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1. Opening door vergadervoorzitter Irene Helmond.  
Mededelingen 

1.2 Afwezig met bericht: José de Cock, Debbie Timmermans, Nadja Degenhart, Wil van Straaten, 
Gerrit van Slooten, Sociaal Wijkteam, Hakima Sallemine, Ingrid van Tienhoven (komt later) 

1.3  Brief van van Gelder, over de werkzaamheden van de Nagtzaamstraat. In 4 fasen aangepakt. 

 De kruisingen worden zoveel mogelijk opengelaten.  

1.4 Brief van Dr. Schaepmanstraat werkzaamheden. Brief ontvangen van Truus, de wijkraad is 

daar niet in gekend. De werkzaamheden zijn uitgesteld tot de Nagtzaamstraat klaar is.  

1.5 Mail van Kristel van Teylerstraat, over het sluipverkeer en het ontbreken van bordjes betaald 

parkeren, wijkraad gaat de bordjes opzoeken en terug melden. Of ze zichtbaar zijn of niet.     

                                                                     Actie Irene en Elly. 

1.6  Mail Spaarnelanden: kerstbomenactie: op 3 en 9 januari van 12.30 uur en 16.00 uur kunnen 

kinderen bomen op diverse locaties afgeven. Informatie op Facebook wijkraad en site 

Spaarnelanden. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 18-12-2018  

Jaarvergadering 
20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Irene Helmond, Elly Aafjes, Fred Spaansen 
Jan Appel 
Gerard Tensen, Richard Terreehorst 
Siem de Groot, Letty de Boer 
Mariska van Zeeland  
Marco Cornet 
Lies Schaaf 
Lucas Ledmia, Barbara van Toom 
Wim Kleist 
Roy Barends 
Jeannette Donker, Debbie Timmerman,  
Ans van Soest, Jan en Hennie van Amsterdam, 
Stella van Tintelen, Jan de Graaff, 
Bram van Ling, Gerard van Klooster, 
Frans van Loon, Mieke de Vogel, Kim de Vink 
Zuheir Alabdullah 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraad WRAB 
Ondersteunend lid, ambassadeur Spaarnelanden 
Ondersteunende leden 
 
Ondersteunend lid, speeltuin de Papegaai 
Wijkagent 
Bew. cie. Elanwonen 
Bew. cie. Dr. Schaepmanstraat 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Bewoner Slachthuisbuurt 
Wijkbewoners   
 
 
 
 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht 

José de Cock 

Wil van Straaten, Gerrit van Slooten 

Sociaal Wijkteam 

Hakima Sallemine 

Nadja Degenhart 

Jasper Ravestijn 

Elan Wonen 
Bewoners 
 
Handhaving 
Pré Wonen 
Bew. Cie Dr. Schaepmanstraat 
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1.7 Mail naar Martin Jansen gestuurd wanneer het bankje van de binnenplaats weggehaald 

wordt en verplaatst naar de esplanade. De oude bank is weg en er staat een nieuwe voor in 

de plaats. Dit was niet de afspraak, bank verhuizen naar de Esplanade. 

1.8 Mail Martin Jansen: over de schouw Teylerplein met Wil van Straaten. Tegels voldoen aan de 

norm, groen wordt deels vervangen. In het voorjaar. 

1.9 Stopverbod bij de school: In overleg met de gemeente wordt er geen stopverbod geplaatst 

bij de school. Handhaving treedt geregeld op, de gemeente vindt dat het probleem anders 

verplaatst wordt. 

1.10 Oostpoort bijeenkomst. Jan Appel. Informatiedag op zaterdag 2 maart. Speciaal voor 

bewoners van Parkwijk/Zuiderpolder en Amsterdamse Buurten. Het wordt concreter, op 

korte termijn kunnen zaken worden opgestart. Men wil de jeugd erbij betrekken. Jan vraagt 

Mariska om medewerking voor een “Kindertafel”. 

2. Politie/Handhaving Marco Cornet. 
2.1  In de avond is er gekeken voor overlast door de jeugd Dr. Schaepmanstraat. Er is niemand 

aangetroffen. Handhaving doet regelmatig inzet maar Marco heeft nog geen terugkoppeling 
gehad. Er zijn geen nieuwe meldingen. Over jeugd portiek complex is contact met Pré Wonen 
geweest. Het is rustig en zij houden het onder controle. Het zijn niet alleen jongeren uit de 
wijk. 

2.2  Deze maand zijn er 97 meldingen: vals geld, verwarde persoon, autodiefstal, onwel wording, 
huisinbraak, geluidsoverlast, zwerver, relatieproblemen, fietsendiefstal, vuurwerkoverlast, 
heling en vernieling. 

2.3  Oud&Nieuw. Er is een prioriteiten lijst met knelpunten. Ook vanwege de capaciteit. Politie 
moet vaak mee met brandweer en ambulance om het personeel te beveiligen. 
Aandachtspunten zijn de pleinen in de wijk, leegstaande panden. Los materiaal zoveel 
mogelijk opgeruimd. Bewoners kunnen aandachtspunten mailen. 

 
3. Af-en aantredende leden. 

De drie wijkraadsleden, Irene Helmond, Elly Aafjes en Fred Spaansen blijven aan. Aanwezigen 

gaan akkoord met applaus. 

 

4. Jaarverslag. 

Het jaarverslag staat vermeldt in de wijkkrant. Er zijn geen vragen. 

 

5. Financieel verslag 2017. Fred Spaansen. 

De kascommissie Jeannette Donker en Lucas ledmia hebben decharge verleend. 

Budget wijkraadsgelden was afdoende. Er is €1096 retour gegaan naar de gemeente. Het 

budget bewonersondersteuning was op.  

De vraag zijn alle gelden vanuit het initiatievenbudget ontvangen? Ja. 

De wijkkrant is een dure uitgave (4500 stuks). Kopij is soms lastig te krijgen. Kim de Vink geeft 

aan wel een bijdrage te willen leveren.  

Er liggen enquêteformulieren om te brainstormen over de toekomst van de wijkkrant. Een 

mogelijkheid is om een nieuwsbrief te sturen.  

Wim Kleist. In de Zuiderpolder wordt één keer per jaar een wijkvisie gemaakt. 

 

6. Notulen openbare vergadering 20 november 2018. Ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. punt 4.  Jeugdoverlast. Marco het is belangrijk dat de coördinatie over de aanpak 

jeugdoverlast bij het veiligheidsoverleg Haarlem Oost blijft. Lodewijk de 

Ruiter van Haarlem Effect is de coördinator. 
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Punt 4.  Psycholance. Die is nog is ontwikkeling. Er is in Noord-Holland Noord een 

tussenvorm de Diligence. Het gaat hier om psychiatrische cliënten die onder 

begeleiding van een professional naar een instelling vervoerd worden, maar 

waar geen sprake is van fysiek medische problemen of dreigend gevaar. 

Punt 8.  Jos van Zonneveld heeft zitting genomen in de commissie voor het 

wijkactiviteitenbudget 

Actiepunten:   

201118/1.5 Overleg Teylerplein. Zie punt 1.8. 

201118?3.3 Schoonmaken ondergrondse bakken. Om de bakken heen wel. Over de 

bakken zelf doet Irene een melding. 

201118/7.1           Bankje Binnentuin Vosmaerstraat. Zie punt 1.7 

161018/3.6  Stopverbod Franciscus Xaveriusschool. Zie punt 1.9 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
 

7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.  

7.1 Jan Appel. Er is vergunning aangevraagd via het Oranje Comité voor de vrijmarkt op 

Koningsdag 27 april 2019. 

7.2 Mevr. Vogel. Er zit net als een jaar geleden plastic in de boom achter de Dekamarkt. Jan zal het 

melden bij Spaarnelanden. 

7.3 Wim van Seggelen vraagt naar de status van de Voedselbank. Het pand is leeg. De vergunning 

voor 250 uitgiftes is geweigerd. De overlast van parkeren was een van de gronden. Zoals de 

wijkraad in hun bezwaar al hadden aangegeven.  

7.4 Lucas. Fietsenrek. De verkeersdeskundige deelt de mening van Martin Jansen niet dat het 

verkeersonveilig zou zijn. Er is geen geld voor fietsparkeren. Er zijn “tulpen” over in Haarlem. 

Irene vraagt naar locatie Dr. Schaepmanstraat.  

7.5 Kim de Vink vraagt aandacht voor het gebrek van AED’s in de wijk. Zij zal contact opnemen met 

Nanda Terol (wijkraad Scheepmakersdijk), zij zit in het gemeentelijk overleg. 

7.6 Wim Kleist vraagt aandacht voor de bouw-ontwikkelzone m.b.t de volkstuinen. 

7.7 Roy Barends is bewoner van de Slachthuisbuurt. De huidige wijkraad stopt per 31 december, 

het bestuur is niet meer volledig. Hij heeft enkele vergaderingen bijgewoond om eventueel 

door te gaan, maar kreeg de kans niet. Hij gaat onderzoeken of er meer wijkbewoners zijn die 

zich willen aansluiten voor een nieuwe wijkraad. Dit is absoluut noodzakelijk i.v.m. de vele 

ontwikkelingen. Overige wijkraden zeggen hun steun toe. 

7.8 Jan de Graaff. Speeltoestellen. A.L. Dyserinckstr. Irene: de order is geplaatst. 

7.9 Mariska van Zeeland. Op de auto die al lang geparkeerd staat is op 12 december een sticker 

geplaatst. In de Poortstraat staat ook een auto zonder bumper. Melding doen. 

 Irene heeft een melding gedaan van een auto waarvan de apk in 2014 verlopen is. Zaak voor 

het RDW. 

 

 Voorzitter Irene wenst iedereen fijne feestdagen, een veilig uiteinde en een goed begin. 

 

8. Sluiting 21.30 uur gevolgd door een drankje en hapje. 
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Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

18-12-18 1.5 Irene Elly Nagaan aanwezigheid en zichtbaarheid 
borden betaald parkeren 

 

18-12-18 7 Irene Navraag Excel sheet 
wijkactiviteitenbudget. 

Punt regieoverleg. 

18-12-18 7.4 Irene Fietsenrekken “tulpen” mogelijke locatie  
Dr Schaepmanstraat. 

 

20-11-18 3.5 Martin Stand van zaken kavel van Zeggelenplein  

20-11-18 
18-12-18 

7.1 Martin 
Irene 

Bankje binnentuin  
Melding verplaatsen nieuw bankje 
binnentuin Vosmaerstraat naar 
Esplanade. 

Ingrid van Tienhoven  

16-10-18 2.6 Ingrid Navraag stand van zaken rateltikkers 
Prins Bernhardlaan/Romolen. Te snel op 
rood. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


