Wijkraad Amsterdamse Buurten
Dinsdag 21 april 2015 aanvang 19.30 uur
Anna Kaulbachstraat 14A
Jaarvergadering 2015.
Aanwezig:
Jacques Amand, Ron Bax
Jan Scholten, Fred Spaansen
Irene Helmond
Marcella van Vloten, Albert Keevel
Erik van der Leij
Arnold van Strien
Femke de Leeuw
Sidney Visser
Mariska van Zeeland
José de Cock
Marijke Bergsma
Francis Nuijen
Mieneke Zijlmans
Koen van der Dop
Jeroen van Spijk
Herman Wijkhuisen, Joop Teunisse, Ria Kuipers
Wim Kleist
Mw. Bax, mw. Presburg, mw. van Ling,
mw. De Haas, mw. van den Berg Boes,
mw.Eising, mw. Visser, mw. Zonneveld,
mw. Medenblik, mw. Van Straaten,
mw. van Amsterdam
Hr. van Klooster, hr. Mulder, hr. van Ling,
hr. De Groot, hr. Eising, hr. De Graaff,
hr. Lasschuit,
Hr. Van Amsterdam. Hr. Van Seggelen,
hr. Leuwener
Truus Melchior
Afmeldingen
Gerard Tensen
1.

Wijkraadsleden.
Werkgroep verkeer
Ondersteunende leden
Adviseur
Trots Haarlem
OPH
PvdA
Speeltuin
Elan Wonen
Wijkagent
BUUV
Gebiedsverbinder
Sportsupport
Wethouder (stadsdeel Oost)
Wijkraad Slachthuisbuurt
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Bewoners

Notulist
Wijkraad

Opening door extern voorzitter Jacques Amand. Het was een goed jaar met aanwas van
nieuwe kandidaten. Er is een prima verstandhouding met wethouder, leden en bewoners. Lof van
de wethouder op Facebook Amsterdamse buurten.
Mededelingen
Stand van zalen aan de hand van PowerPoint presentatie.
1.1
Er worden meer inbraken in de buurt gepleegd.
1.2
Bouw Drilsmaplein gaat goed, bewoners zijn tevreden. Bestrating is op dit moment slecht, het
wordt later opgepakt als alles klaar is.
1.3
Verbouwing Prins Bernhardlaan door Elan Wonen. Er worden energetische maatregelen
genomen bij akkoord 70 %, anders planmatig onderhoud. José vraagt het verder na.
1.4
Vraag aan Mieneke of zij al iets meer weet over de stand van zaken in het gebied rondom de
speeltuin. Men loopt al 3 jaar achter. Mieneke. Op 30 april is er een bijeenkomst met de
speeltuin, wijkraad kan hier ook bij aanwezig zijn.
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Op 16 april is er een bijeenkomst geweest bij de kinderboerderij voor de herplaatsing van de
herdenkingsteen voor de slachtoffers van het bombardement in 1943.
Paasmarkt begon vrij druk, ondanks de regen was het geslaagd. Hr. Rijbroek van Haarlem 105
was aanwezig.
De jeugdwijkraad is opgericht om kinderen een stem te geven. Dit gaat heel goed o.l.v.
Marcella van Vloten. Rachel is voor 3 maanden voorzitter. Er zijn kinderen bij uit andere
wijken. Wim Kleist het is dus jeugdwijkraad groot oost. Marcella, nee maar iedereen is
welkom. Wim vraagt om de betrokken wijkraden op de hoogte gehouden te worden, contact te
leggen. Marcella, dit vinden wij niet nodig. De jeugdwijkraad is grenzeloos.
Het pleintje achter de Dr. Schaepmanstraat is opgeknapt.
Stichting DOEI ( Jan, Jacques en Ron) heeft een prima samenwerking met Koen van der Dop.
Verkeer Nagtzaamstraat. Er is en goede samenwerking met de Fietsersbond. Voorstellen
komen op de Gemeentelijke lijst in 2017/ 2018.
Aanpak veldje Cremerstraat, men is na jaren nu goed op weg. De heer van Eng heeft een plan
gemaakt met wat bewoners willen, het ligt nu bij de gemeente.
Er komt een schouw bij het Zuidpolderplein.
Een deel van het grasveld A.L. Dyserinckstraat is verbrandt. Vraag om meer handhaving.
Schouw Herensingel inclusief nieuwbouw RIBW.
De toren van de kerk Amsterdamstraat is eigendom van de gemeente. De kerk gaat dicht, er
zijn 2 mogelijke kopers. In het pand van vml. Barteling zit een kerkgenootschap, vraag is of
dit mag.
Maarten Luther Kingschool. Er zijn zonnepanelen, minpunt is dat het regenwater niet wordt
opgevangen. Er komt meer beplanting, vraag naar meer fietsenrekken is in gang gezet. Het
speelterrein wordt veel gebruikt buiten de lesuren.
Afmelding Gerard Tensen.
Theo Mulder en Henk Korenstra maken foto’s en films rond de bouw Drilsmaplein en
omgeving.
Wijkraad heeft Spaarnelanden moeten bellen voor de rommel die bij uitverhuizing achter blijft
Goed contact met Rebup. Wethouder Joyce van Langeracker was aanwezig bij de opening.
Vernielingen op het Teylerplein zijn minder. Bord wordt teruggeplaatst in beton.
Sportdag St. DOEI. Voetbaltoernooi, bbq met Oudhollands spelen. Jeugd werd voorzien van
limonade en fruit. Compliment samenwerking Sportsupport.
Er zijn paasstukjes gemaakt en ook voor Moederdag is er een activiteit i.s.m. de speeltuin.
Teylerflat. Er is tijdens een brunch contact gelegd tussen bewonerscommissie en wijkraad.
Aan en aftreden wijkraadsleden.
De wijkraad treedt af.
Herkiesbaar; Jacques Amand. Ron Bax, Jan Scholten, Fred Spaansen en Gerard Tensen.
Nieuw lid Marcella van Vloten en Albert Keevel. Ondersteunend lid Irene Helmond.
Adviseur is Erik van der Leij.
Henny van Ling; Een wijkraad dient enkele weken voor de jaarvergadering aan de bewoners
kenbaar te maken de aftredende en herkiesbare leden en een oproep voor nieuwe leden.
Jacques; dit nemen we mee naar de volgende jaarvergadering. Henny heeft dit vorig jaar ook
al besproken.
Mieneke; er komt een verandering in de wijkraadverordening, een lid mag geen raadslid of
schaduwraadslid zijn en buiten Haarlem wonen. Jacques deze verordening is nu nog niet van
kracht. Begin juni komt het in de Raad gevolgd door inspraak van 6 weken.
Mag een lid een dubbele functies hebben? Voorzitter en penningmeester mag niet, voorzitter
en secretaris wel.
Henny, het zinnig alles goed op papier te zetten. Marcella; haar conclusie is de wijkraad en
buurt doen het goed. Wijkraad is een goed team. Compliment aan \Jacques Jan en Ron als
bestuur. Henny; dat staat niet ter discussie. José; het kritiekpunt is de manier waarop iets
gezegd wordt en slecht wordt ingespeeld op reacties. Het gaat erom om dit goed vorm te geven
naar de buurtbewoners. En wat de bewoners willen.

3.

Jaarverslag 2014
Jan Scholten leest het jaarverslag voor. Geen op of aanmerkingen.
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Financieel verslag 2014.
Voor de 13e keer door penningmeester Ron Bax.
De kascommissie bestaande uit Theo Mulder en Henk Korenstra verlenen décharge.
Compliment van Wim Kleist dat men ruimschoots binnen de begroting blijft.
Jacques Amand; de zaalhuur is goedkoper door van DSK naar de speeltuin te gaan. De
winkeliers Amsterdamstraat betalen mee aan de paasmarkt.
Verzoek om foto’s van de wijk 1973 / 1974 i.v.m jubileum.
De wijkraad wil er voor de buurt het beste van maken.
Ron is tegen het volbouwen van elk plekje groen in de versteende wijk o.a. het veldje naast de
school. Hij verzoekt reacties naar hem toe te sturen. Mieneke, bouw op het veld is vastgesteld
beleid.

5.

Film over de wijk in vogelvlucht.

6.
6.1

Rondvraag.
Kitty Presburg. De oversteek Prins Bernhardlaan / Dr.Schaepmanstraat is gevaarlijk.
Verzoek om de oversteek in te richten zoals bij het van Zeggelenplein. Dit is ook een verzoek
van andere wijkraden. Mieneke neemt dit mee.
Rachel en Joeri van de jeugdwijkraad bieden Jacques, Ron en Jan een boeket bloemen aan.
Dat wordt zeer gewaardeerd.
Mw. Eising. In de Amsterdamstraat blokkeren fietsen de doorgang op de stoep voor
kinderwagens en rollators. Daar worden nu geen boetes voor uitgedeeld. Vanuit de gemeente
worden er geen borden geplaatst, of extra fietsenstallingen daar is geen geld voor. Jan neemt
het mee.
Boom bij de drogist Amsterdamstraat steekt te ver uit. Jan neemt dit mee.
Toos Medenblik. Bij Kruidvat en Zeeman staat het personeel buiten te roken en gooien de
peuken op straat. Dit gebeurd volgens aanwezigen op meerdere plekken zoals de zandbak
speeltuin en het schoolplein. Het is een mentaliteitskwestie.
Er worden meer inbraken gepleegd. Advies mw. Boes om de buitenverlichting aan te laten.
Aanmelding bij Burgernet.
In de Zuidpolderstraat en van der Hulststraat staan auto’s op de stoep. José; Men moet
handhaving bellen, gemeente plaatst geen paaltjes meer.
Wat is de stand van zaken garage Poortstraat? Mieneke vraagt dit na.
Wim Kleist geeft de jeugdwijkraad een compliment. Vindt het wijkoverstijgend daar er
kinderen uit Parkwijk en Slachthuisbuurt mee doen. ”groot oost”.
Jammer dat de wijkraad teruggetreden is uit het gezamenlijke wijkradenoverleg Haarlem Oost.
Wijkraad vindt het slechts een vooroverleg gaan wel naar het regieoverleg.
Het is eigenlijk een plicht aan het GWO deel te nemen in het belang van de bewoners,
wijkoverstijgende zaken worden hier besproken. José, de omgang onderling is niet goed, men
kan ver komen met een onafhankelijke mediator. Wijkraden hebben in december al zo’n
overleg gehad met Cecile en Mieneke. Het is belangrijk wat bewoners willen.
Marja, komende vanaf de Verfroller, linksaf de Schalkwijkerstraat oversteken, aan de
overkant langs het water is rechts de Haarlemmermeerstraat. Er heeft hier een spiegel
gehangen kan die weer teruggeplaatst worden i.v.m. veiligheid? Mieneke vraagt dit via het
meldpunt aan te geven lukt het niet dan contact met Mieneke opnemen.
Ans de Haas, het licht bij de oversteek bij de apotheek is nog steeds stuk. Mieneke neemt dit
mee.
Wil van Straaten. Op het Teylerplein wordt goed gesport, compliment aan Koen.
Jacques de wijkraad ziet graag een waterpunt met sleutel.
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6.13

Jeroen van Spijk de wethouder oost is aanwezig. Hij bezoekt de wijkraden oost voor goede
contacten. Volgt Facebook, vindt het boek Amsterdamse Buurt interessant. Het bombardement
had een impact op de hele buurt.

Afsluiting 21.30 uur.
Actiepunten.
6.1
Mieneke
6.3
Jan
6.4
Jan
6.8
Mieneke
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Oversteek prins Bernhardlaan Dr. Schaepmanstraat
Blokkeren door fietsen stoep Amsterdamstraat.
Te ver doorgroeien boom drogist Amsterdamstraat
Stand van zaken garage Poortstraat

