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1 – Opening door voorzitter Irene Helmond. 
 
2 - Mededelingen en ingekomen stukken  
      Afwezig met bericht zie presentielijst. 

•  Kerstival, 20 december tot begin januari onder de noemer placemaking bij het station 

Spaarnwoude/Oostpoort. 

• In januari komt een schuldhulpmaatje informatie geven. 

• Melding Teylerplein is opgelost, de wortels van struiken en het hek waren door de gresbuis 

gedrongen, er is een bypass gemaakt en het plein schoongemaakt. Het ziet er beter uit maar nog 

niet voldoende. Het verzoek voor een spiegel op Herensingel gaat niet door 

• Mail verstuurd aan de voorzitter van de Voedselbank, eigenaar van het pand heer F. Ludwig, 

gebiedsverbinder en Handhaving over overlast van fietsen en auto’s bij de Voedselbank. Alleen 
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antwoord van Rosa Kant, de gebiedsverbinder dat er gemeld moet worden als er overlast is en 

van Hakima van Handhaving, zij heeft aan haar medewerkers doorgegeven er op te letten. Er is 

door wijkhandhaving een gesprek geweest met de Voedselbank, zij erkennen het probleem. Inzet 

parkeerteam handhaving. 

• Mail gestuurd naar gebiedverbinders en beheerder over de aanleg van plantenvak op Prinses 

Beatrixplein, door deze aanleg komt een voetpad te vervallen, dit betekent dat men over het 

fietspad moet lopen om bij het voetpad te komen. Wim Kleist: het wordt aangepakt, voetpad 

komt terug. 

• Vanmiddag met Kristel Gortzak overlegt welk bord op Teylerplein komt te staan. De tekst 

wordt aangepast, er kan niet meer verwezen worden naar een artikel in het a.p.v. Het worden 

gedragsregels. 2 borden aan beide kanten van het Teylerplein met aangepaste tekst. 

• Er gaan stemmen op om het monument bombardement april 1943 aan de Nijmanshofje te 

verplaatsen naar een andere plek in de buurt, meer centraal. Voorstel: voor het Broederhuis in 

het gras, we gaan de meningen peilen en nadere informatie opvragen om dit te verplaatsen. 

• In maart komtwethouder Meijs onze vergadering bezoeken. 

3 - Politie/handhaving  
Hakima Sallemine en Marco Cornet. 
Vuurwerk. Er zijn veel meldingen vuurwerk. Handhaving pleegt inzet. Er rijdt elke dag een auto 
rond ook in de avonduren. Moeten het wel constateren. Een jaarlijks terugkerend probleem. 
Wijkhandhaving heeft een inventarisatie gemaakt i.v.m. vuurwerk/brandjes van open containers. 
Eigenaren worden erop aangesproken, desnoods verwijderen via spoedbestuur. Als bewoners 
objecten zien graag doorgeven aan handhaving. 
De Voedselbank, daar is controle door parkeerteam. 
Parkeren. In de Dyserinckstraat en hoek Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat zijn diverse 
bekeuringen uitgedeeld. 
Vragen/opmerkingen; 
- Bij het Teylerplein steekt de vrachtwagen van Maxima uit op de weg en staat soms op 
plateau container waardoor die niet geleegd kan worden. Hakima gaat dit na. 
- Bij de Esplanada zijn borden geplaatst maar die geven volgens Kristel geen juridische dekking 
om te bekeuren. Op het Teylerplein zijn borden met gedragsregels geplaatst i.p.v. APV. Er is 
onduidelijkheid. Teylerplein, Esplanade en Reinaldapark zijn diverse verschillende borden 
geplaatst. Hoe kan men handhaven? De gemeente heeft Haarlem breed een andere keuze 
gemaakt dan geadviseerd. Om het aantal borden te beperken. Er zit een nuance in. Als politie of 
Handhaving een overtreding constateert kunnen zij wel handhaven. Handhaving doet inzet in 
burger bij overlastplekken. 
Bewoners kunnen bezwaar maken. Kunnen we een petitie op zetten? WRAB gaat in overleg met 
WR Parkwijk Zuiderpolder om samen op te trekken. 
- Buslijn 2. Doorgang bus bij Vincent van Goghlaan/Leonard Springerlaan wordt regelmatig  
geblokkeerd door geparkeerde auto ‘s. Bij navraag gebiedsbeheerder Bert Bovens kwam het 
antwoord dat een verbod niet nodig is omdat daar niet geparkeerd mag worden. Maar er staan 
geen borden dan kan men het juridisch niet aanpakken. Alleen als men op de hoek of hinderlijk 
geparkeerd staat. Hakima neemt contact op de parkeercoördinator. 
- Parkeren met vier wielen in het groen. Gebiedsbeheerder gaf aan dat er niet  
bekeurd wordt, klopt dat? Hangt van de situatie af. Men krijgt bekeuring als men de auto laat 
staan in een park, plantsoen of openbare beplantingen of groenstroken. Dit geldt niet voor berm 
parkeren (openbare weg). 
 
Marco: er zijn vanaf 1 januari tot nu toe 1095 meldingen gedaan. Afgelopen vier weken 84 
meldingen van diverse aard. O.a. twee meldingen van onlinefraude dit wordt doorgeschakeld 
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naar de landelijke recherche. Een persoon aangehouden wegens het bezit van vuurwerk. Melding 
jeugdoverlast na een feestje Jac. van Looystraat. Fietsendiefstal is minder. 
Er wordt door de coördinator milieu behoorlijk geïnvesteerd naar o.a. vuurwerk bij mensen thuis. 
Een overval in woning heeft een behoorlijke impact gehad, de wijkagent heeft contact gehad en 
Slachtofferhulp is ingeschakeld. 
Brand van Zeggelenplein de Spits is in onderzoek. 
Vragen opmerkingen: 
- Fietspad Prins Bernhardlaan tot Jac. van Looystraat is tweerichting en vanaf de Jac. van  
Looystraat naar van Zeggelenplein eenrichting. Dit geeft verwarring. Het is een gemeentebesluit. 
- Controle snelheid Prins Bernhardlaan gebeurt regelmatig maar toch blijft men te snel rijden.  
Dit is al meer dan 30 jaar zo. Suggestie om camera’s op te hangen. 

 
4 - Toelichting op verandering van de doorgang naast de Franciscus Xaveriusschool  
      Lida Samson GGD Kennemerland en Sandra Kloos Sint Franciscus Xaveriusschool. 
      Doel om het pad op te frissen en rook en poepvrij te maken.  

- Het rookvrij maken is bij de Papegaai gelukt, bij DSK worden stappen gezet. In het nieuwe 
schooljaar wordt het een verplichting. 
- Nieuwe borden aan de muur, kinderen hebben ontwerpen gemaakt. 
- Plaatsen van 25 fietsenrekken, nietjes? Het moet geen klimobject worden zodat men de balkons 
makkelijk kan bereiken.  
- Speelobject geschilderd op de grond. De flatbewoners dienen geen overlast van jeugd te krijgen. 
- Aanbrengen verlichting. Er staat al een lantarenpaal met scherp ligt. Dit is eigenlijk al voldoende. 
Dit is nog in oriënterende fase i overleg met flatbewoners en Ymere. 
- Groen in de vorm van verhoogde plantenbakken en geveltuintje langs de school. Vraagt dit niet 
om vandalisme? We moeten niet voor alles wijken anders kan er niets meer. Suggestie, 
verhoogde plantenbakken en i.p.v. muurschildering met b.v. zonnebloemen. Onderhoud groen 
door schoolkinderen. Het zou goed zijn als men de variaties van de seizoenen kan laten zien. 
- Aanbrengen hekjes tegen het inrijden van scooters ligt bij de gemeente ter beoordeling. Men 
dient ok rekening met scootmobiels te houden. 
- Er is nog geen startdatum, de financiering loopt nog. Er is een aanvraag gedaan bij het 
Initiatievenbudget, de fietsenrekken komen voor rekening van de school.  
- De “steeg” krijgt de naam Franciscus Xaverius pad, is officieel aangevraagd en reeds 
goedgekeurd. Wijkraad is niet op de hoogte gesteld en heeft het niet bi de bekendmakingen van 
de gemeente gelezen. Dit had met meerdere partijen besloten dienen te worden. Sandra heeft 
hier geen antwoord, zij is pas sinds 1 1/2 maand betrokken bij het plan. Lies heeft lange tijd 
geprobeerd om het pad te veranderen in het Fransen pad, eigenaar van meubelzak 
Amsterdamstraat iemand die toen veel voor de wijk heeft gedaan. Dat is toen niet gelukt. 

Contactpersoon is Elly Aafjes. 
 
5 - Projecten in de Buurt  
5.1  Siem de Groot. DSK Hekken zijn verplaatst bij het IJspaleis zodat daar niet meer geparkeerd 

kan worden. Er wordt vooral veel geparkeerd op de stoep door busjes. Hakima adviseert melding 
te doen. Er worden twee bouwlampen aangebracht. Bouw heeft nu enkele weken vakantie. Siem 
blijft in contact met Scholz Bouw. 

5.2 Jan Appel. Verplaatsen Monument 16 april 1943. Hij heeft het met Jacques Amand en zijn  
vrouw besproken. Zij vinden verplaatsing een goed plan, het ligt nu te verstopt. Voorstel 
verplaatsing naar het gras Broederhuis, heel centraal. Aan de SFX-school wordt gevraagd het 
monument te adopteren. De gemeente is reeds op de hoogte. Hopen het voor 16 april 2020 te 
realiseren. Er is een mail gestuurd naar Rosa Kant en Barbara Munnikes i.v.m. het onderhoud.  
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6 - Notulen van de wijkraadvergadering van 19 november 2019. Ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. punt 3 Busken Huetstraat. De persoon die zich negatief heeft uitgelaten is geen bewoner 
maar heeft meerder panden in bezit. 

     Actiepunten: 
     180619/7.7 Stand van zaken AED. Wim Kleist: Het project gemeente is na 2 jaar praktisch 

afgerond. AED’s binnen straal van 600 m. Bij het Broederhuis hangt AED. Als men 
112 belt (altijd doen) dan krijgt men een code. Bewoners in de directe omgeving 
met AED/reanimatie kennis worden opgeroepen. AED geeft zelf de handelingen 
aan, Marco adviseert om voorzichtig te zijn met reanimatie als men niet 
geoefend is. Wim en Elly bekijken de mogelijke locaties. 

151019/6              Afspraak speelplek Fabriciusstraat is gemaakt op 20 november. Bewoners 
vinden dat er te weinig staat en dat er slechts 1 kind op een speelobject kan.  
Jan geeft aan dat dit met de ruimte de veiligheidsmarge te maken heeft.  Ook 
vragen ze om de struiken rond de bomen weg te halen i.v.m. katten. Bewoners 
gaan een enquête houden. Wijkraad wacht dit af. 

     151019/6              Verzoek plaatsing spiegel Herensingel, spiegel wordt niet geplaatst. Het komt de 
verkeersveiligheid niet ten goede. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
 
7 - Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag  
7.1  Tewatha. Jongeren worden gewezen op de gevolgen van vuurwerk. Er komen geen evenementen 

in oost wel in Schalkwijk. 
7.2  Welkom aan Gusta Waage voorzitter van de nieuwe wijkraad Slachthuisbuurt. 
7.3  Wil van Straaten wil graag in contact met de gebiedsbeheerder over het groen Teylerplein wat 

absoluut niet goed gaat. Met wat er nu geplant, de Zeeuwse haagplantjes wordt het niets. 
Verwijder de oude hulst die niet goed is en zet er volwassen boompjes tussen. Bekijk eens naar 
andere stevige beplanting met body zoals een beukhaag of hedera. 

7.4  Wim. De juiste benaming van straatnamen is vooral belangrijk voor de hulpdiensten. Op Google 
worden het Fuiklaantje en de Zwanenbloembocht wordt niet benoemd. In de wijk was een 
straat zonder woningen, het beluit voor de Petronella Moenstraat duurde heel lang. 
Irene en Wim gaan dit bekijken. 

7.5   Wim. De vergunningaanvragen voor Kerstival kloppen niet. Verlening evenementenvergunning 
Woudplein staat 9 t/m 30 december en tapvergunning 9 t/m 21 december. Kerstival is van 20 
december tot 2 januari. 

7.5   Richard bedankt iedereen voor het vertrouwen in de wijkraad. 
 
8 – Sluiting. 21.15 uur.  Het jaar werd afgesloten met een hapje en een drankje. 

17-12-19 3 Hakima Parkeren te grote vrachtauto Teylerplein.  

17-12-19 3 WRAB 
WRPZ 

Bezwaar bekijken bebordingen 
APV/gedragsregels. 

 

17-12-19 7.4 Irene 
Wim 

Exacte benamingen van straten.  

17-12-19 6 Wim Elly Bekijken mogelijke locaties voor AED’s.  

19-11-19 3 Bert 
Bovens 

Onderzoek zebrapad Da Costastraat  

19-11-19 4 Rosa en 
Bert 

Onderzoeken of er tijdelijk bordje ma 
komen; er hangen camera’s! 

 

 


