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1- Opening door voorzitter Irene Helmond. 
 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.  
2.1 Afwezig met bericht: Truus Melchior, Gerard Tensen, Wim van Seggelen, Ingrid van 

Tienhoven, Wim Kleist. 
2.2 Gebiedsteam Oost. Mail ontvangen van Mieneke Zijlmans: Iedere 1e dinsdag van de maand 

werkt het gebiedsteam Oost van de gemeente Haarlem in Wijkcentrum de Sprong aan de 
Prinses Beatrixdreef 6. De ambtenaren in dit team houden zich bezig met het verbeteren van 
het stadsdeel Oost. Niet alleen door middel van projecten op straat die de openbare ruimte 
verbeteren. Ook door te kijken wat inwoners in dit stadsdeel voor elkaar en de stad kunnen 
betekenen en hoe de gemeente daarbij kan helpen. 
Het team nodigt inwoners van Haarlem Oost uit om kennis te maken en ideeën uit te 
wisselen voor de buurten in Haarlem Oost. U kunt iedere eerste dinsdag van de maand 
aanschuiven tussen 15.30 uur en 17.00 uur. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 19 februari 2019 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Irene Helmond, Elly Aafjes, Fred Spaansen 
Jan Appel, Letty de Boer 
Richard Terreehorst, Siem de Groot,  
Mariska van Zeeland  
Ans Kippersluis 
Hakima Sallemine 
Marco Cornet 
Roel Schepers 
Nadja Degenhart 
José de Cock 
Colette Galy 
Lies Schaaf 
Lucas Ledmia, Jasper Ravestijn, Ans van Soest, 
Jeannette Donker, Jan en Hennie van Amsterdam, 
Debbie Timmermans, Gerrit van Slooten  
Gerard van Klooster, Gabriela Dalhoeven 
Jan de Graaff, Frans van Loon, N. Kraayeveld, 
Bram en Henny van Ling, Cisca Hermans,  
Michel Groothuis, Netty Webster, Edith Muller, 
Henny Pitters 
Piet de Vries  

Wijkraad WRAB 
 
Ondersteunende leden 
Ondersteunend lid, speeltuin de Papegaai 
Gemeente Haarlem 
Handhaving 
Wijkagent 
Jouw Haarlem 
Pré Wonen 
Elan Wonen 
Sociaal wijkteam 
Bew. cie. Elanwonen 
Bew. cie. Dr. Schaepmanstraat 
Wijkbewoners   
 
 

Afwezig met bericht 

Gerard Tensen 
Ingrid van Tienhoven 
Wim Kleist 
Wim van Seggelen 

Truus Melchior 

Ondersteunend lid 
Gebiedsverbinder 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Belangstellende 
Notulist 
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2.3 Nagtzaamstraat. Bericht ontvangen van Mark Geertman van van Gelder, over de 
werkzaamheden aan de Nagtzaamstraat. De werkzaamheden van fase 1 verlopen 
voorspoedig en naderen het einde. In de week van 4 maart wordt fase 1 geasfalteerd, Fase 2 
tussen Potgieterstraat en kruising Jacob Geelstraat wordt afgesloten. Om de woningen 
bereikbaar te houden worden loopschotten langs de gevel gelegd.  Deze loopschotten zijn 
bedoeld voor voetgangers, voor fietsers geldt een omleiding. Om het werk aan het riool 
mogelijk te maken, worden pompen geplaatst die de waterstand verlagen.  Deze pompen 
moeten aan blijven staan. Om geluidhinder te beperken, worden geluidsabsorberende 
doeken aan de bouwhekken gehangen. 

2.4 Nieuwe democratie. Afgelopen maand heeft de gemeente veel aandacht besteed aan 
Nieuwe Democratie. De wijkraad is bij verschillende bijeenkomsten en debatten geweest. 
Er is ons uitgelegd hoe een proef van “Gelote wijkraad” werkt in Groningen en Rotterdam. 
De gemeente wil ook een proef starten in Haarlem, nog niet bekend in welke wijk. 

2.5 Energiebeurs zaterdag 2 maart in het Broederhuis, van 10 tot 16 uur. Georganiseerd door de 
Groene Ambassade. In de week voorafgaand aan de Energiebeurs organiseert de Groene 
Ambassade op zaterdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 uur een open huizenroute.  
De adressen zijn te vinden op de site Haarlem Duurzaam/ initiatieven/ Groene Ambassade. 

2.6 Sportsupport start een groep: Rokers in beweging. Informatie woensdagavond 13 maart van 
half 8 tot half 9 in het Reinaldahuis. 

2.7 Oostpoort. Jan Appel; Bijeenkomst op 2 maart a.s. van de Alliantie Oostpoort vindt plaats bij 
de brasserie Oostpoort. Plannen voor de herinrichting van het gebied rond station 
Spaarnwoude op de korte, midden en lange termijn. Bewoners wordt gevraagd zich te laten 
informeren en hun ideeën te laten weten. Jan heeft de kinderen van de Zuidpolderschool 
benadert. Zij kunnen met lego op een plattegrond hun wensen tonen. Men kan zich 
aanmelden voor een expeditie op de fiets met o.a. de werkgroep Amsterdamse Vaart. 

 
3 - Politie/handhaving  

Marco Cornet. Excuus voor het niet aanwezig zijn op de vorige vergadering.  
- In de periode 20 november tot 17 december zijn er 97 meldingen in de wijk geweest 
over o.a. vals geld, brandalarm, arrestaties, verwarde personen, drank en drugs, 
jeugdoverlast, diefstal uit auto’s, inbraak woning, winkeldiefstal, fietsendiefstal, beschadiging 
auto’s.  

-  In de periode van 16 december tot 18 februari. Geen vuurwerkoverlast, men is al 
maanden vooraf bezig geweest met de voorbereidingen. Jeugdwerk heeft veel gedaan. 
Marco heeft samen met hulpverlening, gemeente, jeugdwerk, handhaving een plan van 
aanpak en risicoanalyse gemaakt dat heeft gewerkt. Om te zorgen dat het een leuk feest 
blijft. Verder meldingen van geluidsoverlast, (internet)fraude, verkeerszaken, onwel 
wording, diefstal fiets, zwerver, melding jeugdoverlast bij Jin Lai. Dit is niet geconstateerd 
melding was een uur oud. De zorgcoördinator team Haarlem gaf aan dat er op jaarbasis om 
3500 gevallen van verwarde, gestoorde personen zijn geweest. Dit wordt als één zaak 
behandeld. 

 Hakima Sallemine. 
N.a.v. telefonische meldingen zijn er automobilisten bekeurt voor fout parkeren. Er zijn 
fietsen van stickers voorzien, aanpak afval J.F Helmestraat, vier boten gefotografeerd en 
doorgezonden naar de Havendienst.  Jeugdoverlast valt mee, behalve in de Volhardingstraat. 
Personen zijn bekend en er zijn maatregelen getroffen.  
-  Jan; kan men de conclusie trekken dat het rustig is in de wijk? Marco; Mensen worden 
melding moe. Veel zaken worden zo niet geregistreerd. Het waren alleen de gemelde 
meldingen, Het is een momentopname. Er zijn geen zware zaken maar men moet het ook 
niet bagatelliseren. 
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- Mariska. Melding aan Spaarnelanden gedaan over vuil in de Poortstraat. Het Buurtbedrijf 
ruimt alles op zodat er geen bewijs meer is. Hakima, de bedoeling is dat zij een seintje geven. 
Zij zal het morgen bij Spaarnelanden bespreken. 

 
4 - Onderhoud van Zeggelenplein: fa. Biesot  

Inleiding door Ans Kippersluis procesmanager gemeente. Zij is nu bezig met DSK 11. 
Donderdag besluit de Raad of de verkoop van de kavel doorgaat. Er is met de wijkraad en 
Hilde Prins van de Bomenwachters een ronde gemaakt. Het van Zeggelenplein is stenig. Ze 
zijn met elkaar gaan brainstormen om het project leuk af te sluiten. 
Presentatie door Robert Biesot van de firma Biesot. Aan de hand van beelden toont hij een 
impressie en vertelt over de beplanting. Het wordt in twee fases uitgevoerd, start eind maart. 

 Vragen en opmerkingen; 

• Komt er bedrading zodat men er niet door kan lopen? Alleen in het begin.  

• Jan wil weten hoe het met water geven zit. Het eerste jaar doet Biesot het daarna wordt het 
bekeken. De wortels zitten dan dieper.  Het wordt overgenomen door Spaarnelanden. 

• Jan; worden de bewoners, de Papegaai en de school erbij betrokken? Op dit moment nog 
niet. Betrokkenheid van bewoners is van belang. Spaarnelanden heeft aan scholen grijpers 
gegeven voor het zwerfvuil. Mariska, de speeltuin de Papegaai is enthousiast. Robert is 
bereid in het eerste jaar uitleg te geven. Bekijken hoe men dit in het tweede jaar verder gaat 
aanpakken. 

• Ans Kippersluis, bij de bouwplek staan twee bankjes die weg moeten, verplaatsen naar het 
kleine plantsoentje? Locatie wordt bekeken. 

• Komt er meer biodiversiteit in planten voor insecten? Er is rekening mee gehouden. Dat 
soort planten staan er maar er is ook gekozen voor stevige soorten, zodat er in de winter ook 
nog planten staan. 

• Mevr. van Ling vraagt om twee plantenbakken op de stoep van de Prins Bernhardlaan om 
auto’s op de stoep tegen te gaan. Irene zegt dat dit punt onder de aandacht is. 

• Edith wijst erop dat het middenstuk drassig is, ook de stenen. Ans Kippersluis; fase 1 is 
nieuwe tegels, meer lantaarnpalen achter de school en meer prullenbakken. Ans doet 
navraag Actie Ans. Prullenbakken met klep worden niet gebruikt door Spaarnelanden.  

• Is er bij het beplantingsplan rekening gehouden met de circulatie/ de loop van bewoners? Er 
zijn 4 stroken met doorgangen, zij komen echter niet recht op de ander kant uit. 
 

5 - Projecten in de Buurt  
5.1 DSK gaat van start. Ontwikkelaar wil in april al beginnen. Zodra de Raad akkoord gaat, stuurt 

de ontwikkelaar een bewonersbrief. 
5.2 Amsterdamsevaart. In maart wordt de haag langs het hek verwijderd.  Beplanting duurt even 

daar de laurierwilgjes uit Italië moeten komen. in Nederland zijn ze nu niet verkrijgbaar. 
Aanleiding was de slechte grond. 

5.3  Nagtzaamstraat wordt in de volgende vergadering besproken. 
5.4 Wijkschouw Amsterdamstraat met politie, handhaving, gemeente en winkeliersvereniging 

Bekeken wordt wat verbeterd kan worden. Fietsvakken voor Handelshuys (ook voor 
brommers). Palen en borden worden goed gezet. Nu afwachten hoe de gemeente hier mee 
omgaat. Over de Schoenenreus is nog niets bekend. Het pand is nog niet leeg en was 
afgelopen zaterdag weer open. In 2015 is vergunning aangevraagd. De vergunning voor 
her/verbouw is nog niet rond. Ingrid doet navraag.        Actie Ingrid. 
Verbouwing pand Schoonheidssalon. Er is een verdieping opgezet en er komen zes 
appartementen. 
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6 - Notulen van de wijkraadvergadering van 15 januari 2019.  
 Tekstueel 

Punt 4 WMO. Zin wijzigen. Lucas; mensen moesten soms tientallen euro’s zelf betalen voor 
enkele uren vrijwilligerswerk. Vrijwlligerswerk dient dagbesteding te zijn. 

       Actiepunten 
150119/5.6 Parkeren school daar is handhaving, Hakima mee bezig. 
181218/7       Navraag Excel sheet wijkactiviteitenbudget. Dit is ontvangen. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
N.a.v. actiepunten. 
181218/7.4 Fietsenrekken Dr. Schaepmanstraat. Nadja Degenhart van Pré Wonen. Zij zijn 
bereid het te betalen met toestemming van Spaarnelanden. Per email is nu een andere reden 
aangegeven, het onderhoud. Martin Jansen de gebiedsbeheerder is vervangen door Bert 
Bovens. Hij zal in maart op de vergadering aanwezig zijn.  

 
7 - Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag  

Edith wil meedenken over trottoir bij de Spits en de Flank. 
Jan wijst nogmaals op het belang van een participatieproject zoals bij de Amsterdamsevaart. 
Om schoolkinderen te stimuleren en het bewustzijn van kinderen te vergroten door mee te 
helpen bij het onderhoud/ het schoonhouden. Jan zal de school benaderen en 
Spaarnelanden voor grijpers en ringen.             Actie Jan 
 
Besluit; 
Irene vraagt toestemming aan de vergadering om Letty de Boer en Jan Appel beide nu 
ondersteunend lid te laten worden van de wijkraad. Aanwezigen gaan met applaus akkoord.  
Jan blijft dezelfde werkzaamheden doen zoals hij nu doet. 

 
8- Sluiting 21.10 uur 
 
 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

20-02-19 4 Ans Navraag extra prullenbakken van 
Zeggelenplein 

Spaarnelanden 

20-02-19 5.4 Ingrid Navraag vergunning vml Schoenenreus  

     

18-12-18 1.5 Irene Elly Nagaan borden betaald parkeren  

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

 

20-11-18 
18-12-18 
 
15-01-19 
20.02.19 

7.1 Martin 
Irene 
 
Irene 

Melding verplaatsen nieuw bankje 
binnentuin Vosmaerstraat naar 
Esplanade. 
Navraag locatie bankje. 
Spaarnelanden dient zich aan de afspraak 
te houden.  

Ingrid van Tienhoven 
 
 
Spaarnelanden 

16-10-18 
 
20.02-19 

2.6 Ingrid Navraag rateltikkers Prins 
Bernhardlaan/Romolen. Snel op rood. 
Nog steeds niet in orde. 

 

 


