
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Wijkraadvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt van Maandag 18 juni 2012. 

 

Aanwezig: 

Siem de Groot 

Jan Scholten 

Ron Bax 

Gerrit van Slooten 

Fred Spaansen 

Irene Helmond 

Anton Rossel 

Mvr van Duffelen 

Lucas Ledmia 

Heer van der Zee 

Greet Boes 

Mieke Kolkman 

Rik van der Ee 

Heer van Straaten 

Wim Klein 

Peter Lasschuit 

Marij Koster 

 

Afwezig met bericht: 

Jack Amand 

José de Cock 

Gerard Tensen 

Heer en mvr van Ling 

Truus Melchior 

Gerard Klooster 

 

1. Opening door de voorzitter Siem de Groot. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

    Wijkraad is bezig om offertes aan te vragen bij drukkerijen voor het drukken van de wijkkrant NAB 

    Brief gestuurd vanuit de wijkraad NAB naar de directie van ING over het sluiten van het postagent 

    schap aan het Beatrixplein. 

    Voor het plaatsen van fietsrekken( zogenaamde tulpen) is door de gemeente Haarlem opdracht  

     gegeven om deze te plaatsen aan de Prins Bernard laan ter hoogte van de Flank. 

     Op Woensdag 14 juni 2012 hebben wijkraad leden van de wijkraad NAB een schouw gehouden met 

     Harry Uphof  van de gemeente Haarlem naar aanleiding van klachten van bewoners van de wijk. 

     Enkele leden van de wijkraad NAB hebben een bezoek gebracht aan het zomerbos in Parkwijk. 

     Op 27 juni 2012 wordt er een vergadering gehouden in het Broederhuis aan het Nagtzaamplein dat 

     gaat over het afsluiten van de Teylerstraat in Haarlem. 

     Klacht van een bewoner van de wijk via de mail over het slopen van de dug-outs en veld en het ver- 

     vuilen van het voetbalveld. Deze klacht is doorgestuurd naar de Gemeente om behandeling van  

     Politie en Handhaving om maatregelen. 

     Klankbord afsluiting Prinsen brug houd op 2 juli 2012 een vergadering in het Meterhuis in de Sport-   

     heldenbuurt aanvang 16.00 uur. 

     Brief van Gemeente Haarlem met als onderwerp Participatiebijeenkomst 26 juni 2012 structuurvisie 

     Openbare ruimte. 



 

 
 

 

 
 

     Mail van Elan wonen de inhoud van deze mail wordt in agendapunt 5 behandeld. 

 

3. Notulen. 

De voorzitter vraagt hoe het nu zit met de enquête omtrent het Cremerplein. De secretaris vertelde dat 

het veel werk is en de meeste mensen niet thuis waren dus even geduld. Het komt in orde. 

AKTIE PUNTEN. 

Punt 2.4. De oversteek Prins Bernardlaan/nieuwbouw Parkwijk dit wordt meegenomen als de fiets 

snelweg Haarlem - Amsterdam wordt aangelegd.  

Punt 2.5. De wijkraad heeft nog geen bericht ontvangen van Handhaving over de opslag van containers 

op de openbare weg en van de vrachtwagen voor paarden te vervoeren bij de Firma Wals aan de 

Hasebroek straat in Haarlem. Deze is langer als 6 meter en hoger als 2,40 meter en mag hier ook niet 

staan volgens het APV van Haarlem. 

Punt 4.1. Overlast bewoners De Spits. Als daar klachten over zijn dit te melden bij woningbouw 

Ymere die dat behandelen en oplossen. Dit punt kan van de lijst. 

Punt 6.6 de dwangpijl voor de verplichte rijrichting in de middenberm van de Prins Bernardlaan ter 

hoogte van de Hasenbroekstraat is nog niet geplaatst. Vanuit de Hasebroekstraat kan men met het ver-

keer mee maar ook naar links tegen het verkeer in. 

Dit moet een actiepunt blijven. 

Punt 7. De gemeente Haarlem is bezig een plantsoen aan te leggen naast de parkeergarage van de 

Flank.  

Punt 8.3. Fietsrekken Dr Schaepmanstraat kan op de actielijst blijven staan. Het beleid van de 

gemeente Haarlem is dat de fietsen van bewoners binnen horen te staan. Daar het bij woningbouw PRE  

ook door de huurders vereniging is aangekaart en er nog geen oplossing is gevonden was het advies om 

dit verhaal aan te kaarten bij de waakvlam. 

 

4. Politiezaken. 

Helaas was de wijkagent niet aanwezig en de wijkraad NAB heeft ook geen meldingen ontvangen. 

 

5. Woningbouw Elan wonen. 

José de Cock heeft zich afgemeld en een mail gestuurd naar het secretariaat van de wijkraad NAB. 

In deze mail stonden reacties op de notulen van 21 mei 2012 en de stand van Zaken herstructuering. 

Dit verhaal is voorgelezen door de secretaris aan de aanwezige. 

Pagina 1, punt 2.12. Daar staat Elan Wonen, dit moet zijn de bewonerscommissie van de 

Amsterdamse- 

buurt. 

Pagina3, punt 5.4. Mevrouw Krol dat moet zijn Mevrouw de la Rie. Het slot is inmiddels gemaakt en 

de  

hoogte van hek kan vandalisme niet echt tegen houden. Je klimt er makkelijk overheen. Er is gepro- 

beerd mevrouw de la Rie hierover te informeren. Mevr de la Rie was zowel telefonisch als bij 

aanbellen  aan de woning niet bereikbaar. 

Stand van Zaken herstructurering.  

Voor de woningen 3a/3b (verkoop/funderingsherstel) 1d (verkoop bij mutatie) en 4 (verkoop/ fundering 

herstel wordt nu een plan gemaakt om onderhoud aan de buitenzijde van de woningen aan te pakken. 

Verwachting is dat dit na de zomer wordt uitgevoerd en dat de bewoners hierover worden geinformeerd  

zodra de plannen bekend zijn. 

De brief hierover zal in juli aan desbetreffende bewoners worden verstuurd. 

Fase 1c sloop/nieuwbouw. 

De plannen (voorlopig schetsontwerp) en de huurprijzen zijn besproken in de projectcommissie. 

Op 19 juni 2012 zijn de bewoners van 1c in een bewoners bijeenkomst geinformeerd. De uitnodiging 

hiervoor hebben zij al ontvangen. Zodra het schetsontwerp niet meer voorlopig is, worden de 

omwonende geinformeerd. 

Fase 1b verkoop/funderingsherstel . 

In de Busken Huetstraat/Adriaan Loosjes straat is geen nieuws te vertellen. 

Fase 1a Groot onderhoud (Peperstraat en omgeving). 

De projectcommissie is op de hoogte van de plannen. 

Streven is om in het najaar met de uitvoering te beginnen, voor die tijdsorden bewoners uitgenodigd 

Om de modelwoning te bekijken. De bewoners krijgen een brief met de laatste stand van zaken. 

   Na de vakantie wordt de web-site van Elan Wonen aangepast zodat alle fasen up to date op de site 

staan. Verwachting is dat dit in augustus is gerealiseerd. 



 

 
 

 

 
 

   Voor de duidelijkheid meld ik nog dat alle brieven en overleggen de bewonerscommissie Amster 

damsebuurt op de hoogte is /wordt gebracht.               

 

6. Werkgroep Verkeer en Vervoer. 

Fietspaden Prins Bernard laan sommige gedeeltes zijn 2 richtingen voor de fietser en gedeeltes met 1  

richting. Dit is met de schouw meegenomen en wordt door de gemeente bekeken. Dit geldt ook voor 

de opslag op de openbare weg en parkeren van een vrachtwagen in de bebouwde kom in de Hase- 

broekstraat. De gemeente komt hierop terug.  

 

7. Meer Groen in de wijk. 

De wijkraad NAB wil hier mee starten op 17 september 2012 met bewoners van de wijk. 

 

8. Rondvraag. 

Fred. 

Dat men kan twitteren met de wijkraad is al een tijdje mogelijk, De account heeft al veel volgers(68). 

Het forum staat op de website van de wijkraad NAB. Men moet zich wel aanmelden om mee te doen. 

De stelling van de maand is er niet meer, wegens weinig animo van de wijkbewoners. 

Nu staat er in de zijkant organisatie’[s, die in de wijk actief zijn. 

Men kan nu diverse meldingen doen op de website. 

 

Irene. 

Straatnaamborden H. Schimmelstraat zijn er niet meer. Door deze situatie is het straatje moeilijk 

te vinden. Melden bij de gemeente.  

De boom in het park van de Hasebroekstraat is door de Gemeente behandeld tot minder overlast 

gevende boom.  

 

Mvr van Duffelen  

Deze heeft een bord gevonden van de H. Schimmelstraat.  

 

Bewoner Hasebroekstraat. 

De bankjes zijn nog niet geplaatst aan de kanovijver en mogelijk kan hier een afvalbak geplaatst 

worden. 

Langs de oever van de kanovijver ter hoogte van de H Schimmelstraat staat een dode boom.    

 

9. Sluiting 21.00 uur. 

 

Volgende wijkraad vergadering NAB is op 20 augustus 2012.   

In de maand Juli 2012 is de wijkraad NAB met vakantie. 


