WIJKRAAD NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT
Voorzitter Siem de Groot.
Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt
Datum:
Maandag 19 september 2011
19.30 uur
Plaats:
DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A
Aanwezig:
Siem de Groot, Jan Scholten,
Wijkraad;
Jacques Amand, Gerrit van Slooten
Gerard Tensen, Ron Bax
Irene Helmond
Werkgroep verkeer.
Fred Spaansen
Bewonerscie. ElanWonen.
José de Cock
ElanWonen wijkcoach
Marijke Bergsma, Ilona van Schagen
Gebiedsagent, politie
Anton Rossel
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Michael Brink
Sport Support
Lucas Ledmia
Bew. cie Dr. Schaepmanstraat
Mw. van Duffelen Hr. Van Klooster
Wijkbewoners
Mw. Tromp, Hr. Tollenaar. Mw. van Ling, Mw.
Boes, Mw DelaRie, hr. Den Hartog.
Marieke Viveen, Marie José van Bakel
Truus Melchior
Notulist
Afwezig
Edwin Hein
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder.
1 – Opening door voorzitter Siem de Groot.
2 - Mededelingen en ingekomen stukken. Jan Scholten Jacques Amand
2.1
Fred Spaansen is tweede voorzitter van de bewonerscommissie van Elan Wonen en oud
wijkraadslid van de wijkraad Oude Amsterdamse Buurt. Fred woont in de Nieuwe
Amsterdamse Buurt en wil zich inzetten voor deze wijkraad. De vergadering gaat akkoord.
2.2
Afmelding van Edwin Hein wijkraad Parkwijk Zuiderpolder.
2.3
Er zijn veel positieve reacties op de uitnodiging voor de wijkwandeling.
2.4
Brief van de Gemeente Dr.Schaepmanstraat start 2e fase januari 2012 ( riolering)
2.5
Overleg met Ferdinand Toemeugte van Dock voor opbouwwerk o.a. het extra toezicht houden
op de jeugd tijdens de bouwwerkzaamheden..
2.6
Op het Drilsmaplein lagen dierenkoppen. Jacques behandelt dit.
2.7
Rob van Doorn wethouder gaf aan dat het doortrekken van de Prins Bernhardlaan nog jaren
gaat duren.
2.8
Het laatste regie overleg wordt nu zeer positief ervaren, o.a. de aanwezigheid van de politie.
Tijdens dit overleg werd door Aad van Ake gemeld dat de Haarlemse School op korte termijn
wordt gebouwd, het herinrichtingplan voor het plein komt in de inspraak.
3 - Notulen van Maandag 20 juni 2011.
Correctie namen. Marijke Ames ( meisjesnaam) moet zijn Marijke Bergsma. Fred Spaanse
moet zijn Fred Spaansen.
Punten uit het verslag.
3.1
Start plaatsen ondergrondse containers is in 2012.
3.2
Vraag Christa Vermeer Ymere parkeren auto’s bij de Spits. De locatie voor laden en lossen is
niet geheel duidelijk. Marijke gaat het bekijken.
3.3
Het gesprek met wethouder Jan Nieuwenburg over de school en speeltuin is 29 september.
3.4
Klachten winkeliers van Zeggelenplein brom / fietsers en scooters rijden op de stoep. Dit moet
gemeld worden bij Handhaving. Jan gaat de precariorechten navragen i.v.m. de uitstallingen
van de winkeliers.
3.5
De klacht dat er te weinig of geen licht is van de bushalte naar de Kaulbachstraat wordt
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3.6

meegenomen in het overleg in oktober met Jan Slootjes.
Aanleg belijning parkeervakken. Wijkraad wil met de gemeente een pilot starten. In de Da
Costastraat en Busken Huetstraat werkt het, de auto’s sluiten goed aan.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma en collega Ilona van Schagen.
Er zijn relatief veel fietsendiefstallen, de politie gaat hier een project op draaien. Marijke heeft
een artikel geschreven voor de wijkkrant. De jeugd is actief bij de Anna Kaulbachstraat hier
wordt op geïnvesteerd. Hangplek is ook bij de Spits en het tunneltje hier zijn niet veel
meldingen van bekend.
Vragen aan Marijke;
Jan; Bij de oversteek Zomervaart Prins Bernhardlaan voor het linksaf slaan een bord in het
plantsoen belemmerd het zicht. Marijke gaat dit bekijken.
Mw. Boes geeft een positieve reactie op de bekeuringen die in de hele buurt zijn uitgedeeld
o.a. voor het parkeren.
Mw. van Ling. Bij de uitrit van de Flank is een spiegel geplaatst. Bestuurder heeft nu goed
zicht maar de andere bestuurders op de rijweg zien de uitrijdende auto’s niet aankomen.
Verzoek om de mogelijkheden te bekijken voor plaatsing van paaltjes bij de uitrit. Wijkraad
wil geen parkeerplekken opheffen hiervoor.
De wijkraad wil eerst met Stefan Westerman ( gemeente verkeerszaken) de oude zaken
bespreken voor men met nieuwe zaken begint. Er is tot nu toe ondanks herhaaldelijk verzoek
nog geen reactie geweest.
5 - Evaluatie wijkschouw van 13 september 2011.
Enkele bespreekpunten van de schouw, er wordt een rapportage gemaakt worden door Jan en
Jacques.
• Van Zeggelenplein, het in de oude staat terugbrengen is in overleg tussen Jan Slootjes,
aannemer en Ymere vanwege de financiering. Hopelijk start over een maand.
• Herinrichting Penaltypad.
• Er staat een ondergrondse container bij de Flank Jac. van Looijstraat. Bewoners Jac. van
Looijstraat 52 - 40 vragen een pasje om deze container die bij hun voor de deur staat ook te
mogen gebruiken.
• Bankje Romolen wordt niet terug geplaatst ( hangplek) nieuw verzoek plaatsing bankjes aan
de Kanovijver.
• Genestetstraat 38 invalidenplek parkeerplek is verplaatst, paal is blijven staan.
• Ter Haarstraat herinrichting, eerst kap van 3 bomen.
• Ecotoilet Zomerkade voor de marktlui is verwijderd.
• Viskiosk Zomerkade staat leeg. Laatste eigenaar komt niet terug. Wijkraad wil dit behandeld
voor Oud en Nieuw i.v.m. vandalisme. Navraag vergunning in behandeling bij Hans Hendriks.
• Nagtzaamplein 27 bord geplaatst door de eigenaar verboden te parkeren, dit is niet geldig hier
is geen in rit.
• Drilsmaplein loopt nog de aanvraag voor een container voor plastic afval.
• Op het Drilsmaplein komen andere banken “nietbankjes”( bankjes zonder rugleuning)
• In behandeling verzoek plaatsen anti parkeer paaltje voor de poort Hieronymus van
Alphenstraat / Jan van Walrestraat. Uitrit poort wordt belemmerd door geparkeerde auto’s.
• Verzoek speeltoestel van Zeggelenstraat t.o. 18 op het grasveld.
• Van Zeggelenstraat 61. De fietsen worden gestickerd en na 14 dagen verwijderd. Aanvraag
fietsenrek kosten € 3500,00.
• Bij het fietspad Amsterdamse Vaart naar Nagtzaamstraat reageert het verkeerslicht niet op de
fiets maar wel op de auto’s.
• Op het Cremerplein zal met bewoners en oplossing worden gezocht voor de vele fietsen.
• Verzoek bewoners in de Justus van Maurikstraat; aanpak van het groen voor de
overzichtelijkheid voor de kinderen.
• Bij de Oosterkerk nalopen groen vanwege overhangende takken
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•
•

In de Geertruida Carelsenstraat is het vuil / winkelkarretjes na melding handhaving verwijderd
Over de verkoop van het stukje grond in de Cremerstraat wordt contact met Aad van Ake
gezocht over de stand van zaken.
De schouw was op de fiets. Aandachtspunt voor de volgende keer. Men kan beter lopend gaan
beter contact met de bewoners. Er was te kort tijd, Mw Boes had nog punten op het Drilsmaplein.
Lucas, de bewonerscommissie stond klaar i.v.m. de fietsenrekken maar hebben niemand gezien.
Het wordt wel meegenomen in de rapportage.
- Er was veel animo voor de schouw en het werd als positief ervaren
6 - Indeling van Zeggelenplein (nieuw).
Er is een tekening ontvangen over de herinrichting van het van Zeggelenplein. Bouwvergunning is
aangevraagd en gepubliceerd, het ligt 6 weken ter inzage. De wijkraad heeft overleg gehad met
wethouder Ewout Cassee en aangegeven dat het belangrijk is om vanaf het begin bij het plan
betrokken te zijn om o.a. overlast te beperken en de logistiek. Projectleider is Otto van den Berg,
in oktober komt de werkgroep bijeen. Er is geld van de provincie voor een fietsstrook van de
Zuiderpolder, Amsterdamse Buurt.
7 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock. Geen nieuws, geen vragen.
8 - Rondvraag.
8.1
De wijkraad bedankt Anton Rossel voor het rondbrengen van de folders.
8.2
Diverse klachten over honden. Problemen over honden kan men melden bij Handhaving.
8.3
Michael Brink wijst op de website www.kleureenclubhuis.nl. Een actie van Flexa om lelijke
plekken in de buurt met verf op te knappen.
8.4
Gerard van Klooster. De belijning voor het fietspad op de ventweg Amsterdamse Vaart is
onduidelijk en verwarrend. Siem gaat dit bekijken.
8.5
Gerard Tensen, morgen is er redactievergadering. Artikelen voor de wijkkrant zijn van harte
welkom/.
8.6
Jacques Amand. Vraag aan José de Cock; is de uitslag van het funderingsonderzoek al bekend?
José als de uitslag er is gaat het eerst naar de betrokken bewoners.
9 - Sluiting. 20.45 uur.
Verg.d.d. Pnt
19092011 3
19092011 3.4
19092011 3.5

wie
Marijke
Bergsma
Jan
Jan

19092011 4

Marijke

19092011 8.4

Siem

onderwerp
Spits duidelijkheid laden lossen

Afh.

Precario van Zeggelenplein.
Verlichting van Zeggelenplein
Oktober overleg Jan
Bushalte naar Kaulbachstraat
Slootjes
Bord oversteek Zomerkade Prins
Bernhardlaan.
Belijning fietspad ventweg Amsterdamse
Vaart

De volgende wijkraadvergadering NAB is op 17 oktober 2011.
Mail adres van de wijkraad NAB is secretariaat@ wijkraadnab.nl
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