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Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 17 maart 2015 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand, Jan Scholten, Ron Bax,
Fred Spaansen
Albert Keevel, Marcella van Vloten, 
Erik van der Leij
Irene Helmond
Marijke Bergsma
Mariska van Zeeland
Hakima Sallemine
José de Cock
Ankie van Dalen
Sander van de Raadt
Mw. van Ling, mw. de Haas, mw. Boes
Mw. van der Weelen, mw. Lippus, mw.Visser
Hr. Mulder, hr. Lasschuit
hr. de Graaff, hr. van Klooster, hr.Leferink
hr. Korenstra, hr. Leuwener, hr. van Seggelen, 
Truus Melchior

Wijkraad

Ondersteunende leden

Werkgroep verkeer
Gebiedsagent
Speeltuin Haarlem Oost
Handhaving
Elan Wonen
Sociaal wijkteam
Trots op Haarlem
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig met bericht
Gerard Tensen 
Wim Kleist
Mieneke Zijlmans

Wijkraad
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Gebiedsverbinder

1 – Opening door extern voorzitter Jacques Amand.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 In de Amsterdamstsraat is sinds kort een kerk gevestigd “Jeruzalem”. Het is geen toevoeging 

voor een winkelstraat. Jacques vraagt bij de heer Appelman economische zaken na of de 
bestemming/ vergunning juist is.

2.2 Truus Melchior stopt na 10 jaar met notuleren voor de wijkraad omdat de wijkraad 
Amsterdamse Buurten uit het gezamenlijk wijkradenoverleg Haarlem oost is gestapt, haar 
inzet is om de wijkraden oost te ondersteunen en verbinden. Maart en april zal zij nog 
notuleren zodat de wijkraad tijd heeft een ander notulist te vinden.

2.3 Gezamenlijk wijkradenoverleg Haarlem oost. De wijkraad is uit dit overleg gestapt daar men 
andere belangen heeft en een onafhankelijke voorzitter wil.

2.4 Verlichting bij de Teylerapotheek is nog niet gemaakt.
2.5 Cremerstraat. De schets is goedgekeurd en verzonden naar Jan ten Hoonte van de gemeente.
2.6 Ontwikkelingen rond de speeltuin. Tijdens het regieoverleg heeft Cecile Hubers meegedeeld 

dat een projectontwikkelaar interesse heeft.
2.7 De kerk in de Amsterdamstraat staat leeg. Biedingen zijn gesloten, de beoordeling ligt bij het 

Bisdom.
2.8 De wijkraad heeft een gesprek gehad met BUUV over de werkzaamheden en wat men voor 

elkaar kan betekenen.
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2.9 Afspraak met SRO rond DSK terrein. SRO was niet aanwezig. De wijkraad is samen met 
Koen van der Dop bekeken. Er zijn bankjes bij de dug-out geplaats, stoeltjes werden er steeds 
af getrokken

2.10 Op het Teylerplein zijn tijdelijke borden (vanwege werkzaamheden) in de struiken gegooid. 
Jonge mensen in auto’s laten rommel achter.

2.11 De wijkraad heeft een goed gesprek met het Buurtbedrijf. Het klussenteam is er voor kleine 
klussen niet voor een hele tuin. Mw. Boes het ging niet om de hele tuin maar o.a. om het 
verwijderen van stronken.

2.12 Het chinees restaurant Jin Lai wordt op dit moment verbouwd.
2.13 Dagelijks beheeroverleg. KIM meldingen lopen niet goed. De app. “buitenbeter ”van de 

Rijksoverheid sluit niet op de gemeente Haarlem aan. De Wijkraad gebruikt deze app. niet 
zoals de andere wijkraden, zij gebruikt wel altijd de juiste kanalen. Irene geeft aan dat de app. 
wel werkt.
De wijkraad maakt zich zorgen dat door het beleid, de nieuwe werkwijze met contractanten 
alles terug gaat lopen. 
Meldingen straatverlichting worden onvoldoende of niet afgehandeld, gemeente is niet bij 
machte dit aan te sturen.  José; sommige stroomstoringen kunnen lastig zijn om op te lossen. 
Er moet geen verkeerd beeld gevormd worden van de gemeente, het wordt te vaak negatief 
gezien. Het is nu een aanloopperiode, meldingen  moeten worden opgepakt.

2.14 Bij de parkeerplek Romolen is een parkeerplek aangelegd met verhoging. Er is een bord 
artikel 461 geplaatst. Men mag er niet op maar de bewoner met scooter mag er toch nog uit, 
dus niemand kan / wil daar parkeren. Hakima gaat de situatie bekijken.

2.15 José. BUUV is op donderdagochtend aanwezig in het Reinaldahuis van 10.00 tot 12.30 tijdens 
de weekmarkt. BUUV maakt een artikel voor de wijkkrant.

2.16 Mw. van Ling. Jac. van Looijstraat /.Prins Bernhardlaan. Constatering van Liander dat bij de 
bouw van de school een dikke kabel stukgetrokken is. Bij de school heeft een auto de paal 
geraakt. Spaarnelanden heeft het opgeruimd en dicht gestraat maar geen nieuwe lantarenpaal 
teruggeplaatst. Onveilige situatie. 

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 17 februari 2015.
     Inhoudelijk
1. Mw. van Ling benadrukt dat in de verordening van 2011 reeds staat, er mag één lid van buiten 

de wijk zitting hebben in de wijkraad. 
      Actiepunten
      170215 / 2.2 Containers. Er wordt veel rommel naast gezet. Na melding wordt het wel    
      opgeruimd. Hakima is het weekend aanwezig geweest in  de wijk en heeft bekeuringen uitgedeeld.
      Compliment van de wijkraad. voor de inzet.

200115 / 3 Bord schoolplein MLK school. Marcella. Gemeente heeft het teruggekoppeld 
aan de school. Directeur neemt niet actief actie, het ligt nu bij de Ouderraad.

      211015 / 4.3 Meldingen over oplichting bij bewoners van Romolen. Geen verdere 
meldingen.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
201015 / 10.5  Verwijderen reclamebord Prins Bernhardlaan i.v.m. uitzicht. Op 24-02 zou 
het bord zijn weggehaald, maar het staat er nog. Irene gaat informeren of het een ander bord 
betreft en zal opnieuw een melding maken

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
     Marijke heeft geen bijzonderheden, er zijn geen vragen.

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
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In de Dr. Schaepmanstraat worden volgende week de sleutels uitgereikt. Alles zal voor de bouwvak
klaar zijn.
Hr. Korenstra, vraag naar herstel stoep en straat? Komt er een nieuwe gasleiding? José gaat hier 
niet over en vraagt om contact met Michiel Bosgra op te nemen. Jacques, na afloop van het project 
zal er een inventarisatie plaats vinden.

6 - Jeugdwijkraad . Marcella.
Zaterdag is de jeugdwijkraad met 8 kinderen officieel van start gegaan. De kinderen doen alles zelf 
en hebben leuke ideeën zoals een kennismaking speurtocht door de wijk. Zij zullen ook op de 
Paasmarkt aanwezig zijn om o.a. andere kinderen aan te trekken. Er wordt gebruik gemaakt van het
kantoor van de wijkraad bij Rebup. Het initiatief wordt door de gemeente ondersteund.
Komt dit ook bij andere wijkraden? Marcella, we willen eerst zelf rustig opstarten.

7 - Inspraak instanties.
     De herdenkingssteen is bij de kinderboerderij geplaatst. Herdenking is 16 april.

8 - Paasmarkt.
De Paasmarkt loopt prima, de winkeliers zullen een extra steentje bij moeten dragen, het komt 
tenslotte naar hun toe. De bedoeling is dat een toekomstige winkeliersvereniging de evenementen  
zelf op gaat pakken. Er is nu geen winkeliersvereniging. Jacques wil contact met winkeliers van 
Zeggelenplein. Vraag aan José om contact te leggen. José. Dit behoort niet tot haar 
werkzaamheden.  
Mary Detmar werkzaam bij Fonshof heeft zaterdag na 36 jaar afscheid genomen. De wijkraad 
heeft een bloemetje gegeven.

9 - Braak liggend terrein Cremerstraat.
      De tekening komt binnenkort op de website en Facebook. 
      Jacques doet navraag over de stand van zaken DSK 2 en DSK 3 zodat de omwonenden weten waar
      men aan toe is.

10 - Rondvraag.
10.1 Erik. N.a.v. leegstand Amsterdamstraat. Krantenartikel meldt leegstand in heel Nederland. Een

derde van de winkels is overbodig, gemeenten gaan gezamenlijk situatie bekijken.
Jacques vraagt de stand van zaken bij de Schoenenreus na.

10.2 Erik. Bijeenkomsten over het groenplan is er om stadslandbouw te motiveren. Voorstel om 
locaties in de wijk te inventariseren b.v. Beatrixdreef.

10.3 Hakima. Handhaving is afgelopen week veelvuldig aanwezig geweest in de wijk, in burger en 
in uniform. Ze gaan wijkgericht werken met koppels die 50% van de tijd aanwezig zijn.
Zij is in gesprek met bewoner Potgieterstraat over zijn klachtenmeldingen.
Vragen aan Hakima;
Krantencontainer Zomervaart Prins Bernhardlaan is heel vaak vol. Pakken met weekbladen 
worden door bezorgers daar neergelegd. Hakima zal het monitoren. 
José, bewoners kunnen zelf de melding bij de opdrachtgever doen.

10.4 Hr. Lasschuit. Aanpak fietspad bij Romolen. Het blijft bij lapwerk. De wijkraad blijft er 
aandacht voor vragen. Bewoners kunnen  ook zelf meldingen doen. Vraag meldingsnummer 
en terugkoppeling.  Telefoonnummer Gemeente14023.

10.5 Mw. van der Weelen. Er staan fietsen op de stoepen, rollators en kinderwagens kunnen er niet 
langs. Melden 14023.

10.6 Sander van der Raadt. Wijst de wijkraad erop goed naar de concept- wijkradenverordening te 
kijken. B.v afbouw gelden in 3 jaar blijkt in realiteit slechts 2 jaar te zijn. Het is niet 
gegarandeerd, het kan ook binnen 1 jaar zijn. Er is een bedrag vastgesteld tot maximaal 3000 
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inwoners. Wat als wijkraden worden samengevoegd tot 5 dan staat deze regels in de 
verordening.   
Erik. Het is weinig onderbouwd, wat gebeurt er als de wijkraden worden opgeheven? Krijgen 
wijkraden minder armslag. Wijzen op de belangrijkheid van wijkraden, bewonersinitiatieven 
zullen weinig of niet van de grond komen. Otto Takes van de wijkraad Kamp Heiliglanden 
heeft de nota uitgespit en naar de overige wijkraden verzonden voor ondersteuning, op en 
aanmerkingen. 

10.6 Ans de Haas mist bakken voor plastic bij het Broederhuis / Teylerflat vooral voor de oudere 
bewoners. Aanwezigen vinden dat er veel te weinig bakken voor plastic afval zijn in de wijk. 
Actie Jacques.

10.7 Hr. van Klooster wijst op het ABC centrum waar de plannen voor de Oostradiaal worden 
tentoongesteld. Loopt tot 28 maart.

10.8 Mw. van Ling. Bij de gymzaal staan bankstellen e.d. buiten is dat voor de verkoop?
Mariska. Nee. Ze kopen inboedels op en het wordt hier uitgezocht en o.a. op de Zwarte Markt 
verkocht.

10.9 Mw. Boes. Buurtbedrijf. De vraag ging niet zoals Jacques stelt  over de hele tuin naar over 
boomstronken en tegels ( tegen betaling).  Het Buurtbedrijf is onderbezet o.a. door de snelle 
doorstroming. Hennie van Ling neemt het mee naar het overleg.

10.10 Irene Helmond. Rectificatie verslag januari. Overlast vuurwerk was in de Genestetstraat en is 
gemeld bij vuurwerk.nl.

10.11 Bij de vernieuwde oversteek Prins Bernhardlaan zijn de borden nog niet geplaatst evenals een 
pijl op de straat. Actie Jacques.

11 – Sluiting 20.45 uur.

Verg.d.d. Pnt Wie Onderwerp Afhandeling  of contact
17-03-15 1 Irene Verwijderen Reclamebord Prins 

Bernhardlaan. Navragen welk bord 
bedoeld wordt.

17-03-15 2.1 Jacques Vergunning kerk Jeruzalem 
Amsterdamstraat

Hr Appelman economische 
zaken gemeente.

17-03-15 10.1 Jacques Stand van zaken Schoenenreus
17-03-15 10.6 Jacques Meer bakken plastic afval in de wijk
17-03-15 10.9 Hennie Buurtbedrijf overleg
17-03-15 10.11 Jacques Borden en pijl vernieuwde oversteek 

Prins Bernhardlaan
17-02-15 7.2 Hakima Meer legen hondenpoepbakken
17-02-15 7.3 Mieneke Afhandeling meldingen straatverlichting
17-02-15 7.5 Mieneke Verplaatsen meterkast bij MLK  school 
17-02-15 11.5 Jan Herstel fietspad Romolen
17-02-15 11.8 Mieneke Navraag groenstrook bij viskraam Vastgoed Joeri
17-02-15 11.12 Jacques Rommel bij container en doorgroeien 

wilg bij omwonende speeltuin
Contact bewoner.

18-11-14 3 11/7 Jan Verwijderen 30 km borden waar niet 
gehandhaafd kan worden.

Dagelijks beheer.

20-05-14 6.3 Jan Bebording parkeerterrein Chinees. Dagelijks bestuur
19-11-13 5 Wijkraad Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat 

volgens afspraak na werkzaamheden.
Schouw na gereedkomen 
bouw

01-06-13 8.5 Jan Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding 
van Berkhoutstraat stopstreep VRI.

Dagelijks bestuur
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