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Opening door voorzitter Jacques Amand.

–

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt
Maandag 22 april 2013
19.30 uur
Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a

Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Jacques Amand
voorzitter
Wijkraad;
Jan Scholten, Ron Bax, Gerrit van Slooten,
Fred Spaansen
Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen.
Irene Helmond
Werkgroep verkeer.
José de Cock
ElanWonen wijkcoach
Anton Rossel
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Mariska van Zeeland
Speeltuin Haarlem Oost
Lucas Ledmia
Bewoners cie Dr. Schaepmanstraat
Mw. van Duffelen, mw. Boes
Wijkbewoners
hr. van Klooster, hr. Verstraten, hr. de Zee,
hr. Mulder, hr. en mw. Van Ling
.
Truus Melchior
Notulist
Afwezig
Gerard Tensen
wijkraad
Marijke Bergsma
Gebiedsagent
2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Afmelding van Marijke Bergsma en Gerard Tensen.
2.2 Herdenking van het bombardement in de Amsterdamse Buurt. Er was een mooie bijeenkomst
en een artikel in het Haarlems dagblad. De foto’s staan op de website van de wijkraad. De
gemeente geeft hun medewerking. Gevraagd wordt om mee te denken over een geschikte
locatie.
2.3 Door de reorganisatie bij de gemeente krijgen we met andere ambtenaren te maken. Ingrid
Hamer ( stadsdeelregisseur oost ) zal worden opgevolgd door Anouk Stilma ( voorheen
stadsdeelregisseur Noord). De wijkraden van Oost hebben op een kennismaking aangedrongen
daar alle ambtenaren van Oost verdwijnen.
2.4 Jan Nieuwenburg (wethouder) zal samen met een delegatie uit Den Haag de wijk bezoeken.
Dit gebeurt o.a. in het kader van het project Watt voor Watt en subsidies.
2.5 De wijk zal worden uitgebreid met de wijk Oude Amsterdamse buurt en zal wijkraad
Amsterdamse Buurten gaan heten. Alles is rond met de stadsdeelregisseur. Het College van
B&W moet het besluit nog bekrachtigen.
2.6 In het STUP ( stadsdeeluitvoeringsplan ) 2013 staan alle projecten en werkzaamheden van
diverse organisaties in de wijk. De speeltuin ontbreekt hierin. ( STUP staat op de website van
de gemeente www.haarlem.nl)
2.7 De wijkraad heeft samen met de Fietsersbond een boekje met tekeningen aan wethouder Rob
van Doorn overhandigd. Het plan blijkt te zijn gesplitst, de bouw van de scholen is naar voren
gehaald. Hier is de wijkraad het niet mee eens i.v.m. de veiligheid. De raadsleden worden
uitgenodigd om de film van de wijkraad te bekijken. Er zal een gesprek worden aangevraagd
met Cecile Hubers over de stand van zaken van het project, de planning en de nieuwe
projectleider. Herman Wals krijgt een andere functie.
2.8 De wijkraad heeft D66 gemeld dat zij weinig aan de contacten met de wijkraden doen, ook
schaduwleden kunnen ingeschakeld worden.
2.9 Het fietspad Prins Bernhardlaan bij de moskee zal juni / juli klaar zijn.
3 - Notulen van wijkraadvergadering
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11 februari.
Tekstueel;
Punt 3 7.1
Inhoudelijk;
Punt 3 8.1

Hangwand groen bij de Flank, hiervoor is toestemming van de VVE nodig.
Hr. van Ling; De VVE geeft hier geen toestemming voor.
Artikel Buurtbedrijf. José stelt voor om Hans Verweij ( coördinator
Buurtbedrijf) een artikel te laten maken en hem uit te nodigen voor een
wijkraadsvergadering als kennismaking. Actie Jan Scholten

Actiepunten;
110213 / 2.14

De verkeerstelling zal plaatsvinden in de Nagtzaamstraat t.h.v. de apotheek. Er
zal worden samengewerkt met de wijkraad Slachthuisbuurt om de gemeente te
benaderen om de steeds drukker wordende doorstroming op deze sluiproute te
verminderen.
110213 / 2.16
Vuil Drilsmaplein. Jacques heeft contact gehad met het Meldpunt. Het zag er
maandag beter uit maar na het weekend weer minder.
110213 / 6 en
Stand van zaken Reinaldapark en fietspad is op het wijkradenoverleg
140113 / 6.3
besproken. Er is nu een noodreparatie uitgevoerd, in 2014 wordt het
aangepakt.
171212 / 7
Beplanting Ter Haarstraat. Er is ingezaaid, de ontwikkeling wordt in de gaten
gehouden.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
25 maart 2013 jaarvergadering.
Tekstueel;
Punt 8
Kascontroleur moet zijn; de heer van Ling.
Inhoudelijk;
Punt 2
Yolanda is Yolanda van den Burg redactiemedewerkster.
Punt 10
Reorganisatie bij Handhaving. Contactpersoon voor Oost Miranda Lemmers
blijft in ieder geval tot september.
Punt 12
De melding dat bij het rechtsaf gaan van de Amsterdamsevaart naar de
Prins Bernhardlaan het verkeerslicht op rood staat, dit kan voor problemen
zorgen omdat men er niet op bedacht is besproken bij het regieoverleg. Er is
een gesprek geweest met afd. Verkeer met uitleg over de chip van
verkeersinstallatie en wordt nog verder behandeld..
Er is een film over de wijk vertoond tijdens de jaarvergadering. Fred zal bekijken of hij het
digitaal kan toesturen aan José.
- Vergaderdag.
José de Cock heeft aangegeven om de vergadering niet meer op de maandag te laten plaatsvinden.
Dit komt haar persoonlijk niet goed uit. De raadsleden kunnen ook nooit op de maandag. Voorstel
om in overleg met de andere wijkraden/ notulist die al op een dinsdag vergaderen om ook naar een
dinsdag te gaan. De wijkraad vergadert al jaren op de maandag. Men wil het in het nieuwe seizoen
in overweging nemen, ook met het speeltuinbestuur maar de voorkeur blijft nu voor de maandag.
José geeft aan dat zij dan niet aanwezig zal zijn. Een plaatsvervangster heeft geen zin daar zij
alleen over de projecten in Oost gaat. Ze kan ook de kleine vergadering bijwonen. Vragen voor de
vergadering kunnen van te voren per mail aan José worden toegezonden.

4 - Politiezaken.
De speeltuin heeft last van jongeren die over het hek en op het dak klimmen. Aanspreken helpt niet.

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
5.1 Drilsmaplein. Op het Drilsmaplein staan de containers en de wc regelmatig open. Steigerdelen
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liggen op straat, onveilig voor de kinderen dier er spelen. Alles moet beter afgesloten worden.
Het is tevens de verantwoordelijkheid van de ouders om zelf hun kinderen in de gaten te
houden. Bewoonster heeft de aannemer en personeel erop aangesproken. José zal dit ook
bespreken met de aannemer. Vervuiling op het plein. José heeft het Buurtbedrijf verzocht om
het in de gaten te houden. Jan stuurt foto’s naar José.
5.2 Peperstraat. De weg wordt soms geblokkeerd door zaagtafels. José; Dit kan niet anders i.v.m.
de beperkte ruimte, het is nodig voor de werkzaamheden, Voorstel om een afzetbord te laten
plaatsen is zaak van de aannemer.
5.3 Verkeersexamen scholieren. Dit wordt al jaren op deze locatie afgenomen maar is door de
bouwwerkzaamheden absoluut onveilig. Onbegrijpelijk dat men niet uitgeweken is naar een
andere locatie. Bewoonster heeft melding gedaan bij Handhaving.
5.4 Bij het plantsoen hoek van Zeggelenstraat, Bellamystraat en Zomerkade benemen containers
het uitzicht voor het verkeer. José heeft de aannemer juist verzocht om de containers in ieder
geval niet bij die bewoners voor de te plaatsen waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
José gaat de zaak bekijken en neemt indien nodig contact op met de aannemer.
5.6 De werkzaamheden verlopen naar wens. De vergoedingen zijn opgetrokken naar de wettelijke
norm.
5.7 Toevoer bouwmateriaal. Grote vrachtwagens hebben moeite om op de juiste locatie te komen
door geparkeerde auto’s. José, het is zaak van de aannemer om dit te overleggen met de
gemeente.
6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.
6.1 Het parkeren bij de moskee op de vrijdag geeft minder overlast.
6.2 De heer Koper van de gemeente heeft gemeld dat de fietspaden Prins Bernhardlaan in 2014
worden aangepakt.
6.3 TNT punt Hasebroekstraat. De postbodes gaan met hun fiets over het gras en door de struiken
of fietsen rakelings langs de voordeur.
Ze zijn aangesproken door bewoners, als antwoord “wij moeten van de baas altijd de snelste
weg nemen”. De wijkraad zal foto’s nemen en een brief naar TNT en Handhaving sturen.
6.4 Over de enquête voor spiegels Jac. van Looijstraat krijgt de wijkraad nog steeds geen contact
met mevr. Agterhof. Jacques doet nog één keer navraag.
6.5 Langs de Zomervaart liggen minimaal 5 bootjes half of helemaal onder water. De Wijkraad
heeft hierover contact met Harry Uphof en Ingrid Hamer. Een eerdere afspraak is afgezegd.
7 - Meer groen in de wijk.
7.1 Het IVN heeft een boekje uitgegeven over groen in de wijken langs de stoep, in de tuinen en
boomspiegels. De wijk wil meer groen maar er zullen bewoners nodig zijn om het te
onderhouden. De wijkraad zal het IVN uitnodigen.
7.2 De beplanting van de Amsterdamsevaart is goed aangepakt door aanpak van de boomspiegels
en vervanging van struiken.
7.3 Het boompje in de Hasebroekstraat is dood. Dit heeft de aandacht van de wijkraad. Men
vraagt Jan Heemskerk ( groendeskundige gemeente) om het te bekijken.
8 - Rondvraag
8.1 Hr. van Klooster. Er is een bijeenkomst geweest over locaties voor de ondergronds containers.
Hij krijgt op vragen verschillende antwoorden. Men wil het niet bij de bewoners voor de
ramen plaatsen, het gaat soms ten koste van diverse parkeerplaatsen, maar het kan dan niet
anders i.v.m. kabels en leidingen. Hij attendeert de wijkraad hierop.
Wijkraad; Het zal nog gepubliceerd worden, bewoners kunnen hierop reageren.
8.2 Hr. van Ling. Wanneer wordt het informatiebord bij DSK verplaatst nar de speeltuin/?
Wijkraad; de planning is volgende week.
8.3 Irene Helmond heeft positieve ervaringen met de app “buitenbeter”. Een melding van een
losgetrokken gaspijp was snel opgelost. Er is een “slooproute” van uitgaande jongeren vanuit
de binnenstad via de Spaarnwouderstraat naar oost. Dit heeft de aandacht van Handhaving en
Politie. www.beterbuiten.nl/apps
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8.4 Er was weer veel vuurwerk in de wijk. O.a. bij een huwelijk, dit is illegaal. De Wijkraad
attendeert veelvuldig Handhaving en Politie hierop.
8.5 Gerrit van Slooten. Twee jaar geleden is er aandacht gevraagd voor het schuine trottoir in de
Teding van Berkhoutstraat dit is nog steeds niet opgelost. Jacques gaat hier achteraan.
9 - Sluiting 20.50 uur.
De volgende wijkraadvergadering NAB is op 6 mei 2013

Verg.d.d. Pnt wie
22-04-13 2.2 Allen
22-04-13 3
Jan
22-04-13 3
22-04-13 5
22-04-13 6.3
7.1
22-04-13 7.3
22-04-13 8.5

onderwerp
Afhandeling
Locatie gedenksteen bombardement
Uitnodigen Hans Verweij voor
wijkraadvergadering
Fred
Film jaarvergadering naar José de Cock.
José
Zij zal de diverse punten met de aannemer
opnemen.
Jan
Brief naar TNT en Handhaving over steunpunt
Hasebroekstraat
Jan
Uitnodigen IVN voor wijkraadvegadering
Jacques Dode boom Hasebroekstraat
Jan Heemskerk
Jacques Schuine stoep Teding van Berkhoutstraat

Aanvulling José de Cock op punt 5. Per mail 23.04.2013
Naar aanleiding van de klachten ben ik in de buurt geweest. Ik heb het volgende
geconstateerd/afgesproken.
- De rotzooi tegen de gevel Peperstraat naast nummer 11 is door een bewoner neergezet die de
reiniging niet heeft gewaarschuwd. Bewoner is inmiddels aangesproken.
- De aannemer verzocht om steigeronderdelen enz. achter slot en grendel te doen.
- Verder verzocht om het toilet achter het hek ook van een slot te voorzien en in ieder geval voor het
weekend alle rommel rondom de steigers in de afvalbakken te deponeren (de afvalcontainers worden
al dagelijks afgesloten).
- Handhaving gevraagd om ’s avonds (17.00 en 20.00) uur langs te gaan, omdat dan de jeugd bezig
is, met over de hekken te klimmen enz. Handhaving kan corrigeren.
- Buurtbedrijf gevraagd om extra aandacht te geven aan het Drilsmaplein er ligt nogal veel blad,
afval, papier enz.
- De containers hoek/Zomerkade/Van Zeggelenstraat/Bellamystraat. Ik ben er langs gereden, maar
het zicht is op deze manier redelijk. Vanaf de Zomerkade kun je makkelijk naar links kijken. Dus ik
heb geen echt probleem vastgesteld. Sterker nog als deze containers worden verplaatst zal het zicht
alleen verslechteren.
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