
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 15 oktober 2013 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand                                         voorzitter
Jan Scholten, Ron Bax, Gerrit van Slooten,
Fred Spaansen
Irene Helmond
José de Cock
Koen van den Dop
Wim Kleist,
Mariska van Zeeland. Marja
mw. Luiten
Ron Dreijer
Mw. van Duffelen, mw. Boes, mw. Damsteek
Mw. van Ling, mw. Goossens, 
Hr. Mulder, hr.van Klooster, Jaime Murray
Hr. van der Klugt
Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen. 
Werkgroep verkeer 
ElanWonen
Sport Support
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Speeltuin Haarlem Oost
Bew. Cie ElanWonen
Fractie CDA
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig 
Gerard Tensen
Marijke Bergsma
Erik van der Leij
Lucas Ledmia
Hr. Lint
Mw. van Bakel

wijkraad 
Gebiedsagent
Voedselbank
Bewonerscie. Dr. Schaepmanstraat
Oosterkerk
bewoner

1 – Opening door voorzitter Jacques Amand

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Afmeldingen; 
        Gerard Tensen, Lucas ledmia, José van Bakel, hr. Lint, Marijke Bergsma en Erik van der Leij.

  Wil Verzijlberg gebiedsverbinder, zij zal 19 november aanwezig zijn. Verzoek aan de 
aanwezigen om vragen te verzamelen.

2.2   Ontvangen van gemeente lijst met compenserende maatregelen, zaken die worden opgeschort.
O.a. Nagtzaamstraat onderhoud verharding, Prins Bernhardlaan / Leonard Springerlaan 
vervangen VRI installatie, Teding van Berkhoutstraat groot onderhoud en voorzieningen, van 
Zeggelenplein bijdrage t.b.v. tegelplein.
Het schoolplein gaat wel door, bomen blijven staan en er komen nieuwe bomen.

2.3   José, 31 oktober is er een inbraakpreventieavond in het Broederhuis, zij heeft posters en Fred 
zal het op de site zetten. Inloop 19.00 uur, presentatie 19.30-21.00 uur.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 9 september 2013
Inhoudelijk; 

5.4 Ketenpark Zomerkade / Bellamystraat. Irene Helmond, bewoonster Genestetstraat heeft geen 
brief ontvangen, maar loopt er wel regelmatig langs. José; alleen de direct omliggende 
woningen hebben bericht gehad, niet verder omdat daar geen hinder is. José stuurt Irene de 
brief met het telefoonnummer van contactpersoon.
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     Actiepunten;
    090913 / div. Artikel Buurtbedrijf is door Fred op de site geplaatst.

 Bovenstaand punt gaat van de actielijst.
Actielijst inhoudelijk.

090913 / 3 Cremerplein. Dit punt is besproken bij het Dagelijks beheeroverleg. Handtekening-
en namenlijst met foto’s is afgegeven. Actie ligt nu bij gemeente. Wijkraad wil na 2,5 jaar een 
passend antwoord.
220413 / 6.3   TNT Hasebroekstraat. Men ziet geen overlast, vraag of het steunpunt daar nog 
zit. Irene gaat dit na.
Div.         Sporttoernooi is leuk verlopen, kinderen en ouders waren enthousiast. Dank aan     

Koen voor de inzet.
 IVN    Staat voor Instituut Voor Natuureducatie.

3A- Buurttuinen. Toegevoegd.
Wijkbewoner Jaime Murray vraagt naar het vinden van een locatie in de wijk voor buurttuinen
en wijkbewoners om mee te helpen. Bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Er zijn diverse 
concepten te vinden op het internet. Suggesties zijn het Cremerplein, neem contact op met “de 
groene mensen”.

      Mariska vindt het een goed idee voor in de speeltuin. Zij gaat overleggen met Jaime en 
koppelt het   terug naar de wijkraad.

4 - Politiezaken.
Er zijn weinig meldingen. Belangrijk is om te blijven melden naar politie en gemeente. Er kan 
dan een dossier worden opgebouwd aan de hand waarvan men actie en prioriteiten kunnen 
stellen. 
Neemt de gemeente zijn verantwoording bij ongevallen? Voorbeeld val met letsel op de 
noodbrug Zomervaart. Antwoord gemeente; de brug was volgens richtlijnen aangelegd. Noteer
datum en tijd en maak indien mogelijk foto’s.

5 - Woningbouw Elan wonen.
     Er komt een interview met José in de wijkkrant.
    De gevels in de Peperstraat zijn opnieuw gereinigd daar heet eerste resultaat onvoldoende was.
     De vergunning blok 1 Dr. Schaepmanstraat 2 t/m 24 is die gepubliceerd? Men kan daar deze 

avond    geen antwoord op geven.

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.
6.1 Gemeente plaatst geen spiegels meer bij straten, dit geeft alleen schijnveiligheid. Mensen 

moeten zelf alert zijn. Een voorbeeld de onveilige situatie hoek Herensingel en 
Haarlemmermeerstraat. De Wijkraad gaat in overleg voor een andere aanpak.

6.2 Bij de schouw worden de parkeervakken in de Oltmanstraat bekeken.
6.3 Het fietspad van Zeggelenplein is bij het dagelijks beheer overleg besproken, maar er was bij 

de aanwezige ambtenaren niets bekend. Antwoord Gemeente; men wil groen zoveel mogelijk 
sparen en op het fietsen langs de winkels moet maar gehandhaafd worden. De wijkraad en de 
bewonerscommissie vinden het een belangrijk onderdeel vanuit veiligheid maar het is 
ondergesneeuwd in het plan DSK-complex. Er is bij Dik Bol aandacht voor gevraagd. Ook 
Ron Dreijer neemt het mee. De borden bij de uitrit school van Zeggelenplein zijn een 
kwartslag gedraaid nu hebben auto’s vanaf de uitrit voorrang.

6.4 Kan er iets gedaan worden aan het fietspad bij Romolen? Na reparatie met lapmiddelen is de 
situatie gevaarlijker geworden.

6.5 Wat zijn de tijden dat Handhaving werkt? Veel zaken gebeuren in de avond zoals parkeren op 
de stoep. In ieder geval start vanaf 09.00 uur. Ook bij Handhaving is een reorganisatie, 
Wijkraad vraagt het na.

6.6 Wijkraad merkt dat klachten niet behandeld worden, indien nodig stuurt de wijkraad een 
ontevreden brief naar het College. Mw. Ling merkt op dat meldingen bij het Buurtbedrijf goed 
en snel worden opgepakt.
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7 - Schouw Oude Amsterdamse Buurt 14 november start 10.00 uur Speeltuin.
Aanwezig de gebiedsverbinder Wil Verzijlberg en drie ambtenaren, het zal een 
kennismakingsronde zijn. Later zal er een grotere schouw zijn waarbij ook politie en 
corporaties aanwezig zullen zijn.

8 - Rondvraag.  
8.1 Bewoner vraagt aandacht voor de bakfietsen en scootmobiels die de stoepen blokkeren, lastig 

voor rollator, invaliden en kinderwagens. Advies wijkraad meldingen doen.
8.2 Ron Dreijer  vraagt of de wijkraad inzicht heeft in de meldingen en afhandelingen. Dit blijkt 

niet het geval. Het Meldpunt en de afhandelingen van klachten heeft de aandacht van Ron. 
Ron neemt het mee voor de rondvraag in  de commissievergadering.
Wim Kleist, er is geen samenspel met meldingen en handhaving over honden in het 
Reinaldapark. Ook handhaving heeft reorganisatie, honden zijn geen prioriteit. Parkerboetes 
leveren meer op.  Handhaving dient er voor de hele samenleving te zijn.
Ron; Voorstel om een cc van meldingen naar de wijkraden te sturen voor inventarisatie. José; 
Wijkraad krijgt dan wel veel werk.

8.3 Reactie conceptwijkradenverordening. Jan zal een reactie sturen op de verbetervoorstellen en 
een conceptbrief voor wijkraden oost opstellen als pilot voor de verdeelsleutel van de 
wijkraadgelden.

8.4 De ondergronds containers worden geplaatst. Volgens informatie van Mariska is het eind 
oktober klaar, dan krijgen bewoners een brief en pasje.

8.5 Hoe lang blijft het fietspad Prins Bernhardlaan bij de moskee nog afgesloten? Vraag voor de 
schouw.

8.6 Mw. Boes is het bekend bij de wijkbewoners dat gevonden voorwerpen niet meer naar de 
politie gaan maar naar de gemeente. Op de Raaks zijn heel veel verloren sleutels.
Artikel voor de wijkkrant

     
Advies Wijkraad altijd Meldingen doen.

Telefonisch of per mail ( men heeft het dan schriftelijk).

9 -  Sluiting 20.30 uur.
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Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling 

15-10-13 6.4 Jan Navraag tijden Handhaving
15-10-13 8.6 Redactie Artikel verloren voorwerpen 
09-09-13 3 Jan Stand van zaken fietsenstalling Cremerplein Email naar C. Hubers
09-09-13 9.2 Truus Toezenden artikel Voedselbank, wijkkrant 

november
Gerard Tensen

09-09-13 div Fred Wijkfilm, 
Sporttoernooi 25 /9, 
inbraken, hang en sluitwerk woning

Plaatsen website

01-06-13 8.5 Jan Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding van 
Berkhoutstraat stopstreep VI.

22-04-13

09-09- 13
15-10-13

6.3

3

Jan

Jan
Irene

Brief naar TNT en Handhaving over steunpunt 
Hasebroekstraat
Jan neemt persoonlijk contact op met TNT
Navragen aanwezigheid Steunpunt TNT

Is verzonden, nog geen 
antwoord.

7.1 Jan Uitnodigen IVN voor wijkraadvergadering Na de vakanties.
22-04-13 7.3 Jacques Dode boom Hasebroekstraat Jan Heemskerk had nog 

geen tijd.
22-04-13
09-09-13

8.5 Jacques Schuine stoep Teding van Berkhoutstraat
Bespreking in het Dagelijks beheeroverleg

is gemeld.

De volgende wijkraadvergadering AB is op dinsdag 19 november 2013

Let op deze zal gehouden worden in de speeltuin Haarlem Oost.

Anna Kaulbachstraat 14a Haarlem

Mail adres van de wijkraad AB is secretariaat@ wijkraadab.nl  

Punten voor de schouw en overleg met Wil Verzijlberg;
1. Schuine stoep Teding van Berkhoutstraat.
2. Cremerplein.
3. Dode boom Hasebroekstraat.
4. Andere aanpak i.p.v. spiegels ( punt 6.1)
5. Parkeervakken Oltmanstraat. ( punt 6.2)
6. Borden uitrit school van Zeggelenplein (Punt 6.3)
7. Fietspad Romolen ( punt 6.4)
8. Afsluiting fietspad Prins Bernhardlaan / moskee (punt 8.5)
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