat om overlast en doodgaan van 

bomen te voorkomen. Aan de Zomerkade staat een esdoorn die kan wel 100 tot 150 jaar oud 

worden. De boom geeft overlast, drukt de tegels omhoog ( een probleem voor mensen met o.a. 

een scootmobiel) en veroorzaakt veels schaduw in huis. De gemeente kapt de boom niet.  

De bomen hebben nu een groter plantgat nodig i.v.m. de verslechtering luchtkwaliteit. De 

plastic buizen bij een boom is voor de ontluchting niet om water te geven. Dit dient op de kluit 

te gebeuren. 

De bomen in de Dr. Schaepmanstraat worden in maart 2013 geplant Advies plant in het najaar 

waardoor de haarwortels zich rustig kunnen ontwikkelen. Dit is door de Boomwachters regel 

geworden in Zandvoort. 

Er zal vaak een afweging gemaakt moeten worden tussen groen en veiligheid maar dat moet in 

goed gezamenlijk overleg plaatsvinden. 

Op het van Zeggelenplein zijn 14 leilindes toegezegd. Advies kijk naar de juiste maat, te dik 

doet het vaak niet en te dun is vandalismegevoelig 

 

Sara, voorstel;  

Het groener maken van het schoolplein en laten adopteren door kinderen. Hilde vindt het een 

te kleine ruimte voor groen daar er 200 kinderen moeten spelen, misschien wel met verhoogde 

bakken. 

De wijkraad kan het onderzoek “ natuur op schoolpleinen” aanvragen. 

Voor de groenvisie was het plan een deskundig bureau in te huren. Aanwezigen zetten hier 

vraagtekens bij, dit gaat veel geld kosten. 

Voorstel van Sara, neem contact op met In Holland in Delft. Studenten kunnen zich inzetten 

voor projecten. 

 

8 - Rondvraag.  

8.1 Hr. de Zee. Melding onveilige stoep na onderzoek ondergrondse containers in de 

Hasebroekstraat 20 meter vanaf de Prins Bernhardlaan. Het is wachten op ongelukken. Reactie 

Handhaving het is niet ernstig genoeg. De wijkraad zal hier ook melding van maken. 

8.2 Irene Helmond is uitgenodigd bij de wijkraad Slachthuisbuurt i.v.m. bouw Peltenburg en de 

fietspaden aan de Zomervaart. 

8.3 Mw. van Ling. Komt er een nieuwe voorzitter? Jacques blijft voorlopig nog ad interim 

voorzitter. 

8.4 Mw. Boes het bord 30 km op het Drilsmaplein hangt scheef. José neemt de melding mee. 
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8.5 Mw van der Weelen. Zij heeft melding gedaan van overlast van hondenpoep. Adres was bij 

Handhaving bekend, drie dagen is het goed gegaan. Nu begint het weer. Advies maak foto en 

maak ook melding dat de hond losloopt. 

8.6 Joan. De Amsterdamsstraat ligt ook vol hondenpoep wat vervelend is met mensen met een  

scootmobiel, zij moeten slalommen. 

8.7 Mariska, het is irritant dat aanwezigen te laat binnenkomen, het was een rommelige 

vergadering. 

 

 

9 - Sluiting. 21.45 uur 

 

 

 

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling / 

contactpersoon 

19-11-12 3.4 Marijke Navraag Halt in DSK  

19-11-12 6 

 

8.4 

José Aanvraag bord rechtsaf vrijdag Nagtzaamstraat 

/ Amsterdamse Vaart. 

Scheef bord Drilsmaplein 

 

19-11-12 7 Jan Contact Inholland Delft groenvisie.  

19-11-12 8.1 Jacques Melding onveilige stoep Hasebroekstraat  

     

11-10-12 1.3 Jan Navraag verzending uitnodiging 

Spaarnelanden informatieavond ondergrondse 

containers. 

 

  

 

Volgend overleg is 17 december 2012 


