Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum:
Dinsdag 19-06-2018
Plaats:
Broederhuis Nagtzaamplein 67
Marcella van Vloten, Irene Helmond,
Elly Aafjes
Jan Appel, Richard Terreehorst
Mariska van Zeeland
Marco Cornet
Colette Galy, Fiorella Fleur
Lies Schaaf
Roel Schepers
Sander van den Raadt
Paul Meulman
Nadja Degenhart
Wim Kleist, Melek Metinturk
Edith van den Brande
Ans van Soest, Siem de Groot, Stella van Tintelen,
Gerrit van Slooten, Debbie Timmerman,
Jan de Graaff, Jeannette Donker, Frans van Loon,
Bram en Henny van Ling, Wil van Straaten,
Lucas Ledmia. Piet van Deursen
Wim van Seggelen
Afwezig met bericht
Fred Spaansen en Letty de Boer
Ron Bax
Truus Melchior

20.00 uur
Wijkraad WRAB
Ondersteunende leden.
Ondersteunend lid en speeltuin de Papegaai
Wijkagent
Sociaal wijkteam oost
Bew. cie. Elanwonen
Jouw Haarlem
Trots Haarlem
Stichting Ontmoet elkaar
Pré Wonen
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder(WRPZ)
Wijkbewoners

Belangstellende
Wijkraad
Bewoner
Notulist

1.

Opening door voorzitter Marcella van Vloten. De vergadering wordt opgenomen.
Mariska maakt foto’s, bij bezwaar i.v.m. privacywet graag kenbaar maken.

2.
2.1
2.2

Mededelingen en in gekomen stukken
Afwezig met bericht; Ron Bax, Fred Spaansen, Letty de Boer en Truus Melchior.
Ingekomen mail van Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder. Er wordt grond gekocht door de gemeente op de
Nieuweweg ten behoeve van Domus plus, dit is Opvang voor verslaafden met een beperking door het
Leger des Heils. De wijkraad PZ is zeer ongerust, en wij delen die mening.
Ingekomen mail van WR Scheepmakersdijk. Oproep om met de wijkraden oost budget aan te vragen
om opnieuw CO2 metingen in de buurt te laten uitvoeren. Dit gaat gebeuren.
Ingekomen mail van Krisel Fischer, bewoner van de Teylerstraat, zij maakt zich zorgen om de toename
van autoverkeer sinds het afsluiten van de kruising Nagtzaamstraat/Ted van Berkhoutstraat. Zij heeft
antwoord van de gemeente gekregen.
Mededelingen: De wijkraad heeft samen met 6 bewoners officieel bezwaar gemaakt tegen het
vestigen van de Voedselbank op de Amsterdamsevaart. Het architectenbureau heeft de wijkraad
benaderd voor een gesprek, wij hebben geantwoord dat wij eerst de antwoorden afwachten op de

2.3
2.4

2.5
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2.6

vragen die wij in het bezwaarschrift gesteld hebben af. Wij hebben ook de aanvraag voor vergunning
opgevraagd maar tot op heden geen antwoord hierop ontvangen.
Wijkgesprek: Ter sprake gekomen zijn:
• Heeft de kerk in de Amsterdamstraat een vergunning voor het uitbaten van een café op
zaterdagmorgen?
• De Voedselbank, daar hebben wij bezwaar gemaakt.
• Oversteek Schipholweg, In het toegestuurde verkeersadvies ontbreekt de uitwerking van attentie
verhogende verlichting, Mieneke geeft aan dat zij dit ook heeft opgemerkt en dat zij dit bij het
adviesbureau gemeld heeft.
• Oversteek Pr. Bernhardlaan ter hoogte van Reinaldahuis. Er is door een collega van Mieneke
geconstateerd dat de overstaptijd te kort is, als het goed is, is deze per 15 juni aangepast.
• Omrijden buslijn 2, als gevolg van de werkzaamheden Ted van Berkhoutstraat. Nagtzaamstraat: dit
komt later ter sprake in de vergadering.
• Om op de hoogte te blijven van de veranderingen in de werkzaamheden is de afspraak gemaakt
met Ivo Cuperus, procesmanager van de gemeente dat hij op ons verzoek iedere maand doorgeeft
hoe de stand van zaken is.
• In oktober is een afspraak met ambtenaren, Elly en Irene over de aanlegsteigers.

3.

Presentatie Sociaal Wijkteam. “Route voor een Participatiewet aanvraag”.
Fiorella Fleur zit vanuit de gemeente afd. Werk en Inkomen in het Sociaal Wijkteam.
Voor uitkering dient men zich fysiek te melden. Binnen 3 dagen afspraak met planmanager, wat men
naar vermogen kan doen. Binnen 5 dagen een vervolggesprek in groepsverband over de rechten en
plichten. Gevolgd door een persoonlijk gesprek of men bemiddelbaar is voor werk. Men krijgt
formulieren die men met diverse stukken dient aan te leveren, binnen 8 weken antwoord. Er zijn twee
netwerkpartners. Het is geen betaald werk maar vrijwilligerswerk om in de maatschappij mee te doen.
Vragen en opmerkingen;
- Marcella heeft aandacht gevraagd voor de laaggeletterden en mensen met een beperking voor wie
het wel veel afspraken en formulieren zijn. Is daar verandering ingekomen? Fiorella weet niet of dit op
de agenda staat.
- Elly, Waarom heet het de participatiewet? Het was voorheen de WW. Deze benaming om mensen
naar vermogen toch mee te laten doen in de maatschappij, dat is heel belangrijk.
- Wim Kleist door het lange tijdpad voor men een uitkering krijgt komen de mensen al in de eerste
valkuil terecht. Men krijgt achteraf betaald van vml. werkgevers en indien nodig kan men een
voorschot aanvragen.
- Melik kent mensen die door de lange duur in nood komen voor het kopen van eten, drinken enz.
Het klopt dat sommige zaken beter geregeld kunnen worden. Wijkteam heeft een signaleerfunctie en
Fiorella heeft korte lijnen met de betrokken afdeling.
- Siem het is niet goed dat er steeds wisselende begeleiders zijn.
- Hoeveel procent komt er wel direct aan het werk? Sinds 1 jaar loopt het project ‘Ik doe mee”.
Binnenkort komen de cijfers hierover.

4.

Politie en handhaving Marco Cornet.
Verwarde personen. N.a.v. het incident Volhardingstraat is er onrust bij wijkbewoners. Zijn er veel
verwarde personen in de wijk? Niet alleen in deze wijk, In het geheel zijn er heel veel meldingen. Het
beleid is om voor junks, daklozen, psychische personen eerst een woning zonder begeleiding te zorgen
daarna indien nodig voor zorg/begeleiding. Na melding wordt de eerste actie wordt het doorgezet
naar de hulpverlening gevolgd door een beoordeling van de GGZ. Gedwongen opname is een zware
procedure.
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De taak van politie is om er ter ondersteuning te zijn, een neventaak. Het vraagt nu te veel capaciteit.
In Haarlem wordt bekeken om meteen de GGD bij een melding te betrekken.
Er is een pilot met een zorgcoördinator die alle meldingen bekijkt en plaatst waar het thuishoort.
In Amsterdam is een pilot met de psycholance, die loopt goed, men gaat uitbreiden tot 24/7 met
subsidie van het Rijk. Landelijke uitbreiding hangt van financiering af.
Vragen en opmerkingen;
- Sander heeft 2 jaar geleden hier al aandacht voor gevraagd en er is tot nu toe niets mee gedaan.
- Is het Sociaal wijkteam op de hoogte? Colette, er zit een medewerkster van de GGD in het team.
- Wim Kleist. Plaatsing opvang Domus aan de Nieuweweg is daar overleg over? Nee Politie gaat daar
niet over, niet in de besluitvorming. Wel zorgen voor de gevolgen.
- Lies is de woningbouwvereniging verplicht mee te helpen bij toewijzing woningen? Ja er moet een
bepaald percentage sociale woningen gebouwd worden. De gemeente gaat over de plaatsing. Nadje
Pré Wonen, er is goed overleg en positieve veranderingen.
- Marcella heeft respect en geeft complimenten aan Marco. Hij vindt dat dit naar de meldingsauto’s
moet gaan die het eerste ter plaatse zijn en zal het doorgeven.
Jeugdoverlast valt mee. Teylerplein blijkt een nieuwe groep te zijn. Aandacht rond DSK.
Inbraak via flipperen, aandacht om maatregelen te nemen. Altijd sleutel omdraaien.
Handhaving neemt taken over. Er is overleg en er worden afspraken gemaakt.
Aanwezigheid. Wim mist Hakima en Mieneke. Mieneke heeft aangegeven er om de maand te zijn. Dit
wordt dan ook verwacht. Bewoners zouden te veel over gemeente klagen. José de Cock heeft een mail
naar Mieneke gestuurd maar nog geen antwoord gehad.
Meldingen. Mariska worden de meldingen geregistreerd? Niet alles. Er kan een terugbelverzoek zijn
voor de wijkagent dan niet. Meldkamer bekijkt prioriteit.
Feestje in speeltuin melding geluidsoverlast terwijl alles dicht was. Men woont naast een speeltuin.
Mariska bespreekt dit na de vergadering met Marco. De regie over beheer en afspraken gebruik
speeltuinen ligt bij de gemeente.
5.

Buslijn 2.
De wijkraad heeft een brief naar de procesmanager gezonden, de antwoorden riepen nog meer vragen
op. Vragen over de borden met datum werkzaamheden, is de Nagtzaamstraat dan alleen voor
doorgaand verkeer gestremd? Bus, vrachtwagens gaan keren of achteruit terug.
In december kregen bewoners een brief dat de werkzaamheden uit zouden lopen en men wordt
geïnformeerd bij verdere veranderingen. Dit gebeurt niet. In het verkeersbericht van Connexxion zijn
op de haltes van Zeggelenplein en Teding van Berkhoutstraat weggelaten.
In het wijkgesprek met Mieneke Zijlmans en procesmanager is het voorstel besproken voor omleiding
via de Zomervaart zoals eerder is gebeurd.
- Antwoorden: er kunnen geen elektrische bussen rijden (lijn 2 is niet elektrisch), het is een
klinkerstraat (zoals meer straten in Haarlem waar wel bussen rijden), huizen hebben last van trillingen,
(groot deel Zomervaart staan geen woningen), er liggen drempels (1).
Wijkraad blijft strijden voor omleiding. Heeft de gemeente enig idee wat het voor invloed heeft op het
sociale leven evenals het verdwijnen van winkels en pinautomaten?
Moussa Aynan van Jouw Haarlem heeft wethouder Sikkema vragen gesteld en kreeg dezelfde
antwoorden. Gemeente ziet Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat als 2 aparte projecten die
elkaar opvolgen. De wethouder zou het onderzoeken nu nog geen uitsluitsel. Het is een besluit van
Gemeente, Connexxion en politie samen. Marco; De afd. Verkeer van de politie gaat na of het
rechtmatig is en de vergunning voldoet aan het wegen en verkeersbesluit. Het is een advies niet
bindend.
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- Marcella; de gemeente gebruikt de hulpdiensten om de omleiding af te wijzen terwijl zij geen macht
hebben alleen advies geven. De gemeente laat twee wijken met veel ouderen die hierop aangewezen
zijn, zonder openbaar vervoer. Communicatie ontbreekt.
- Gerrit, de dichtbij zijnde halte vanaf het Drilsmaplein is het Prinses Beatrixplein of bij de
Amsterdamse Poort dit is ondoenlijk.
-Irene de bus heeft al eerder over de Zomervaart gereden bij werkzaamheden.
-Heeft het verkeersadviesbureau ook naar de verkeersveiligheid bij de tijdelijke haltes op de Lange
Herenvest gekeken? Marco dit is een ander onderdeel van het plan de verantwoordelijkheid lig bij de
gemeente en Connexxion.
- Wil gaat de bus door de Slachthuisstraat? Nee, Lange Herenvest naar de Lange Brug.
-Wim van Seggelen; Amnesty International rijdt de bus wel over slecht wegdek. Irene; hier ligt asfalt
vergelijkbaar is wel Vincent van Goghlaan, die heeft klinkers en slecht wegdek.
- Richard parkeren bij scholen. Richard het is een gevaarlijke situatie kinderen moeten tussen de
auto’s door oversteken. Marco; bij een gele streep mag men alleen laden en lossen niet parkeren. In
Haarlem Noord heeft men bijna bij alle scholen stopverboden ingevoerd.
Marcella, we komen hierop terug bij Handhaving/ Hakima.
Actie wijkraad
6.

Notulen 15 mei 2018. Ongewijzigd vastgesteld.
Marcella, de wijkkrant is na 6 weken door de drukkerij in Duitsland geleverd, sommige gegevens
parkeren kloppen niet meer. Lies; bewoners raken in de war, had het niet aangepast kunnen worden?
Nee. Als Lies een bewonersbrief maakt kan ze wijzigingen doorsturen. Bewoners zouden de juiste
informatie van de wijkraad moeten krijgen. Voorstel dat Lies dit de bewoners meedeelt, maar het zijn
niet allemaal huurwoningen. Lies vindt dat ze zo niet verder komt. Irene gaat het met Lies bespreken.
Actiepunten:
150518/5.2 Gele streep bij school vervalt. Er wordt nu gekeken naar een stopverbod.
150518/4 Voedselbank. Procedure is in gang gezet. Wachten de antwoorden op de vragen af. Wim
Kleist geeft complimenten voor het bezwaar.
150518/4 Communicatie. Wim Kleist vindt de communicatie zeer slecht. Vragen worden niet
beantwoordt, op e-mails niet gereageerd. Er zou een afspraak met Conny Valk of andere
leidinggevende komen, dat is tot nu toe nog steeds niet gebeurd. Er gebeurt niets!
170418/6 Navraag gelden toegekende subsidies initiatievenbudget. In het wijkgesprek heeft Mieneke
toegezegd dat het wordt toegezonden.
200617/4 Oversteektijd Reinaldahuis/Roomolen is nu aangepast zijn. Actiepunt vervalt.

7.

Wat verder ter tafel komt

7.1

Jan; complimenten voor deze drukstbezochte vergadering. Zowel het Sociaal wijkteam als de wijkagent
geven aan dat er goede inhoud is en interesse van de bewoners.
Debbie, de bewonerscommissie Amsterdamsevaart heeft bezwaar tegen de Voedselbank ingediend en
hebben een uitnodiging voor de hoorzitting gehad.
Piet de Vries nodigt uit voor de debatavond 27 juni 0m 20.00 uur in de Pletterij. Thema “Invloed op de
besluitvorming”. Niet alleen meedenken maar ook meebeslissen. Toelichting op het Coalitieakkoord.
Ervaringen vanuit Groningen. Gevolgd door het vormen van een werkgroep,
Paul. De Buurtcamping in het Reinaldapark om bewoners met een laag inkomen een vakantiegevoel te
geven is van 20 t/m/ 22 juli. Iedereen welkom om mee te doen met de activiteiten. Meer informatie
op www.buurtcamping.nl
Wim Kleist. De drie seniorentoestellen in het Reinaldapark bij het Reinaldahuis zijn eindelijk geplaatst
evenals de kunstwerken.
A.s. zaterdag is er een manifestatie “Protest tegen groei Schiphol” op het Museumplein in
Amsterdam vanaf 13.00 uur.

7.2
7.3

7.4

7.5
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WRPZ en WRAB werken samen op het gebied van duurzaamheid, energie en armoede. Na de
vakantie komt Hans Bueno de Mesquita een toelichting geven.
7.6 Bewonerscommissie van Zeggelenplein wil verbinding leggen met de wijkraad AB en zal op de
maandelijkse vergaderingen aanwezig zijn.
7.7 Wil. Teylerplein, er is veel hondenpoep en aan het groen is al maanden geen
onderhoud gepleegd. Mariska heeft een kimmelding gedaan, het groen wordt augustus/september
aangepakt. Irene, Spaarnelanden start met een pilot voor Poolse werknemers i.v.m. personeelsgebrek.
De hondenpoepmachine die enkele jaren gelden eenmalig gebruikt is was gehuurd, bleek financieel
niet haalbaar. Wil vindt het zaak het Teylerplein snel aan te pakken en nieuwe beplanting te zetten.
Irene; Men moet ervoor waken dat struiken vervangen worden door gras.
Jan als ambassadeur Spaarnelanden. Politiek heeft beslist dat hier nu niveau C is.
Wim; de politiek heeft besloten dat het niveau toch omhooggaat.
Teylerplein is een hotspot, het wijkteam oost start met de pleintjes en gaat daarna richting Parkwijk
Zuiderpolder. Er is een opruimplicht maar de bezitters laten zich niet aanspreken.
7.8 Lies. Complimenten. In de Berensteynstraat komt elke 4 weken de veegwagen. Er komt een man
met een bakfiets die alle onkruid weghaalt. Wim; Dit is de man van Inge Veltmeijer van de Groene
Ambassade, hij komt ook in Parkwijk. Hij doet het fantastisch werk.
De melding dat de verlichting Nagtzaambrug het niet doet blijkt vrij snel te zijn gemaakt.
7.9 Siem. A.s. donderdag is een raadsvergadering, er zijn 3 projectontwikkelaars. In september hoort hij
meer. Siem was aanwezig bij het afscheid van wethouder van Spijk.
7.10 Gerrit, het Drilsmaplein ziet er goed verzorgd uit.
7.12 Wim van Seggelen op de Zomervaart hoor je de klinkers rammelen.
7.13 Mariska heeft sinds oktober meldingen gedaan over de toestand van de bomen bij de speeltuin.
Ze staan op gemeentegrond, er gebeurt niets. Als er ongevallen gebeuren stellen zij de gemeente
aansprakelijk. Jeroen van Spijk heeft bij zijn afscheid de donaties ter beschikking gesteld van speeltuin
de Papegaai. Na de vakantie van Mariska wordt de envelop met nog onbekende inhoud overhandigd.
7.14 Sander heeft moties ingediend voor meer handhaving. Wijkagenten 70% in de wijken en over de
psycholance. Hij blijft erachteraan gaan.
Sluiting 22.00 uur. Volgende vergadering in september.
Verg.dd

Pnt

Wie

19-06-18
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Wijkraad Er wordt nu gekeken naar een
stopverbod bij de school
Wijkraad Voedselbank Wijkraad neemt dit punt
over. Procedure is in gang gezet.
Wachten antwoorden af.
Wijkraad Contact opnemen met wijkraden oost
voorstel statement communicatie.
Mieneke Navraag gelden toegekende subsidies
initiatievenbudget.
Wijkraad Boom Vosmaerstraat

15-05-18 4

15-05-18 4
17-04-18
19-12-17 2

Onderwerp

Afhandeling of contact

Afspraak wijkgesprek,
wordt toegezonden
Punt schouw

5

