
1 – 

Opening door voorzitter Jacques Amand.
De nieuwe gebiedsverbinder Anouk Stilsma heeft een andere functie gekregen bij de 
gemeente. Voorlopig kan er contact opgenomen met Ruud Meijer programmamanager 
Waarderpolder en Anneke Splinter secretariaat / gebiedsondersteuning.     
Cecile Hubers blijft als programmamanager het aanspreekpunt voor Oost.
De ontstane situatie is op 4 mei met Rob van Doorn besproken en zal op het wijkraden overleg
Haarlem oost op 22 mei op de agenda staan.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 In het najaar organiseert de wijkraad een talentenjacht voor de jeugd.
2.2 In het kader van het project Watt voor Watt zijn er ambtenaren van economische en 

binnenlandse zaken en afgevaardigden van de gemeente en corporaties in de wijk geweest.
2.3 De eerste paal voor de school is geslagen zonder medeweten van de Wijkraad. Herman Wals 

heeft hiervoor zijn excuses aangeboden. De speeltuin was wel aanwezig.
2.4 Er is contact opgenomen met DSK voor een voetbaltoernooi maar er is nog geen bericht terug 

ontvangen.
2.5 De exacte locaties van de ondergrondse containers zijn nog niet bekend.
2.6 Er zal i.v.m. het toevoegen van de Oude Amsterdamse Buurt een buurtschouw worden 

georganiseerd in deze wijk.
2.7 Oltmanstraat. Er is na 2 jaar bericht van de gemeente dat het schuinparkeren niet door gaat, de 

kosten á € 35.000 zijn te duur. Bewoners en wijkraad vinden dat wel de bestrating moet 
worden aangepakt.

2.8 De wijkraad zal voor eigen gebruik een printer installeren in het gebouw van de speeltuin.
Voor de installatie zal contact met F Melchior worden opgenomen.

2.9 Wil Koopman oud wijkraadslid Slachthuisbuurt is 29 april overleden.
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2.10 Er komen twee borden, bedoeld voor informatie van de wijkraad, op het van Zeggelenplein en 
Teylerplein.

2.11 Afmelding Gerard Tensen, Hr. van Klooster en José de Cock.
2.12 Er is volgende week een afspraak met Menno Evers ( gemeente) over wat er gebeurd met het 

budget voor InHolland voor bewonersondersteuning dat niet meer doorgaat.
2.13 De wijkraad heeft voor 4 juni de politiek en het College van B&W uitgenodigd voor de 

wijkfilm.

 Vraag van de voorzitter aan de aanwezigen of zij nog vragen of opmerkingen hebben voor het 
overleg van 4 juni met de politiek.

1. Lucas vraagt om de in en uitrit parkeergarage Dr. Schaepmanstraat op de agenda te zetten en 
te filmen.

2. Marie José, belangrijk punt is het gebrek en aandacht van jeugdzorg in de wijk.
3. Mw. Boes vraagt of handhaving eerder kan beginnen dan 08.45uur  daar veel voor die tijd 

gebeurd.
4. Mw. Ling. DSK is toegevoegd aan de aandachtslijst van Halt maar er gebeurd niets. Zij  heeft 

3 / 4 maanden geleden een brief gestuurd naar Halt maar niets meer gehoord.
5. Mariska vraagt of Handhaving meer in de wijken buiten het centrum kunnen komen. Vooral 

s’avonds bij de speeltuin.
6. Irene aandacht voor het schoonhouden van de straten. Het moet volgens schema elke 6 tot 8 

weken gebeuren maar het gebeurd niet.
7. Wim Kleist. Enkele wijkoverstijgende zaken. 

1. Meer Handhaving in het Reinaldapark tegen loslopende honden en hondenpoep.
2. Aandacht voor het Polanenpark. De toenemende verkeersdruk en fijnstof raken heel 
Haarlem oost.  Een industriepark waar bedrijven met zware milieu vervuiling toegestaan is.
Post Nl heeft 250 verkeersbewegingen v.v. Voorstel beperking snelheid en de uitgang aan de 
kant van Halfweg.

 Rechtzaak wijkraad versus gemeente i.v.m. financiën. Wat betreft Jeugdzorg is de wijkraad in 
het gelijk gesteld. De gemeente heeft de griffiekosten overgemaakt aan de wijkraad.
Ingrid Hamer zal een gesprekgroep Jeugdzorg organiseren met betrokken partijen en de 
wijkraad.

 Door de aanstaande uitbreiding van de wijk met Oude Amsterdamse Buurt is door het bestuur 
reeds contact gezocht met o.a. de Oosterkerk, Kerk Amsterdamstraat en winkeliers om ze te 
interesseren voor de wijkraad.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 22 april 2013.
     Inhoudelijk;

220413 / 2.2    Locatie gedenksteen. Aanwezigen wordt gevraagd mee te denken over de
                        locatie. Het zal ook op de website vermeldt worden.
220413 / 3       Verkeerstelling. Vandaag 6 mei was de start van de verkeerstelling in de    
                         Nagtzaamstraat t.h.v. de apotheek.
220413 / 3        Zwerfvuil. Jacques heeft meldpunt gebeld over vuil op het Teylerplein, dat is
                         opgeruimd.
220413 / 3        Beplanting ter Haarstraat. Ingrid Vlugt, projectleider is weg bij de gemeente.
220413 / 3        Overlast jeugd. Jeugdzorg laat in de wijk te wensen over.
220413 /8.2      Informatiebord DSK. Mw. van Ling. Het is het einde van het voetbalseizoen, er is 

dan geen toezicht meer. Wijkraad wacht op antwoord van de voorzitter van DSK.
220413 / 8.4 Vuurwerk. Er was weer veel vuurwerk. Wijkraad blijft aandacht vragen.

     Actiepunten;
220413 / 3        Hans Verweij van het Buurtbedrijf is vanavond aanwezig zie punt 5.
220413 / 3       Fred stuurt een DVD van de wijkfilm naar José de Cock
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4 - Politiezaken.
Marijke Bergsma is niet aanwezig. Er wordt contact met haar gezocht. Vragen en 
opmerkingen zal Jan per mail naar Marijke doorsturen.

5 - Buurtbedrijf Haarlem Oost.
Een samenwerking van corporaties, gemeente, Spaarnelanden en Paswerk. 
Doel is het aantrekken van bewoners in Oost met afstand tot de arbeidsmarkt voor 
doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. Bedoeling is wijkbewoners voor de ploegen te 
krijgen i.v.m. betrokkenheid in de wijk, maar men heeft moeite mensen ervoor te krijgen.
Locatie van Zeggelenplein 136 Het Spits. Het pand van Ymere is vandaag opgeleverd. 
Officiële opening is 18 juni maar vanwege de behoefte is men al in februari  begonnen. 
Voor herkenbaarheid in de wijk komt er op de kleding en wagens een logo.

1.   Wijkploeg gestart o.l.v. een voorman van Paswerk. Doel is schoon heel en veilig. Het 
optimaliseren van het straatbeeld. We maken een start, eerst opruimen en daarna gaan we het 
gesprek aan over hoe het gedrag te beïnvloeden met behulp van organisaties en sleutelfiguren 
in de wijk.
2.    Klusteam o.l.v. een leermeester van Ymere. Werken op het technische vlak binnen de 
panden van Ymere. Zij zijn gedetacheerd vanuit Paswerk en gaan een cursus 
servicemedewerker gebouwen volgen met doel doorstromen naar de arbeidsmarkt.
Meldingen gaan via het callcenter van Ymere.
Het eerste jaar dient het Buurtbedrijf zich te bewijzen en er is een toezegging voor nog 3 jaar.
Het bedrijf wordt kenbaar gemaakt via de media, de wijkkranten, bezoek aan wijkraden en 
bewonerscommissies. Er komt een website dat wordt tevens op de auto’s vermeld.

Openingstijden van 08.00 tot 16.30 uur. Het Buurtbedrijf staat open voor positieve maar ook 
negatieve opbouwende opmerkingen.

6 - Woningbouw Elan wonen. 
Jacques heeft een fotoboekje gemaakt over de klachten op het Drilsmaplein.
José is op maandagen niet aanwezig en kan het niet zelf toelichten zij krijgt de notulen.
-  De aanpak A. .C. Krusemanstraat /Prins Bernhardlaan is met de bewonerscommissie 
besproken. Men probeert een gedragsverandering bij de bewoners voor elkaar te krijgen.
-  Bewoners die verhuizen naar een wisselwoning en terugverhuizen zijn benadert door José, 
men krijgt ook geld voor de container.
-  José heeft contact gehad met de aannemer zie toevoeging vorig verslag. Maar zodra de 
bouwvakkers weg zijn, wordt het bouwmateriaal er nog steeds eruit gehaald en op straat 
gegooid door de kinderen. Ook de ouders dienen erop aangesproken te worden. Alles moet 
veel beter op slot en anders bewaking.
Er moet vanuit ElanWonen  meer controle zijn op de aannemer en de bouwlocatie.
Wijkraad stuurt een brief naar ElanWonen.

7 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.
De telling en snelheidsmeter in de Nagtzaamstraat blijft 4 weken liggen. Na de uitkomsten zal 
er ook overleg zijn met de wijkraad Slachthuisbuurt.

8 - Meer groen in de wijk.
De wijkraad gaat voor zoveel mogelijk groen in de wijk en het behoud daarvan.
Volgens het IVN is het een betonwijk.
Er is nog geld in het leefbaarheidbudget. Vraag van de wijkraad wie er plantenbakken wil 
hebben. Ze moeten door de bewoners zelf onderhouden worden.
Lucas, de nieuwe bomen in de Dr.Schaepmanstraat doen het goed.

9 -  Rondvraag
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9.1 Het advies om netten over de laadbakken te doen.
9.2 Ernstig last van het vandalisme van de jeugd in de achtertuin. Alles wordt gesloopt. Ze 

klimmen via het dak van de gymzaal de tuin in. Bewoonster heeft reeds drie geprobeerd de 
wijkagent telefonisch te bereiken dit is niet gelukt. Zij is vanavond aanwezig om de wijkagent 
te spreken maar die is niet aanwezig.

            Jan Scholten neemt contact op met Marijke Bergsma. Advies om foto’s te maken om een 
dossier aan te leggen. Ook de ouders dienen aangesproken te worden.

9.3 Er zijn brandblussers leeggespoten op het Drilsmaplein waardoor ook auto’s beschadigd 
raakten. Bewoonster heeft politie gebeld, haar werd aangeraden digitaal melding te doen. Zij 
heeft geëist om meteen te komen. Politie is inderdaad gekomen. De betrokken kinderen 
hebben het op moeten ruimen en de ouders zijn aangesproken.

9.4 Bewoner heeft 2 keer politie gebeld i.v.m. vuurwerk zoals de wijkagent geadviseerd had. 
Antwoord politie “we gaan niet overal naar toe”, reactie werd niet genoteerd. Dit is een slechte
reactie op klachten, zo heeft het geen zin. Ook bij een melding aan 112 voor fysiek geweld 
kwam men niet.

9.5 Speeltuin heeft last van jongeren, brutale en vervelende meiden, die zijn met hulp met moeite 
verwijdert. Waarbij men nog moet opletten dat men ze niet aanraakt. 

9.6 Handhaving is aanwezig bij het Dagelijks Beheeroverleg, niet meer bij de 
wijkraadvergaderingen. Het surveilleren in burger wordt als positief ervaren.

9.7 Hr Marsbergen; In de Oltmanstraat is a.s. zaterdag plantjesdag. Aan de bakfietsen in de straat 
is nog niets mee gedaan.

9.8 Ron; In de parkeergarage Dr. Schaepmanstraat is vuurwerk afgestoken. Planten zijn eruit 
gerukt in de Dr. Schaepmanstraat en Vincent van Goghlaan. Hij heeft handhaving erop 
aangesproken dat men niet alleen in het centrum maar ook daarbuiten moet komen.

Aanwezigen zijn het eens dat de aanpak van de jeugd in de wijk een belangrijk punt is. 
De wijkagent is wel aanwezig in de wijk maar niet altijd zichtbaar.
Wijkraad; de winkelopenstelling zou een oorzaak van minder menskracht kunnen zijn.

Jeugdoverlast agendapunt bijeenkomst met de politiek op 4 juni.

10 -  Sluiting 21.15 uur.
De volgende wijkraadvergadering NAB is op 10 juni 2013
In de speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a Haarlem
Vakantie wijkraad NAB is van 10 juni tot 9 september 2013  
Mail adres van de wijkraad NAB is secretariaat@ wijkraadnab.nl  

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling 
06-05-13 2/8 Jan Installeren printer F Melchior
06-05-13 3 Jacques

Jan
Verwerken punten voor politiek overleg 4 juni

06-05-13 div Jan Mailen punten politie Marijke Bergsma
06-05-13 6 Jan Brief ElanWonen
06-05-13
22-04-13

3
2.2

Fred
Allen

Plaatsing locatie steen op de website 
Locatie gedenksteen bombardement

22-04-13 6.3 Jan Brief naar TNT en Handhaving over steunpunt 
Hasebroekstraat

7.1 Jan Uitnodigen IVN voor wijkraadvergadering
22-04-13 7.3 Jacques Dode boom Hasebroekstraat Jan Heemskerk
22-04-13 8.5 Jacques Schuine stoep Teding van Berkhoutstraat
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