WIJKRAAD NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT
Voorzitter Siem de Groot.
Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt
Datum:
Maandag 13 december 2010
19.30 uur
Plaats:
DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A
Aanwezig:
Siem de Groot, Jan Scholten, Ron Bax
Wijkraad;
Jacques Amand, Gerrit van Slooten
Irene Helmond
Ondersteuning wijkraad verkeer en vervoer
Marijke Bergsma
Gebiedsagent
Barbara Haan
Handhaving
Christa Vermeer
Ymere
Fabian Melchior
Website
Tim Plaggenborg
Dock
Edwin Hein, Anton Rossel
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Fred Spaansen, Ans de Haas
Wijkraad Oude Amsterdamse Buurt
Mariska van Zeeland
WR OAB en speeltuin
Marije Koster
Digitale wijkkrant
Mw. van Heerden, Mw. van Duffelen
Hr. van Klooster, Mw. Droog, Hr. van der Lugt
Mw. Korenstra, Mw Boes, Mw Hendriks
Hr en mw van Ling
Truus Melchior
Afwezig
Gerard Tensen
José de Cock
Mida Koelman

Wijkbewoners

Notulist
Wijkraad
ElanWonen
Ondersteuning wijkraad

1. Opening door voorzitter Siem de Groot.
2. Mededelingen/ingekomen stukken.
Afmelding van José de Cock. Elan Wonen
2.1
Het verzoek om plaatsing van ondergrondse containers bij de Triangel loopt.
2.2
De verlichting Potgieterstraat en Peperstraat is gerepareerd.
2.3
Email Sint Jacob Academie over vechtsporten.
2.4
Email van de heer de Leeuw verzoek om meer handhaving voor zwerfvuil.
2.5
De vergunningaanvraag voor de MLK-school wordt deze week behandeld.
2.6
Brief wethouder Rob van Doorn, antwoorden over het digitaliseren bezoekersvignetten.
Het nieuwe College beloofde goede communicatie. Met deze invoering is het mis gegaan.
Wijkraden vragen uitstel van de invoering.
2.7
Bericht VVD de nota participatie en inspraak moet nog verder behandeld worden, raadsleden
zijn het tekstueel niet eens
2.8
Op 14 december is er vervolggesprek over de Spits en de Flank.
2.9
Brief van de heer Grootheim. Vraag over en suggesties voor de aanpak van het Zeggelenplein
Wijkraad, de bouw Flank en Spits worden eerst afgerond, dan de school en daarna de aanpak
van Zeggelenplein.
2.10 Flyer van Ymere over de huurwoningen.
- Flank en de spits
Deze week is de eerste oplevering. Morgen is er een gesprek met Jan Slootjes tevens zal dan
de originele tekening opgevraagd worden i.v.m. het fiets-en voetpad aan de Prins Bernardlaan.
- Teding van Berkhoutstraat
De panden zijn gesloopt en de eerste piketpalen zijn geplaatst.
- Ter Haarstraat
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Paaltjes zijn nog niet geplaatst. Er is overleg met Hans Hendriks ook over het inrichten van
een speelpleintje in het voorjaar.
3. Notulen van 15 november 2010.
Inhoudelijk;
181010 / 2.1
Reinaldapark. Edwin Hein; De klankbordgroep is na lange tijd weer bijeen
geweest. De bouw van de bruggen moet Europees aanbesteed worden en er
wordt nog juridisch gekeken naar de verantwoordelijkheid van de
hoofdwaterleiding. Dit alles levert stagnatie op.
Op zijn vroegst zijn in maart de eerste bewegingen, het verplaatsen van het
zanddepot waarna het nog enige tijd moet inklinken.
- Het Monument. De plannen zijn goedgekeurd maar zullen pas in 2012
worden uitgevoerd wel zal het grindpad worden verhard.
181010 / 2.3
Hr. van der Lugt is tevreden over de afhandeling en bedankt de wijkraad voor
de inzet.
Actiepunten;
151110 / 2.2
Ontbreken nummering lantarenpalen is afgehandeld.
151110 / 9.1
Afsluiten gemeenschappelijke tuin Jac. van Looijstraat
Bericht José De Cock. De opdracht voor uitvoering is uit.
• Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
4. Politiezaken Marijke Bergsma.
4.1
N.a.v. het schietincident in de Dr.Schaepmanstraat zijn er getuigenverklaringen opgenomen.
Wanneer iemand nog informatie heeft graag contract opnemen.
4.2
De rijbanen bij de verkeerslichten Nagtzaamstraat/ Amsterdamse vaart worden niet veranderd.
wijkraad gaat hier niet mee akkoord en neemt verdere actie richting gemeente.
• Vragen en opmerkingen.
4.3
Hr. Van Ling. Bewaking van de Spits en de Flank tijdens Oud & Nieuw. Er is nu 24 uurs
bewaking tot de oplevering klaar is. Siem neemt het op met Jan Slootjes en zal Marijke daarna
informeren.
4.4
Irene Helmond. Tijdens het suiker en offerfeest is er veel parkeeroverlast bij de moskee. Er
wordt op stoepen, op de hoeken en op het fietspad geparkeerd. Er zijn geen verkeersregelaars
aanwezig. Marijke neemt dit op met Mustafa wijkagent Parkwijk Zuiderpolder. Edwin Hein
geeft aan dat men al lang bezig is met de parkeerdruk rond de moskee.
4.5
Er mag geen vuurwerk in eigen tuin worden afgestoken.
4.6
In de Kaulbachstraat en van Zeggelenstraat zijn auto’s bekrast. In de Zuidpolderstraat zijn
banden lekgestoken. Marijke; er zijn geen meldingen. De jeugd is wel een aandachtspunt.
4.7
Mw. Boes. In de straat is een mishandeling geweest. Telefonische reactie politie; zij mocht
geen melding doen alleen het slachtoffer mag dit. Marijke; iedereen mag melding doen van
een misdrijf.
5. Handhaving Barbara Haan.
5.1
Er zijn 60 handhavers waarvan 4 voor het afvalproject in heel Haarlem.
5.2
Na het vorig overleg is er actie ondernomen en zijn er bekeuringen uitgedeeld voor het te
vroeg buiten zetten van huisvuil. Zwerfval wordt behandeld door Spaarnelanden.
•
Vragen en opmerkingen.
5.3
Mariska van Zeeland heeft melding gedaan van storting van grofvuil, heeft hiervan
bewijs. Er heeft geen terugkoppeling plaatsgevonden. Barbara gaat dit na.
5.4
Er is extra controle ook door inzet van het bikersteam voor vuurwerkoverlast.
De kledingcontainers van de Schalm worden afgesloten. Het verzoek om bewoners aan te
spreken over het direct opruimen van vuurwerkrestanten.
5.5
Er zijn flyers uitgedeeld voor het inzamelen van kerstbomen o.a. op het van Zeggelenplein.
5.6
Barbara zal niet elke wijkraadsvergadering aanwezig zijn. Zij heeft veel wijkraden in haar
gebied.
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De wijkraad vindt het prettig als ze wel aanwezig is al is het maar 10 minuten. Zij zal op
aanvraag aanwezig zijn.
6. Zaken betreffende
Elan Wonen.
Fred Spaansen bewonerscommissie ElanWonen. In zijn omgeving is er 1,5 jaar geleden een
funderingsonderzoek gedaan. Sommige funderingen zijn slecht, sommige minder slecht. Op
dit moment is er verder nog niets bekend.
Ymere. Christa Vermeer,
In de krant heeft een advertentie gestaan voor de huurwoningen, hier kan niet meer op worden
ingeschreven. In de Flank zijn 2 trappenhuizen opgeleverd, de Spits begin februari. Er zijn 4
bedrijfsruimtes verhuurd en in totaal is 70% van de woningen verhuurd.
7. Informatie en uitleg betreft website wijkraad NAB Fabian Melchior
Fabian legt de werking en de mogelijkheden van de website uit. De site is in een nieuw jasje
gestoken en heeft een update gehad. Op de site actuele informatie en nu ook de wijkkrant. In
het nieuwe jaar zullen er ook filmpjes geplaatst worden. Er wordt nog een stem gezocht om in
te spreken. Jacques neemt contact met Marije Koster op. Na de vergadering geeft Fabian een
demonstratie. De wijkraad en de aanwezigen zijn tevreden en vinden het een keurige en
duidelijke website.
8. Verkeer en Vervoer. Irene Helmond
8.1
Het bezwaar Ten Katestraat is ontvankelijk verklaard maar afgewezen. De gemeente erkent
dat er fouten zijn gemaakt
8.2
Verkeerszaken; de punten slecht uitzicht Potgieterstraat / Nagtzaamstraat, bestrating
Zomerkade en zebrapad Nagtzaamstraat worden behandeld door Stefan Westerman.
8.3
Het verzoek voor rateltikkers oversteek Prins Bernardlaan ligt bij Ingrid Hamer.
9. Rondvraag.
9.1
Anton Rossel; Kaalslag van de bomen. Siem; het is nu snoeitijd het gebeurt in opdracht van de
gemeente.
9.2
Mw. van Heerden bedankt Jacques voor de inzet bij de verlichtingsproblemen. Direct
doorgeven bij Liander kan volgens een verordening van de gemeente niet wel via 5115115.
9.3
Fred Spaansen. Is er vergunning voor het kappen van bomen in de Hofdijkstraat/ Zomerkade.
Siem gaat dit na.
9.4
Edwin Hein wijst op de gebiedsvisie OostRadiaal. Dit heeft invloed op de Nieuwe
Amsterdamse Buurt. Het ligt nu bij de Raad. Het zal op de Prins Bernardlaan drukker worden
door o.a. komst meer woningen en het sluipverkeer uit Schalkwijk.
Vanuit de wijkraad volgt Jacques de procedure en gaat de stand van zaken bij Cecile Hubers
navragen.
10. Sluiting 20.40
Deze laatste vergadering in dit jaar wordt gevolgd door een gezellig samenzijn met een hapje en
drankje.
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Verg.d.d. Pnt
13-12-10 4.2

wie
Siem

onderwerp
Verder actie rijbanen Nagtzaamstraat
Amsterdamse Vaart
Bewaking Oud en Nieuw Spits en Flank
Navraag bij Jan Slootjes
Contact Mustafa parkeerdruk Moskee
Navraag vergunning bomenkap
Hofdijkstraat
Stand van zaken OostRadiaal
Drilsmaplein plasticverzamelbak

13-12-10 4.3

Siem

13-12-10 4.4
13-12-10 9.3

Marijke
Siem

13-12-10 9.4
15-11-10 9.9

Jacques
Siem

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

18-10-10 9.5

Jacques

Stand van zaken sloop
nieuwbouwplannen Drilsmaplein en
omgeving.
Ondersteuning wijkbewoners tegen
splitsing woningen, het maken van
appartementen.

20-09-10 4.3

Siem Jacques

15-11-10 3
20-09-10 7

Siem Jacques
en Gerrit
Jacques Jan

20-09-10 3

Jacques Jan

15-11-10 3

Siem

Aanvraag fietsenrekken Dr.
Schaepmanstraat
Schouw Luurd van der Dussen en
PréWonen
Verlichting Drilsmaplein brief B&W
Email Ingrid Hamer paaltjes Ter
Haarstraat
Navraag plaatsing extra paaltje

Afh.

Informatie naar
Marijke.

Cecile Hubers.
13.12.10 Het is aan
Spaarnelanden
doorgegeven. Nog
geen reactie
13.12.10 doorgegeven
aan Hans Hendriks.
Nog niet afgehandeld
Vast actiepunt.

Politiek
13.12.10
Er is een motie
ingediend.
Siem en Jacques gaan
in overleg met Luurd
van der Dussen en Jos
Derissen
Brief is verzonden,
wachten op antwoord.

Luurd vd Dussen
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