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        WIJKRAAD NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT   
Voorzitter Siem de Groot.  
Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag 20 september 2010 19.30 uur 
Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 
Aanwezig:  
Siem de Groot 
Jan Scholten 
Jacques Amand 
Gerrit van Slooten 
Ron Bax 
Irene van Helmond 
Marijke Bergsma 
Ingrid Hamer 
Marij Koster 
José Broekman 
 
Mw. van Heerden 
Mw. van Duffelen 
Mw. van der Weijden 
Mw. Krol 
Mw. Menks Jongejans 
Mw. Jansen Hendriks 
Hr. van der Lugt 
Gerard van Klooster 
Bas van Heezik. 
Lucas Ledmia 
Paul Knörr 
Kees ter Averst 
Truus Melchior 

Wijkraad; 
. 
 
 
 
Ondersteuning wijkraad verkeer en vervoer 
Gebiedsagent 
Stadsdeelregisseur Haarlem Oost. 
Digitale krant  
ElanWonen sociaal beheer. 
 
Wijkbewoners NAB 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Bewoner OAB. 
Notulist 

Afwezig  
Gerard Tensen 
Mida Koelman 
Edwin Hein 

Wijkraad 
Ondersteuning wijkraad 
WR Parkwijk Zuiderpolder 

 
1 – Opening door voorzitter Siem de Groot. 
 
2 - Mede delingen/ingekomen stukken 
2.1     Afmelding van Gerard Tensen.  
2.2 Er is weer een afmelding van de afdeling Handhaving, de wijkraad vindt dit een kwalijke zaak. 

Handhaving zal voor het volgend overleg uitgenodigd worden. 
2.3 Uitnodiging gesprek WMO / ISP  “ gespreksrol buurten” in het kader van een sociale 

zorgzame samenleving. 
2.4 Emails diverse politiek partijen die op de hoogte gehouden willen worden door de wijkraad en 

hun contactpersonen melden. 
2.5 Dock heeft een nieuwe regiodirecteur Dick Jansen. 
 
2A   -  informatie voltooiing De Spits  

De Spits gaat in januari uit de steigers.  
De oplevering van de Flank is in week 39. Er worden aan de Prins Bernardlaan tijdelijk extra 
parkeerplekken gemaakt voor de verhuiswagens. Volgende week wordt de bestrating aangepakt, 
Jac. van Looijstraat en de uitrit garage van de Flank. Volgende week is er een gesprek met Jan 
Slootjes, aandachtspunt de bestrating Jac. van Looijstraat  
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2B   - Teding van Berkhoutstraat   
      Voor Teding van Berkhoutstraat 42, 44 en 46 is de sloopvergunning afgegeven. 
 
3     - Notulen van 21 juni 2010.  
      Tekstueel; 
      Presentielijst. Lucas B. is Lucas Ledmia en Paul Knar is Paul Knörr. 
      Inhoudelijk. 
      Punt 2  Emailadres van Siem de Groot is gewijzigd smdegroot42@kpnmail.nl 
      Punt 2       Evaluatie Koninginnedag. Wijkraad heeft een gesprek met de speeltuin  gehad. Het is  

niet zeker dat Speeltuin en DSK gezamenlijk optrekken. Dit is wel de wens van de   
wijkraad. Er volgt nog een gesprek met DSK. 

      Punt 6         Boomwortels ter Haarstraat is aangegeven op het dagelijks Beheer. 
 
4 - Politiezaken  Marijke Bergsma 
4.1 Politie heeft het voornemen om het parkeren aan te pakken. ( op de stoepen, de hoeken, voor 

in en uitritten). Geen waarschuwing, er wordt meteen bekeurd 
4.2 Dr.Schaepmanstraat Lucas Ledmia: Dr. Schaepmanstraat / Prins Bernardlaan is na de 

nieuwbouw het bord 30 km niet terug gekomen. Marijke gaat dit na. 
4.3 Dr. Schaepmanstraat; Er is veel overlast van geplaatste fietsen. Wijkraad dient aanvraag in bij 

het dagelijks beheer. 
4.4 Lodewijk Mulderstraat is na de vernieuwing de gele streep verdwenen. Wijkraad neemt dit 

mee naar het Dagelijks beheer. 
4.5 Moskee; Tijdens het Suikerfeest en op vrijdagen is er een enorme parkeeroverlast. 
 Er zijn bij Marijke op dit moment geen klachten bekend, zij gaat het na. 
4.6 Regels te koop aanbieden auto’s. Men moet een vergunning aanvragen bij de gemeente. Men 

krijgt een eenmalige vergunning. Zonder vergunning wordt er bekeurd. 
4.7 Ten Katestraat. Irene, Jacques en Siem hebben een gesprek met Peter de Weerd gehad 

(Verkeer).  In de Stadskrant van 29 juli stond de mededeling:  verwijderen 1 bord t.h.v. 
kruispunt Koetsveldstraat en plaatsen twee borden. T.h.v. kruispunt Genestetstraat en t.o. 
aansluiting van Koetsveldstraat. 
Irene heeft twee bezwaren ingediend 1. tegen de procedure en 2.de wijziging in  
eenrichtingverkeer. Irene is vrijdag uitgenodigd voor een hoorzitting, Jacques gaat mee. 

5 - Zaken betreffende Handhaving. Niet aanwezig vervalt. 
5A Bewonersvragen. 

De heer van der Lugt ( Romolen) was in de veronderstelling dat wijkbewoners aan het begin 
van de vergadering hun vragen naar voren konden brengen, zodat zij niet de hele vergadering 
hieven bij te wonen. Dit is niet het geval. 
 Hr. van der Lugt heeft voor de wijkraad een brief opgesteld met het verzoek om de banken aan 
de Hazebroekstraat terug te plaatsen, meer te maaien en na het maaien het gras op te ruimen. 
De banken waren i.v.m. hangjongeren weg gehaald. Snoeien van de heg ( eigendom van de 
gemeente ) wordt bij het dagelijks Beheer aangevraagd. 
Het verzoek voor publicatie oprichting nieuwe bewonerscommissie Romolen. De heer van der 
Lugt wil de nieuwe leden inwerken en levert brief met oproep in bij de wijkraad. 

 
6 - Zaken betreffende ElanWonen. 

José Broekman heeft de zaken van Reza Stins overgenomen. Vraag van Siem of Reza alles 
m.b.t. de schouw aan José heeft doorgegeven. José loopt dit na en vraagt in het vervolg 
toezending van het verslag. 

6.1 Onderhoud plantenbakken.  
• De communicatie over het onderhoud is niet goed verlopen. 
Er is een extra brief uitgegaan aan de bewoners van de van Zeggelenbuurt. 
• Nagekomen aanvulling José ( 23 september); 
Voor het onderhoud van de algemene binnentuinen is een opdracht naar Biesot verstrekt. 
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Verder zijn de bewoners die de bloembakken in de Van Zeggelenbuurt zouden bijhouden 
hierop gewezen door Gert Jan Stapelkamp. Bij navraag bij Biesot blijkt dat er niets is 
afgesproken over het onderhoud door Biesot. Er is wel besproken dat als bewoners het lastig 
vinden dat zij eventueel het wijkbudget kunnen aanspreken om Biesot opdracht te geven om 
de bakken bij te houden. Dan gaat het alleen om snoeiwerk enz. en niet om het water geven. 
Dus kortom in principe blijft het de verantwoordelijkheid van de bewoners. 
• Ingrid Hamer; Regel is dat er een aanvraag bij de gemeente gedaan kan worden voor 
bakken, aanvragers hebben een onderhoudsplicht ( water geven, vervangen planten) en moeten 
hier voor tekenen. Bij onvoldoende onderhoud worden de bakken weer verwijderd. Voorstel 
om bij boomspiegels roosters tegen katten aan te brengen. 
• Aanvraag bakken Jacob Geelstraat kan via de website van de gemeente 
www.haarlem.nl / mijn  wijk / Oost. 
• Saskia de Droog heeft een enquête gehouden voor het opvrolijken van de flats, de 
uitslag is naar ElanWonen. Er wordt nog steeds elke eerste zaterdag van de maand 
schoongemaakt door Saskia en bewoners. 
 

       6.2 Grof vuil. Verzoek van de wijkraad om bij een oplevering de sleutel pas te geven als alles is 
weggehaald en schoongemaakt op straat. José; dit is moeilijk te verwezenlijken. Er is altijd 
een inspectie, voor grof vuil op straat moeten de bewoners Spaarnelanden bellen, maar men 
weet niet wanneer die komt. Dit is voor ElanWonen niet te controleren. Het is de mentaliteit 
van de mensen. 

 
7 - Drilsmaplein hoe gaan we verder.  

De slechte verlichting op het plein. Het antwoord op het Dagelijks Beheer was dat het 
oriëntatie verlichting is en er verder niets aangedaan wordt. De wijkraad stuurt een brief naar 
B&W in het kader van de veiligheid. ( Hangjongeren, drugs). 

 
8 - Verkeer en vervoer.  

Jacques bedankt Irene van Helmond voor haar inzet op het gebied van verkeer en gaat voor 
een goede samenwerking. 

 
9 - Wat verder ter tafel komt 

• Greet Boes bedankt Gerrit van Slooten voor het artikel in de wijkkrant, zij heeft vele positieve 
reacties ontvangen. 

• Gerard van Klooster vraagt of Cremerstraat 104 nog aandachtspunt is. De wijkraad heeft zich 
met de sloop en nieuwbouw bezig gehouden. Gerard heeft gebeld over de gasflessen bij de 
loodgieter maar heeft geen antwoord terug gehad. Er is overlast van de TNT wagens. Advies 
mail naar het meldpunt met cc naar Ingrid Hamer bij geen reactie kan zij actie ondernemen. 

• Paul Knörr; Hij heeft een aanvraag voor een feest voor kennismaking nieuwe bewoners en de 
heropening Dr.Schaepmanstraat.  Paul heeft een offerte gemaakt. De Wijkraad ondersteunt het 
initiatief en gaat met Paul verder overleggen. Vanuit de gemeente zijn er nu vaste bedragen 
n.a.v. van het aantal deelnemers voor de buurtfeesten. Dit mag niet gebruikt worden voor eten 
en drinken. Paul gaat ook andere sponsoren benaderen zoals de aannemer, PreWonen en de 
Chinees. Beoogde datum 28 mei of 21 mei. 

• Mw. Jansen is zeer tevreden over de aanpak buitenruimte Oltmanstraat, Craandijkstraat en 
Krusemanstraat. Oude bosjes worden verwijderd en nieuwe heg geplaatst, nieuwe 
schuinlopende parkeerplaatsen aangelegd, straten en stoepen worden vernieuwd. De 
uitvoering wacht op het NUON ( leggen van kabels). In 2011 komt er weer een plantenactie. 

• Mw. van Duffelen: In de Ter Haarstraat zijn paaltjes verplaats. Ingrid vraagt de wijkraad dit 
op de mail te zetten zodat zij het met Hans Hendriks kan opnemen. 

• Mw. van Duffelen: op het fietspad Prins Bernardlaan Jac. van Looijstraat blijft veel water 
staan dit kan aan het Meldpunt worden doorgegeven. 

• Ingrid Hamer handhaving Miranda Lemmers is er vanavond niet maar zij zal in het vervolg op 
het Dagelijks Beheer aanwezig zijn. 

• Ingrid Hamer; contactpersoon verkeer voor Haarlem Oost wordt Stefan Westerman i.p.v. Peter 
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de Weerd. 
• Jacques Amand. De wijkraad wil op de hoogte gehouden worden door ElanWonen over de 

renovatie c.q. sloopplannen Drilsmaplein, Peperstraat en omgeving. José;  Correspondentie 
aan bewoners zal ook naar de wijkraad en naar Ingrid Hamer verzonden worden. Het eerste 
bericht wordt verwacht in december. 

• Jacques is blij met de grote opkomst en gaat verder aan het werk met de werkgroep verkeer en 
de website. 

 
10  – Afsluiting 21.05 uur. 
 
 
 
Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afh. 
20-09-10 4.2 Marijke 30 km bord Dr. Schaepmanstraat / Prins 

Bernardlaan. 
 

20-09-10 4.3 Siem Jacques Aanvraag fietsenrekken Dr. 
Schaepmanstraat  

Dagelijks beheer 

20-09-10 4.4 Siem Jacques Lodewijk Mulderstraat aanbrengen gele 
streep 

Dagelijks beheer. 

20-09-10 4.5 Marijke Parkeer overlast moskee  
20-09-10 5A Siem Jacques Aanpak plantsoen Hazebroekstraat Dagelijks beheer 
20-09-10 7 Jacques Jan Verlichting Drilsmaplein brief B&W  
20-09-10 9 Jacques Jan Email Ingrid Hamer paaltjes Ter 

Haarstraat 
 

 
 

Volgende openbare wijkraad vergadering is op maandag 18 oktober 2010. 
Adres wijkraad NAB  Jac. Van Looijstraat 29 A Haarlem 

 
 
 


