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1 – Opening door voorzitter Jacques Amand. 

 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 

2.1   Gerard Klooster, TNT is weg uit de Cremerstraat. Jacques; Het hoofdgebouw gaat weg uit de 

Waarderpolder naar het Polanenterrein , het verkeer bij de Zuiderpolder zal toenemen. 

2.2   Afgelopen woensdag was er een overleg met Herman Wals ( plaatsvervanger Otto van den  

Berg) over de bouw van de scholen en inrichting van Zeggelenplein. Herman Wals heeft   

aangegeven dat men in gesprek is met Bakker Bouw voor de bouw van de scholen en schrijft 

een artikel voor de wijkkrant.  

2.3   Oversteek Prins Bernhardlaan Dr. Schaepmanstraat. Er is overleg met afd verkeer om te zien  

   of de verlichting kan worden aangepast. 

2.4   Eind van de maand is er overleg met de gemeente over aanleg fietspad van Zeggelenplein. 

2.5   Uitnodiging van de gemeente over inspraak Ecologisch plan op 26 februari. 

2.6   Elan Wonen, José heeft een artikel ingeleverd voor de wijkkrant. 

2.7   Antwoord gemeente op verzoek bankje plantsoen Hasebroekstraat. Enige mogelijkheid is  

   tijdelijk en s’avonds binnen zetten.  

2.8   De ondergrondse containers gaan weer in de inspraak. 

2.9   Extra container voor plastic afval, daar is nu geen budget voor.  

2.10  Onduidelijkheid over fietspad Amsterdamse Vaart vanaf de Poort. Daar wordt nu niets  

 aangedaan, het wordt meegenomen bij de toekomstige aanleg van een fietssnelweg. Het      

fietspad was wel sneeuwvrij gemaakt, het rechter gedeelte van de ventweg vanaf de Poort 

 niet. 

2.11 Burgmeester Schneiders zal de jaarvergadering op 25 maart bezoeken. 

2.12 De niet goed gerepareerde stoep Hasebroekstraat is in behandeling. 

2.13 Handhaving krijgt een reorganisatie, de wijkraad heeft meer aandacht gevraagd voor het 

parkeren op de hoeken. De gemeente maakt een flyer met het verzoek voor busjes om niet te 
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dicht bij hoeken of uitritten te parkeren vanwege de belemmering van het uitzicht voor 

voetgangers en fietsers. Handhaving gaat in burger surveilleren voor overlast honden en 

afval.  

2.14 Verkeersmeting. Aanvraag bij Harry Uphof ( gemeente) voor meting Nagtzaamstraat 

vanwege onveiligheid van fietsers vooral door de week in de ochtend. Advies van Lucas om 

contact op te nemen met de wijkraad SHB om de telling die men in de Kruistochtstraat heeft 

gedaan ernaast te leggen. 

2.15 Ambulante jeugdzorg. De wijkraad is op hun dringend verzoek een volledige 

gesprekspartner met gemeente. Dock, Handhaving en politie. 

2.16 Drilsmaplein, het ontbreken van zakken voor de afvalbakken is doorgegeven aan het 

Meldpunt maar er is nog niets gebeurd. Jacques geeft het nogmaals door. 

2.17 Gezamenlijk met de wijkraad parkwijk Zuiderpolder wordt er een visie ontwikkeld over het 

gebied Prins Bernhardlaan bij de chinees. 

2.18   De wijkraad heeft een informatiebord aangevraagd voor o.a. de bouwwerkzaamheden  

          scholen en van Zeggelenplein. 

2.19    Ingekomen folder LSA over aandachtswijken. 

2.20    ElanWonen 7 maart inloopbijeenkomst Broederhuis over veranderingen Drilsmaplein. 

 

2.21   Albert van der Meij. Hij heeft een poging gedaan voor een doorstart van de wijkraad  

Oude Amsterdamse Buurt. Men is goed van start gegaan maar later zijn er mensen 

afgehaakt. Er was ook geen budget voor vergaderruimte. Albert en Ingrid Hamer zien geen 

belemmeringen voor samenvoeging met de Nieuwe Amsterdamse Buurt. Albert stelt zich 

voor enkele uren beschikbaar. De wijkraad NAB heeft nog overleg over de nadere 

uitwerking met Ingrid Hamer. 

 

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 14 januari 2013. 

Inhoudelijk 

2.7   Evenementen. De wijkraad wil meer naar buiten treden. Er is subsidie aangevraagd.  

7.1   Hangwand groen, bij de Flank hiervoor is toestemming van de VVE. Ingrid Hamer gaat     

deze actie na, het is aar niet bekend. 

8.1         Artikel Buurtbedrijf. José zal voor de editie van de wijkkrant in het najaar een artikel 

        aanleveren, dan draait het bedrijf enige tijd. 

8.3         Voorzitter. In de volgende wijkkrant zal vermeldt worden dat Jacques na interim   

               voorzitter te zijn geweest nu voorzitter is. 

Actiepunten; 

140113 /4.3  Auto ( Golf) Nagtzaamstraat / Teding van Berkhoutstraat is weg. 

140113 / 6.1 Het voorstel om een enquête te houden voor spiegel Jac. van Looijstraat is per 

mail aan mw. Agterhof verzonden. Er is nog geen reactie geweest. 

140113 / 6.2 Noodbrug contact wijkraad SHB. Wijkraad SHB vindt brug in orde. Over de 

voortijdige afsluiting Vijfhuizenstraat is geen antwoord op geweest. 

140113 / 8.10  Hasebroekstraat de verbodsborden fietsers is aan Hans Hendriks doorgegeven. 

171212 / 4.2 Beatrixplein / Oltmanstraat op de stoep rijden heeft de aandacht. 

 Bovenstaande actiepunten gaan van de lijst 

171212 / 7 Ter Haarstraat contact Mw. Vlugt. Jacques gaat een afspraak maken. Voor de 

Ter Haarstraat is een tekening gemaakt en de aanpak is toegezegd maar er 

gebeurd niets dit geldt tevens voor pleintje Dr. Schaepmanstraat Teding van 

Berkhoutstraat ook via Mw Vlugt. 

 

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma. 

4.1 Er zijn veel vernielingen op de uitgaansroute vanaf het centrum, Burgwal, Zomerkade, 

Hasebroekstraat enz. vernielde spiegels, lekgestoken banden. De politie surveilleert extra maar 

vraagt de medewerking van bewoners om attent te zijn en zaken direct te melden. Marijke  

maakt een artikel voor de wijkkrant. 

4.2 De Winkeliersvereniging Amsterdamstraat is officieel ontbonden, men wil niet meer 

gezamenlijk optreden. Knoedelmarkt wordt niet meer georganiseerd door de 
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Winkeliersvereniging. 

4.3 Poolse auto’s in de wijk. Er is een verschil tussen verblijven en wonen. Seizoensarbeiders 

mogen er wel staan. Woont men in Nederland dan moet men een Nederlands kenteken hebben. 

Meeste auto’s voldoen aan de eisen in Polen en Nederland. 

 

4.4 Klacht uit de Berensteynstraat over drugdealen bij de Zomerkade. Marijke; zonder meldingen 

kan de politie niets. Graag zoveel mogelijk details. 

 

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock 

Fase 1 a is op 14 januari gestart. Het is een zware ingreep. Daarom heeft Elan Wonen ook 

meerdere extra acties ondernomen, zoals het goed inrichten van de modelwoning met tv, zithoek, 

kookgelegenheid enz. Ook krijgen bewoners een extra vergoeding, zodat zij eventueel de 

mogelijkheid hebben om elders te verblijven (vakantiehuisje). Het blijkt echter dat veel bewoners 

toch tijdens de werkzaamheden in hun woning willen blijven. Het advies is om als er klachten zijn 

bewoners door te verwijzen naar Elan Wonen. José is ook vaak in de buurt. Erover praten/klagen 

tegen buren helpt niet. Alleen de aannemer of Elan Wonen kan acties ondernemen. 

Fase 1B begint nu beter te lopen, omdat er opgeknapte woningen uit fase 1A en 2 worden 

aangeboden. De planning hiervoor is nog steeds 2014 

Fase 1C is op 7 maart een inloopavond in het Broederhuis georganiseerd voor omwonenden. 

Hiervoor zijn rond de 1700 bewoners geïnformeerd. 

Fase 3 a en b Verkoop funderingsherstel zijn de woningen aan de buitenkant opgeknapt. Dit ziet er 

inmiddels erg netjes uit. Deze woningen zitten in de planning rond 2016. 

 

ElanWonen doet er alles aan om het goed te laten verlopen voor de bewoners. Wijkraadsleden 

vinden het resultaat mooi. 

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer. 

 - Irene en Ron hebben foto’s in de wijk gemaakt, hierbij hebben zij bij de moskee ernstige 

parkeerproblemen geconstateerd vooral op vrijdag rond 13.00 uur. Dit behoort tot Parkwijk en 

Slachthuisbuurt Marijke zal het aan de gebiedsagent doorgeven. 

 - Fietspad Reinaldapark is door hek afgesloten, dat blijft tot half juni staan. Wat is de aanpak? 

Jacques vraagt dit na. Agendapunt Wijkradenoverleg  

Aanpak fietspad Prins Bernhardlaan is uitgesteld vanwege het slechte weer 

- Goot oversteek Prins Bernhardlaan verzoek met foto aan Hans Hendriks, dit wordt alsnog 

opgepakt. 

- Voor de aanpak weg hoek Jac. van Looijstraat en Prins Bernhardlaan, daar blijft water staan, 

wordt budget gezocht 

 

7    Meer groen in de wijk. 

Tijdens de jaarvergadering zullen foto’s en film van het groen in de wijk getoond worden. 

Aanpak Cremerplein heeft Cecile Hubers doorgegeven aan de betrokken afdeling en is in 

behandeling. 

 

8 - Gezondheid zorgen Haarlem oost. 

Dit is een belangrijk onderwerp voor de wijkraad. Uit de omnibus kwam een negatief resultaat 

voor de gezondheid in Oost. Bij loket Gezondleven kan men een wijkgezondheidsprofiel zien. 

Wijkraad wil contact met de GGD. In de Slachthuisbuurt is een pilot van de GGD. Truus vraagt 

dit na. Agendapunt wijkradenoverleg. 

 

9 -  Rondvraag 

9.1 Fred; woensdag Repaircafé Beatrixdreef 4. Gerrit gaat een interview afnemen. 

9.2 Vraag of het Buurtbedrijf voor heel Haarlem oost is.  

Nagekomen antwoord. Nee alleen voor Slachthuisbuurt, Amsterdamse Buurten, Parkwijk 

Zuiderpolder. 

9.3 Hr. de Zee meldt dat het uitdeelcentrum van TNT nu in de Hasebroekstraat zit. 
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9.4 Lucas heeft contact met Jaap Moerman van de Fietsersbond en vraagt de bewonerscommissie 

Dr. Schaepmanstraat te ondersteunen. Wijkraad zal de ondersteuning geven. 

9.5 Ron de kascommissie heeft decharge verleend alles is in orde. De wijkraad gaat met een nieuw 

boekhoudprogramma werken. 

9.6 Jacques zal in de wijkkrant vermelden dat de speeltuin nu dankzij de wijkraad ook 

toegankelijk is voor mensen met een beperking. 

 

 

 

 

10- Sluiting 20.50 uur. 

 

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling  

11-02-13 2.14 Jan Vraag telling Kruistochtstraat Wijkraad SHB 

11-02-13 2.16 Jacques Zakken afvalbakken Drilsmaplein Meldpunt 

11-02-13 6 Jacques 

Truus 

Fietspad en Reinalda stand van zaken 

Agendapunt wijkradenoverleg 

 

11-02-13 6 Jacques Aanpak fietspad Prins Bernhardlaan en het 

Reinaldapark 

 

11-02-13 8 Truus Gezondheid navraag pilot GGD 

Agendapunt wijkradenoverleg 

SHB 

14-01-13 6.3 Irene Gat asfalt Prins Bernhardlaan/ Jac. van 

Looijstraat. 

Putten voetpad Prins Bernhardlaan 

gemeente 

17-12-12 7 José Ter Haarstraat. 

Contact Ingrid Hamer over Mw. Vlugt  

Ingrid Hamer 

 

 

 

 

De volgende vergadering NAB is de jaarvergadering op 25 maart 2013  

 


