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1. Opening door vergadervoorzitter Fred Spaansen, gevolgd door een voorstelronde. 

2.    Mededelingen en ingekomen stukken 
2.1 Afmeldingen zie presentielijst. 
2.2    27-9-2018: Irene heeft per mail een MOR-melding gedaan op verzoek van Barbara Munnikes 

voor onderhoud DSK II terrein, de brandnetels langs de Zomerkade bij de bruggetje en de 
vuilcontainers Zomervaart/hoek Pr Bernhardlaan. Het antwoord is: dat lang gras 2 x per jaar 
gemaaid wordt. Irene heeft aan Barbara Munnikes geschreven dat het niet om gras gaat 
maar om de brandnetels, nog geen antwoord. 

2.3   MOR-melding gedaan over terreintje naast school en DSKII met verzoek voor onderhoud. 
Irene is gebeld met de vraag wat met onderhoud bedoeld wordt. Uitgelegd dat het er netjes 
en kort uit moet zien. Vanaf 14 oktober wordt er in Haarlem Oost gemaaid. 

2.4 Mail ontvangen van bewoner van Zeggelenstraat, het is een brief aan de burgemeester 
waarin hij zich zorgen maakt over de verleende vergunningen in zijn straat betreffende 
splitsen van en in een gedeeltes bewonen van woningen en daarmee het volproppen van 
buurten en uitmelken van woningen. 
De wijkraad Scheepmakersdijk heeft hier ook vragen over gesteld tijdens het regieoverleg, de 
wethouder heeft laten weten dat binnenkort de huisvestingsverordening aangepast wordt. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 16-10-2018 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Fred Spaansen, Irene Helmond, Elly Aafjes 
Letty de Boer, Richard Terreehorst 
Jan Appel 
Mariska van Zeeland 
Edith van den Brande 
Ingrid van Tienhoven 
Marco Cornet 
Hakima Sallemine 
Petra Klaassen 
Lies Schaaf 
Roel Schepers 
Wim Kleist 
Ans van Soest, Siem de Groot, Gerrit van Slooten,  
Bram en Henny van Ling, Frans Wegman, 
Jeannette Donker, Jan de Graaff,  
Lisette ter Huurne 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraad WRAB 
Ondersteunend lid 
Ondersteunende lid, ambassadeur Spaarnelanden 
Ondersteunend lid en speeltuin de Papegaai 
Aspirant lid 
Gebiedsverbinder 
Wijkagent 
Handhaving gemeente 
Sociaal Wijkteam Oost 
Bew. cie. Elanwonen 
Jouw Haarlem 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder(WRPZ) 
Wijkbewoners   
 
 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Nadja Degenhart 
José de Cock 
Gerard Tensen 
Barbara Munnikes 
Debbie Timmerman, hr. en mevr. van Amsterdam 

Préwonen 
Elanwonen 
Ondersteunend lid 
Spaarnelanden  
Bewoners   
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2.5 Mail van Kristel Fischer, die zich zorgen maakt over de overlast van het verkeer door de 
Teylerstraat. Als de Nagtzaamstraat weer dicht gaat voorziet zij weer overlast door de 
sluiproute te gebruiken. Mail doorgestuurd naar nieuwe procesmanager Walter Vroom en 
onze gebiedsverbinder Ingrid van Tienhoven. Met het verzoek maatregelen te treffen om de 
overlast tot een minimum te beperkten. 

2.6 10-10 Mail Rateltikkers Prins Bernhardlaan. Doen het soms wel, soms niet, en de tijd is niet 
aangepast. Ingrid gaat dit na.            Actie Ingrid 
Er worden stappen genomen om dit in orde te krijgen. 

2.7 Kantoor wijkraad gaat 1 november intern verhuizen naar de spreekkamer van Dock. 
2.8 Wijkkrant komt in december uit, kopij inleveren voor 1 november. 
 
3.           Politie/handhaving Marco Cornet. 
3.1        Meldingen vanaf de vorige wijkraadsvergadering; 33 maal sociale assistentie, 17 misdrijven, 

diefstal uit woning. Er zijn drie gestolen brommers getraceerd, fietsen gestickerd en 
weggehaald, surveillance parkeeroverlast. Nieuwe jeugdoverlast locatie Severijnstraat.  
Bij het Teylerplein en Bullehofje is het rustig. 

  3.2         Er is een nieuwe winkeliersvereniging in wording in de Amsterdamstraat. Hopen dat zij  open 
staan voor het project Veilig Ondernemen. Dit is belangrijk voor afspraken, saamhorigheid en 
aangiftebereidheid. Bij punt 4 gaat Petra er nader op in. 

3.3         In de Van der Hulststraat staat sinds november 2017 een auto, onafgesloten met   
telefoonnummer autohandelaar. Ondanks vele meldingen wordt er niets aan gedaan.  
Marco / Hakima: daar zijn regels voor. Als er een kenteken op zit en de auto APK gekeurd is 
gebeurd er niets, dan mag hij daar staan. Geen APK dan gaat het RBW bekeuren.  Belasting 
gaat na een half jaar over tot afhandeling. Als een auto kenmerken van een wrak heeft, krijgt 
hij een sticker en wordt onder bestuursdwang weggehaald. Wim Kleist meldt dat na zijn 
melding, (ook met het oog op brandstichting) na contact met een jurist binnen twee dagen 
weggehaald is. Mede i.v.m brandgevaar. Hakima: dit geval zal waarschijnlijk al in procedure 
zijn geweest. Er staat nog een zwarte Golf niet APK gekeurd. Hakima zal contact opnemen 
met haar parkeerteam. 

3.4         Parkeervergunningen. Richard stelt voor om parkeervergunningen in te voeren. Sinds de 
nieuwe regels staan er veel meer auto’s en bedrijfsbussen in de wijk. Dit kan als de 
meerderheid van de buurt ervoor is. Irene adviseert om goed naar de gevolgen te kijken. 

3.5 Voedselbank. Irene en Elly zijn naar het wethoudersspreekuur geweest. Hun bezwaar is bij de 
bezwarencommissie afgewezen. Vergunningaanvraag voor 50 uitgiftes terwijl het er nu al 
100 zijn en door de komst van de supermarkt naar 250 uitgiftes zal gaan. Antwoord: als het 
er meer dan 50 zijn moet Handhaving dit handhaven. Daar heeft de wijkraad geen 
vertrouwen in. Hakima vindt dit ook niet de taak van haar team. Zij gaan puur over het 
parkeren. Als het er meer zijn dan in de vergunning zal dit op bestuursniveau moeten worden 
aangepakt. 

3.6 Parkeren Franciscus Xaveriusschool. Richard. Het parkeren door ouders wordt steeds erger, 
het loopt uit de hand en zal snel fout gaan. Dit is al eerder vermeld in de wijkvergaderingen. 
Er valt niet met de betrokken ouders te praten. Er is een gevaarlijke situatie voor de 
leerlingen. Er wordt dubbel geparkeerd, kinderen hebben geen overzcht bij oversteken, 
containers kunnen niet worden geleegd, parkeervakken en het parkeerterrein Teylerflat 
worden geblokkeerd. Handhaving en politie dienen keihard op te treden en meteen 
bekeuren. Wat kan men het beste doen? Altijd meldingen doen. 

 Als wijk bij de gemeente een parkeerverbod aanvragen. Men mag dan ook niet laden en 
lossen. Dan wordt er een verkeersbesluit genomen door B&W.                Actie wijkraad. 

 Bij de Bernardusschool zijn al maatregelen getroffen op basis van een verkeersonderzoek, 
het is tevens de allerbeste situatie voor de doorstroming. 
Hakima bespreekt het met team scholenproject en Ingrid gaat het nader bekjken. 
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3.7 Containers. Mariska geeft compliment aan Handhaving. Na melding van rommel naast 
containers is er direct actie ondernomen. In de Poortstraat staan weer vuilniszakken. Er 
wordt niet meer gewaarschuwd, ze krijgen een bekeuring. 
 

4. Presentatie Sociaal wijkteam. Collectiveren en activiteiten in de wijk. Petra Klaassen. 
4.1 Het collectief oppakken. Het in spelen op vaak voorkomende/dezelfde problemen zoals het 

werken met de computer. Bewoners die iets willen in de wijk, zaken die bewoners belangrijk 
vinden. 

4.2 Winkeliersvereniging Amsterdamstraat. Er is gesprek gewest met de ondernemers. Een 
bestuur van 4 winkeliers maakt een plan en begroting. Als meer dan de helft voor stemt gaat 
de oprichting door. Het is dan een gemeentelijke verordening en winkeleiers zijn verplicht te 
te betalen (€350, per jaar). Op 15 oktober waren er te weinig stemmen. Het loopt nog tot 2 
november, stembiljetten worden opgehaald. Bij grote bedrijven wordt er contact 
opgenomen met het hoofdkantoor en bij leegstaande panden met de eigenaar/beheerder. 

4.3 Een project met Dock, GGD voor jonge ouders en zwangeren die roken. 
4.4 Voor de tweede keer wordt er een sinterklaasfeest georganiseerd i.s.m CJG, Dock en de 

Rotery op 30 november voor 25 kinderen. 
4.5 Het netwerk van het team moet goed op orde zijn om goed te kunnen doorverwijzen. 
4.6 Men werkt aan zichtbaarheid in de wijk. O.a “bakkie in de buurt”. Elke dinsdag is er een 

spreekuur in de Hamelink met corporaties, buurtbeheer, wijkagent. Kitty van Tooren gaat 
bekijken of dit ook in het Broederhuis kan plaatsvinden. 

 
5. Projecten in de buurt. 
5.1 Amsterdamsevaart. Jan Appel. Er is een schouw geweest met de gemeente, de aannemer, de 

werkgroep en de leverancier van het groen en een ingehuurde deskundige over de zaken die 
misgegaan zijn in het traject. Er wordt een rapportage gemaakt en verwachten dat een aantal 
voorstellen verbetering brengt waarna Spaarnelanden het onderhoud kan opnemen. Er is 
een nieuwe (3e) procesmanger. Zaterdag was er een opruimactie, er was minder zwerfvuil, 
het gedrag van hondenbezitters verandert. Handhaving werkt.  

5.2 Oostpoort. Jan Appel. Sinds de vorige vergadering is er niets gebeurt. Diverse onderwerpen 
zijn in tafels verdeeld. Jan en Wim zitten aan de tafel “wijk en bewoners” . Zij wachten op een 
datum voor een nieuwe bijeenkomst. Er wordt een eindplan gemaakt. 

5.3 Domusplus. Wim Kleist. Aankoop gebouw en perceel aan de Nieuweweg.  Opvang van 
dakloze drugs- en alcoholverslaafden, veelal met een verstandelijke beperking en met een 
criminele achtergrond. Er is geen onderzoek gedaan, ook niet wat het teweeg brengt voor de 
omgeving. Gemeente koopt het eerst aan. Men kan de petitie digitaal tekenen. Flyers 
worden ook in de Amsterdamse buurten verspreidt. Ook voor bewoners zonder computer. 
Donderdag 18 oktober wordt er over de aankoop beslist in de Gemeenteraad. Het hoeft niet 
per definitie voor Domusplus te zijn, een strategische aankoop. Naast de werkgroep en 
bewoners hebben ook een bewoner en raadslid uit Wehl en Lunteren ingesproken over hun 
negatieve ervaringen tijdens de commissievergadering.  Uit ervaringen blijkt dat een locatie 
op bedrijventerreinen wel functioneert. Wat komt er als er geen Domusplus komt?  

5.4 Teding van Berkhoutstraat. Bewoners heben een brief ontvangen over de planning van de 
werkzaamheden Nagtzaamstraat. Jan Appel. De nieuwe procesmanger is de  hr.Vroom en 
gaat voor een goede samenwerking. Afspraak om bij correspondentie een cc. naar Ingid te 
sturen. zodat zij goed op de hoogte is en eventueel te ondersteunen maar verwacht dat het 
niet nodig is. Een andere aannemer is nodig vanwege de problematiek Nagtzaamstraat. De 
riolering en mogelijke aanwezigheid explosieven. Vraag om de keten voor de 
werkzaamheden Teding van Berkhoutstraat weg te halen. Ingrid vraagt dit na. 
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5.5 Bezwaar tegen vestiging van de Voedselbank aan de Amsterdamsevaart 
Het bezwaar is afgewezen. Zie ook punt 3.5. Bij opening van de supermarkt 3/ 4 dagen in de 
week met avondopenstelling moet men uitgaan van 250 uitgiftes. Men blijft langer dan een 
uur in het pand, wat wel goed is voor de sociale contacten. Maar niet voor het 
parkeerprobleem. Personeel komt ook met de auto. Containers mogen niet binnen staan en 
dienen ook op de stoep te staan. De wijkraad is niet tegen de Voedselbank, maar dit is een 
onmogelijke locatie. Het legt te veel druk op en overlast voor de omgeving. Op 18 juli is er 
een nieuwe aanvraag ingediend. Maar er is nog steeds niet gepubliceerd opdat men bezwaar 
kan maken. Is het buiten behandeling gesteld of verlengd? Volgens de wijkraad zijn de 
termijnen al verstreken. Ingrid informeert naar de stand van zaken.      Actie Ingrid. 
Wijkraad wacht de vergunningverlening af om bezwaar te kunnen maken. 

6. Notulen wijkraadvergadering 18 september 2018 
Tekstueel; toevoegen presentielijst Albert Keevel VSP. 
N.a.v.:  3.3  Martin Jansen gebiedsbeheerder zal in november aanwezig zijn. 
Actiepunten: 
150518/4     Voorstel statement communicatie. Dit is besproken in het Regieoverleg. 
1700418/      Navraag gelden toegekende subsidies initiatievenbudget. Het overzicht is 
toe gezonden. Het geld voor Haarlem Oost is op, van heel Haarlem is het bijna op. 
Er komt een evaluatie, vragen over limieten en een eigen bijdrage voor o.a. BBQ’s. 
De beoordelaars gaan door in 2019, één persoon heeft zich afgemeld vanwege persoonlijke 
omstandigheden. Hiervan zijn de wijkraden niet op de hoogte evenals over de  limieten. 
Ingrid gaat dit na.                                                                                                                 Actie Ingrid 
191217/2 Boom Vosmaerstraat is half september herplant. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
 
7. Wat verder ter tafel komt 
7.1 Irene. Voor de aanvraag voor speeltoestellen door Jan de Graaff is goedkeuring geven op 16 

oktober. Jan heeft contact met de gebiedsbeheerder Martin Jansen. Het is geaccepteerd in 
de ruimte.  Er wordt nu naar budget gekeken voor het onderhoud door Spaarnelanden.  

7.2 Jan Appel. Er is vergunning aangevraagd voor Koningsdag op de Esplanade. Het is de enige 
vrijmarkt in Oost. A.s maandag is er overleg met Dock, Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk, 
de werkgroep over de financiering en de inhoud van de vrijmarkt. 

7.3 Roel. Donderdag is in de commisie Beheer het niet goed aangeven van de locaties 
parkeermeters besproken. De wethouder gaat er achteraan. 

7.4 Reinaldapark. Wim Kleist. De beheerkaart van het park is bekeken, afwijkingen zijn bijgesteld.
 Volgend overleg begin november. 

Omgevingsraad Schiphol. 10 november is er overleg met de directeur van Schiphol en Hans 
Alders. De MER rapportage wordt door Schiphol zelf opgesteld.Door de aandacht wordt het 
debat verbreed. Met o.a. meer aandacht voor hinder, veiligheid, gezondheid en klimaat. 
Ronald Fukken (WRPZ) zit in de denktank “vlucht naar voren”. 
Haarlem is vertegenwoordigd in het overleg door Haarlemmerliede/ Spaarnwoude dat wordt 
door fusie Haarlemmermeer, die hebben een andere invalshoek. Haarlem dient een eigen 
afvaardiging te hebben. 

7.5  Lies. Door het nieuwe parkeersysteem zijn er minder auto’s in de straat. Die parkeren nu in 
de omgeving o.a. Zomervaart. Er komt nu nog geen bewonersbijeenkomst wachten eerst de 
ervaringen af. 
Roel. Donderdag is het parkeren voor proffesionele hulpverleners besproken. Er wordt   
gekeken naar oplossingen. 

7.6 Petra maakt een artikel over het spreekuur in de Hemlink voor de wijkkrant. 
7.7 Mariska bedankt Ingrid voor de goede samenwerking en voor haar inzet voor de bomen bij 

de speeltuin. 
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8. Sluiting 21.45 uur 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

16-10-18 2.6 Ingrid Navraag stand van zaken rateltikkers 
Prins Bernhardlaan/Romolen 

 

16-10-18 3 Hakima Het lange tijd parkeren niet afgesloten 
auto’s.  

Aangeven bij het 
Parkeerteam 

16-10-18 3.6 Wijkraad Stopverbod Franciscus Xaveriusschool  

16-10-18 5.4 Ingrid Navraag verwijderen keten Teding van 
Berkhoutstraat na werlzaamheden 

 

16-10-18 5.5 Ingrid Navraag stand van zaken nieuwe 
vergunningaanvraag Voedselbank 18/7 

 

16-10-18 7 Ingrid Navraag wijkactiviteitenbudget. Limieten, 
wijziging beoordelaars. 

 

15-05-18 4 Wijkraad Voedselbank Wijkraad neemt dit punt 
over. Procedure is in gang gezet.  
Wachten antwoorden af. 

  

 

 


