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        WIJKRAAD NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT   

Voorzitter Siem de Groot.  

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag 15 november 2010 19.30 uur 

Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 

Aanwezig:  

Siem de Groot 

Jan Scholten 

Jacques Amand 

Gerrit van Slooten 

Ron Bax  

Gerard Tensen 

Irene Helmond 

Marijke Bergsma 

Barbara Haan 

José de Cock 

Edwin Hein 

Fred Spaansen 

Jacqueline Schadee 

Mw. van Heerden 

Mw. van Duffelen 

Hr. Van Klooster 

Hr. Rossél 

Hr.Tollenaar 

Mw. Tromp 

Mw. Droog 

Truus Melchior 

Wijkraad; 

 

 

 

 

 

Ondersteuning wijkraad verkeer en vervoer 

Gebiedsagent 

Handhaving 

ElanWonen sociaal beheer. 

Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Wijkraad Oude Amsterdamse Buurt 

Digitale wijkkrant 

Wijkbewoners NAB 

 

 

 

 

  

 

Notulist 

Afwezig  

Mida Koelman Ondersteuning wijkraad 

1 – Opening door voorzitter Siem de Groot. 

 
2     Mededelingen / ingekomen stukken. 
2.1 25 november bijeenkomst in het Reinaldahuis over het Reinaldapark aanvang 17.00 u. 

2.2 Lantarenpalen Krusemanstraat hoek Amsterdamsevaart zijn stuk, na beschildering staan er nog 

geen nummers op. Siem meldt dit bij Luurd van der Dussen. 

2.3 In de krant Haarlem Oost staan de vergaderdata van de wijkraad verkeerd vermeld dit is wel 

juist doorgegeven. Siem meldt dit later op de avond aan Jacqueline Schadée. 

2A  Informatie voltooiing flank en de spits 
  Men is gestart met de realisatie van de bouwstraat voor de verhuizing van blok 1 en 11. 

2B  Informatie sloop Teding van Berkhoutstraat   
De panden in de Teding van Berkhoutstraat zijn gesloopt, men is nu gestart met de afgraving. 

Er zouden reeds twee van de 3 woningen verkocht zijn. 

 
3 - Notulen van 18 oktober 2010. 

     Actiepunten: 
     181010 /2.3     Jan Scholten heeft de brieven van de heer Lugt teruggekregen van het 

     Reinaldahuis en zal die bij de heer Lugt afleveren. 

     181010 / 7       Interview ISP door Gerrit voor de wijkkrant heeft plaatsgevonden. 

     200910 / 4.4    Opnieuw aanbrengen gele streep Krusemanstraat. Er wordt door de wijkraad 

     geen actie ondernemen. Verdere aanpak in fase 11 van de Dr.Schaepmanstraat. 

     200910 / 5A    Aanpak plantsoen Hazebroekstraat. De bankjes worden niet teruggeplaatst.      

     Ze zijn  in overleg en op verzoek van omwonenden weggehaald wegens overlast hangjongeren,   

     dit is in maart aan de heer Lugt schriftelijk bekend gemaakt.  
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• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

     Inhoudelijk: 
     181010 /  9.5  Splitsing wonen, illegale bewoning is in de Raad besproken( punt 74)  er 

      is door politieke partijen een motie ingediend. Wijkraad wacht dit eerst af. 

     200910 /4.3   Aanvraag fietsenrekken Dr.Schaepmanstraat. De gemeente wil geen 

     parkeerplaats opofferen voor een fietsenrek. De wijkraad gaat samen met Luurd van der 

     Dussen kijken voor een andere oplossing. 

     200910 / 9     Paaltjes Ter Haarstraat. Ron en Irene hebben foto’s gemaakt. De palen staan 

     ieder op dezelfde afstand van elkaar. Mogelijke oplossing tegen rijden op de stoep is  

     plaatsing van een extra paal. Siem neemt contact op met Luurd van der Dussen. 

 
4 - Politiezaken Marijke Bergsma 
4.1 In de Jac. van Looijstraat wordt over de stoep gereden wat een gevaarlijke situatie voor de 

bewoners is. Marijke gaat dit bekijken. 

4.2 Jacques vindt het positief dat de politie meer zichtbaar in de wijk aanwezig is. 

4.3 Verzoek van Marijke om tijdens de komende donkere dagen meer alert te zijn en als men het 

niet vertrouwd een melding te doen. 

4.4 Waarschuwing van Marijke voor oplichtingpraktijken vooral bij ouderen aan de deur. 

 

5 - Zaken betreffende Handhaving Barbara Haan. 
Wijkraad is blij met de komst van een vertegenwoordiger van Handhaving, daar is reeds 

enkele malen om gevraagd. Barbara is voor Haarlem oost de contactpersoon en zal proberen 

de vergaderingen bij te wonen. Er is overleg tussen Handhaving en Politie. Eén keer in de 2 

weken zal in een wijk in Haarlem een “buurtfoto”gemaakt worden. Meldingen, concreet met 

locatie en tijdstippen zijn ook bij Handhaving heel belangrijk, op verzoek krijgt men een 

terugkoppeling. 

5.1  Jeugdoverlast  

Drilsmaplein. Handhaving is op verschillende tijdstippen gaan kijken en hebben op die 

momenten geen overlast geconstateerd en geen jongeren gezien. Input moet van de bewoners 

komen, het blijkt dat omwonenden toch angstig zijn om te melden. Handhaving werkt 

maandag t/m zaterdag tot 24.00 uur, daarna melden bij Politie. 

             Op het Teijlerplein heeft het uitdoen van de verlichting daadwerkelijk geholpen. 

Bewoonster ziet jongeren op het schoolplein en op het DSK terrein maar heeft er geen overlast 

van. Deze locaties zijn bij Handhaving en Politie bekend. 

5.2  Rommel naast de bakken op het Drilsmaplein, dit is een verantwoordelijkheid van 

Spaarnelanden, daar meldingen doen. Bewoonster heeft al drie keer melding gedaan maar er 

gebeurd niets. Handhaving heeft een speciaal team voor o.a. controle huisvuil, Barbara zal het 

daar bespreken. Er wordt niet naar huisvuil gekeken op de ophaaldag zelf. Vuilniszakken mag 

men aanbieden vanaf  05.00 uur Aan de bewoners van de Dr.Schaepmanstraat is een folder 

verzonden. 

 

6 - Zaken betreffende Elan wonen. José de Cock. 
      Op dit moment geen mededelingen. 

 
7 - Informatie betreft website wijkraad NAB  www.wijkraadnab.nl 

De site wordt steeds meer uitgebreid met notulen, de wijkkrant en eens in de maand een 

stelling. De papieren versie van de wijkkrant blijft. Op de website kan men actueler zijn. 

      De wijkraad wil graag het omgaan met de computer voor ouderen promoten. 

 

8 - Verkeer en vervoer.  
       Irene en Ron hebben de verkeersituaties opgenomen en foto’s gemaakt in de wijk. 

5 november is er overleg geweest met Peter de Weerd. Er is aandacht gevraagd voor de 

volgende onderwerpen. 

• Afstelling verkeerslichten Teding van Berkhoutstraat en Amsterdamse Vaart, dit loopt  

      al jaren. Volgens Peter de Weerd zijn ze te star afgesteld. 
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• Slecht uitzicht Potgieterstraat / Nagtzaamstraat. 

• Slechte bestrating in de bocht van de Zomerkade vooral fietsers hebben er last van. 

• De situatie bij het zebrapad Nagtzaamstraat. 

• Aangehaald zijn de te verwachte verkeersproblemen bij de Flank. 

Stand van zaken nu; er is gestart met de aanleg van de bouwstraat daarna zal een bitumen 

fiets/wandelpad worden aangelegd. 

• Aanbrengen rateltikkers Prins Bernardlaan bij het Reinaldahuis wordt voorgelegd aan de afd.    

Techniek en voor het budget bij Ingrid Hamer zij beschikt over een flexibel budget. 

• Over het eenrichtingverkeer Ten Katestraat is nog steeds geen beslissing ontvangen. 

• Voor de verkeersophoping bij het kruispunt Prins Bernardlaan, Schipholweg en  

      Amerikavaart zijn op dit moment geen plannen. 

• Irene heeft nog geen uitsluitsel van de hoorzitting op 24 september. 

• Peter de Weerd handelt de lopende zaken af, voor nieuwe zaken is de contactpersoon  

      Stefan Westerman. 

 

9 – Rondvraag. 
       Uit deze vergadering blijkt dat de aanwezigheid van Handhaving heel belangrijk is en   

       direct contact prettig werkt. 

9.1 Siem: De bladzuiger is gekocht, hij werkt niet met te natte bladeren. Mw. Droog heeft samen 

met bewoners de bladeren opgeveegd. Bewoner heeft opslagruimte voor de     

             vuilniszakken ter beschikking gesteld. De gemeente plaatst geen bladkorven meer. 

9.2 Siem; 9 december bespreking van het definitieve plan van de Martin Luther Kingschool in de 

gemeenteraad. Als er geen projectontwikkelaar voor de bouw van 22 woningen is, wordt de 

school en gymzaal niet afgebroken maar verhuurd, blijft de speeltuin op de huidige locatie. 

Contactpersoon is niet meer Jan Slootjes maar Otto van de Berg. 

9.3 Siem; 13 december wijkraadoverleg met daarna een hapje en drankje. 

9.4 José de Cock is 13 december niet aanwezig. 

9.5 Anton vraagt en krijgt de bevestiging dat de papieren versie van de wijkkrant blijft. 

9.6 Edwin; via een applicatie op de smartphone kan men bij het Meldpunt van de gemeente 

Haarlem meldingen met foto’s doen en krijgt spoedig daarna een bevestiging van ontvangst. 

Haarlem loopt hiermee voorop in Nederland. 

9.7 Edwin; Donderdag spreekt de wijkraad Parkwijk Zuiderpolder in over bestemmingsplan 

Liewegje. Dit zou consoliderend zijn maar er zijn vele wijzigingen. Er is gebrek aan goede 

communicatie. Edwin wijst de wijkraad erop alert te zijn dat de gebiedsvisie Zomerzone 

noord( Amsterdamsevaart t/m de Zuiderpolder)  in ontwikkeling is en dat het geknipt wordt in 

aparte bestemmingsplannen. 

9.8 Edwin; donderdag is er een informatiemarkt van de Rekenkamercommissie op het stadhuis 

over het rapport over het Stadion. Eindconclusie van het rapport; de gemeente is naïef, niet 

professioneel. De wijkraad Zuiderpolder gaat hier zeker naar toe. 

9.9 Mw. van Heerden, verzoek plasticverzamelbak op het Drilsmaplein. Siem vraagt dit na. 

9.10 Barbara hoopt het negatieve beeld over handhaving te kunnen wegnemen en vraagt input van 

de bewoners. 

9.11 Mw. De La Rie. De gemeenschappelijke tuin Jac. van Looijstraat is van één kant eenvoudig 

toegankelijk. Verzoek aan Elan Wonen om dit af te sluiten. José gaat dit na. 

9.12 Mw. De La Rie in de stoep komen de tegels door boomwortels omhoog dit is lastig met een 

scootmobiel. Siem geeft dit door aan de gemeente. 

 

 

 

 

10 – Afsluiting 21.05 uur. 
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Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afh. 

15-11-10 2.2 Siem Ontbreken nummering lantarenpalen Luurd van der Dussen 

15-11-10 8 Irene Ron Stand van zaken diverse verkeerszaken.  

15-11-10 9.9 Siem Drilsmaplein plasticverzamelbak   

15-11-10 9.11 José Afsluiten gemeenschappelijke tuin Jac. 

van Looijstraat 

 

15-11-10 9.12 Siem Boomwortels stoep Jac. van Looijstraat 

t.h.v.  nr.38 en omgeving 

 

18-10-10 3 José De Cock Stand van zaken sloop 

nieuwbouwplannen Drilsmaplein en 

omgeving. 

Vast actiepunt. 

18-10-10 9.5 Jacques Ondersteuning wijkbewoners tegen 

splitsing woningen, het maken van 

appartementen. 

Politiek 

20-09-10 

 

15-11-10 

4.3 

 

3 

Siem Jacques 

 

Siem Jacques 

en Gerrit 

Aanvraag fietsenrekken Dr. 

Schaepmanstraat  

Schouw Luurd van der Dussen en 

PréWonen 

 

20-09-10 7 Jacques Jan Verlichting Drilsmaplein brief B&W Brief is verzonden, 

wachten op antwoord. 

20-09-10 

 

15-11-10 

3 

 

3 

Jacques Jan 

 

Siem 

Email Ingrid Hamer paaltjes Ter 

Haarstraat 

Navraag plaatsing extra paaltje 

 

 

Luurd vd Dussen 

 

 

Volgende openbare wijkraad vergadering is op maandag 13 december 2010. Na de vergadering een 

hapje en een drankje ter afsluiting van het jaar 2010 
Adres wijkraad NAB  Jac. Van Looijstraat 29 A Haarlem 

 

 

 

       

 


