
1 – 

Opening door voorzitter Siem de Groot.

2 – Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Bericht van afwezigheid: Cecile Hubers, Gerard Tensen en Marije Koster, hr. en mw. van 

Ling, Michael Brink.
2.2 Dr.Schaepmanstraat, start werkzaamheden door Compier, planning vanaf 17 januari tot 

ongeveer september.
2.2 Amsterdamse vaart, brief van de gemeente projectbureau over de wegindeling.
2.3 Nieuwjaarsreceptie uitnodiging wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 3 januari.
2.4 Brief bewoner over splitsing van koopwoning in appartementen Teding van Berkhoutstraat 64. 

Zie punt 4

2.5 Vergaderdata 2012 wijkradenoverleg Haarlem oost 1 februari, 2 mei 22 augustus 7 november.
Regieoverleg Oost 22 februari, 23 mei, 12 september, 28 november 2012.

2.6 Van Zeggelenplein, het werkoverleg is vergeschoven daar de politiek nog een beslissing moet 
nemen over de 30 km.

2.7 De brug in het Reinaldapark is opgeleverd. Complimenten aan Mw. Kippersluis.
2.8 Ontvangen APV regels i.v.m. geparkeerde busjes.
2.9 Afgelopen vrijdag is de website aangepast door Fabian Melchior waardoor er meer 

mogelijkheden zijn. Fred Spaansen zal de website op zich nemen.
2.10 21 december bijeenkomst over de bereikbaarheidsvisie in de regio Kennemerland  te 

Zandvoort.
2.11 Nieuwjaarskaart van Mw van Heerden, met de wens dat veel zaken worden opgelost in 2012.
2.12 De begroting van de wijkraad is ingeleverd voor 1 december, reactie na 13 weken.
2.13 Email van William Appelman ex-voorzitter wijkraad, complimenten voor de vele acties en de 

website.
2.14 Bestemmingsplan Zomerzone Noord 18 januari informatieavond in de Oosterkerk. Plan is in te 
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zien op www.haarlem.nl “mijn wijk” en op www.ruimtelijkeplannen.nl

3 - Notulen van Maandag 21 november 2011.
     Tekstueel presentielijst toevoegen Marijke Bergsma Politie.
     4.3   Politie zaken. Veranderen in; Een melding kan men anoniem doen een aangifte niet.
     5.1   Ondergronds containers. Informatie Bert Koster; plaatsing op de locatie is wel tijdelijk.
     Inhoudelijk;

3.5 Bomen Penaltypad zijn geplaatst.
9 Ter Haarstraat, de bomen zijn gerooid, nu verdere aanpak. de planning is klaar week 8.
Actielijst;
171011 / 5.10   Aanvraag speeltoestel t.o. van Zeggelenstraat 18 gaat niet door. Er zijn meerdere 

speeltoestellen in de directe omgeving en de speeltuin. Siem zal contact opnemen met de 
aanvragers, Gerrit maakt een artikel in de eerstvolgende wijkkrant.

190911 / 4 Bord fietspad Prins Bernhardlaan / van Hasebroekstraat is afgehandeld.
• Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

171011 / 5.9 Afvalbakken voor plastic. Ingrid Hamer er zij een beperkt aantal geplaatst. De Raad 
moet nog besluiten over de verdere financiering voor het scheiden van afval.

Schouw; woensdag is er overleg over de beantwoording en communicatie over de resultaten van de 
schouw. Wijkraad;  er is door de schouw dit jaar heel veel afgehandeld en men wil de schouw 
jaarlijks. Ingrid Hamer stemt daar mee in. 

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1 Er zijn veel foutparkeerders bekeurd in de wijk.
4.2 Fietsendiefstallen in 1 uur 5 personen opgepakt, blijft aandachtspunt
4.3 In de van Zeggelenstraat zijn door handhaving kaartjes opgehangen aan de ( brom) 

-fietswrakken, bewoners verwijderen de kaartjes. De wrakken blijven staan met zwerfvuil 
eromheen.
Siem; Er komen 5 nieuwe fietsenrekken ( tulpmodel)

4.4 Splitsing van woningen is een zaak van VVH  (Veiligheid vergunningen en Handhaving).
Er is een bewonersbrief naar Bouw en woningtoezicht gegaan over Teding van Berkhoutstraat 
64 maar tot op heden geen reactie. Volgens Ingrid moet er altijd een antwoord volgen, zij gaat 
dit na. Splitsing gebeurt ook in de van Zeggelenstraat en Cremerstraat. Ingrid; het is een 
terugkerende vraag bij meerdere wijkraden. Woningen kunnen onder voorwaarde gesplitst 
worden. Bij bouwkundige veranderingen dient er een vergunning aangevraagd te worden, ook 
i.v.m. de controle van de brandweer. Zij weet niet wat de prioriteit is bij de afdeling VVH en 
doet navraag. Bewoners moeten ingeschreven zijn bij de gemeente voor een woonvergunning

5 Sport Support.
Er is geen vertegenwoordiger van Sportsupport aanwezig, evenals vorig overleg waar dit punt 
ook op de agenda stond. 
( Het volgend overleg blijkt dat Michael zich wel heeft afgemeld wegens ziekte)

6 Dock ouderenwerk. Jacob Carrière.
Resultaat statistisch onderzoek bij ouderen vanaf 75 jaar in 2009 en 2010 in de Amsterdamse 
buurten. Onderzoek&statistiek houden de Nieuwe en de oude Amsterdamse buurt als één 
buurt aan. In samenwerking met O&S is de vragenlijst opgesteld, vrijwilligers gingen bij de 
ouderen langs. De vragen gaan over o.a. aanpassingen woningen, voorzieningen in de 
omgeving, sociale contacten, mobiliteit, daginvulling en of men op de hoogte is van financiële 
regelingen. Van de 197 is er 47 stuks / 20% ingeleverd
Conclusie; Opvallend is dat 90% aangeeft moeite te hebben met tuinonderhoud in vergelijking 
met andere wijken. 90% is tevreden over de sociale contacten en heeft plezier in het leven. 
41% heeft moeite om rond te komen soms structureel. 90% geeft aan een klankbord te hebben 
bij ernstige gevallen. 
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Ouderenwerk Dock kan bemiddelen en verwijzen naar diverse organisaties.

Bewoners kunnen gebruik maken van BUUV. José is in overleg met Geja Muffels voor BUUV 
in het Broederhuis tijdens het wijkspreekuur van ElanWonen.
Er is het Maatjesproject van Dock. De Vrijwilligers Hulpdiensten die meestal vergoeding 
vragen. BUUV is gratis. 
Het onderzoek zal naar de wijkraad en corporaties worden toegezonden. Zijn er na lezing 
vragen dan kan men contact opnemen met Jacob.
ElanWonen heeft een gids voor ouderen. José stuurt een exemplaar aan de wijkraad.

7 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
1C sloopnieuwbouw Drilsmaplein is op de hoogte gesteld van de architectenkeuze nadat het 
bij de project en de bewonerscommissie is langs geweest. Twee bewoners hebben de huur al 
opgezegd. Vrijgekomen woningen worden tijdelijk verhuurd.
1B Busken Huetstraat, bewoners hebben informatie over de verkoopprijs gehad met 
reactieformulier voor meer informatie en de mogelijkheid tot begeleiding van de wijkcoach.
Woningen worden verkocht als kluswoningen.
In de Hieronymus van Alphenstraat en Alberdinck Tijmstraat wordt na de evaluatie bekeken of 
het aangepast moet worden.
Bij urgentie worden de langstwonenden het eerste behandeld.
Grof vuil bij vertrek. Bij huurders gaat het goed doordat het in etappes gaat. Informatie wordt 
verstrekt door de woonmakelaar. Bij tijdelijke huurders geeft het meer problemen.

8 - Werkgroep verkeer en vervoer.
Verkeer Amsterdamse Vaart geeft problemen, de files zijn groter, de versmalling met de 
bakken is gevaarlijk. Er was geen overleg, dit heeft Jacques met Rob van Doorn besproken, er 
was te weinig tijd. Niet alleen de Sportheldenbuurt moet gesprekspartner zijn maar ook de 
overige aangrenzende wijken. Jacques en Jan gaan een conceptbrief opstellen namens de 
wijkraden oost.
De struiken zijn weggehaald bij de Kwikfit, auto’s rijden nu over de tussen berm heen. Irene 
meldt dit aan het Meldpunt.

9 – Rondvraag
9.1 Mw. van Weelen verzoekt om bladkorven. Siem wijst op de bladzuiger van de wijkraad die 

men kan lenen.  Wijkraad heeft na inlevering van de defecte bladzuiger een nieuwe ontvangen.
9.2 Ondergrondse containers. Het budget voor de tweede fase is er niet, een planning is niet 

bekend.
9.3 Op zaterdag worden er al vuilniszakken buiten gezet. Melden bij Handhaving of Meldpunt.
9.4 Mw van Duffelen. Er zijn boompjes geplant bij de Zomerkade zijn  deze illegaal? Wijkraad is 

niets bekend maar ziet graag groen in de wijk.
9.5 Jacques bij de Kanovijver zijn 2 bankjes vernieuwd, een derde bankje wordt nog geplaatst.
9.6 Siem dank aan Ingrid voor haar aanwezigheid.

10 – Sluiting 20.45 uur. 

Gevolgd door een eindejaarsborrel.
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Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling / 
contactpersoon

19-12-11 4.4 Ingrid Navraag splitsing woningen en het niet 
beantwoorden van de bewonersbrief door 
betrokken afdeling.

VVH

19-12-11 3 Siem

Gerrit

afwijzing speeltoestel t.o. van Zeggelenstraat 18
Artikel

Contact aanvragers.
Wijkkrant.

19-12-11 6 Jacob Toezenden rapportage ouderenwerk Wijkraad
José de Cock.

19-12-11 6 José Toezending gids voor ouderen Wijkraad.
21-11-11 3 Jan APV busjes aanpassing website gemeente Afd. communicatie
21-11-11 3 Uitrit Flank wordt meegnomen in het wijkcontract.
17-10-11 5.3 Gerrit/Siem Paaltjes H van Alphenstraat Hans Hendriks
17-10-11 5.9 Siem Afvalbakken voor plastic Drilsmaplein Hans Hendriks.
17-10-11 5.13 Siem Dode bomen Peperstraat Zomerkade Hans Hendriks
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