
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 19 november 2013 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand                                         voorzitter
Jan Scholten, Gerrit van Slooten,
Fred Spaansen
Irene Helmond
José de Cock
Marijke Bergsma
Wil Verzijlberg
Wim Kleist,
Mariska van Zeeland. Marja
Ankie van Dalen, Galina van Bennekom
Sylvia de Bats
Wim van Seggelen
Moussa Aynan
Daphne Huysse
Femke de Leeuw
Hr. Hartendorf
Mw. Luiten
Wil Vos, Zanny Wiersma
mw. Damsteek, mw. van Bakel, mw.Lippus
Mw. van Ling, mw.Verstraten
Hr. Mulder, Jaime Murray
Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen. 
Werkgroep verkeer 
ElanWonen
Gebiedsagent
Gebiedsverbinder Oost Gemeente Haarlem
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Speeltuin Haarlem Oost
Zorgbalans
Winkeliersver. Amsterdamstraat
Sociaal Lokaal
PvdA
Groen links
Ouderen Partij Haarlem
Bewoner en groene ambassadeur
Bew. Cie ElanWonen.
Oosterkerk
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig 
Gerard Tensen, Ron Bax
Erik van der Leij
Koen van den Dop
Hr. Van Klooster, mw. van Duffelen

wijkraad 
Stichting Doei
Sportsupport
Bewoner

1 – Opening door voorzitter Jacques Amand.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Email ontvangen van bewoner Cremerplein over de stand van zaken van de plannen 

Cremerstraat. Men is nu al 2 jaar bezig. Eerst waren er bouwplannen. De wijkraad heeft een 
enquête gehouden met de wens voor een fietsenstalling. Het terrein verpaupert nu, de wijkraad
wil dat het tijdelijk ingevuld wordt. De beslissing ligt nu bij de gemeente afd. Vastgoed. Wil 
Verzijlberg gaat samen met de wijkraad en vastgoed in overleg.

2.2 De ondergrondse containers zijn geplaatst en in gebruik. De container Cremerstraat / hoek 
Teding van Berkhoutstraat is meestal vol. Jan neemt contact met Spaarnelanden op.

2.3 Donderdag 14 november is er een wijkschouw in de Oude Amsterdamse Buurt geweest, De 
resultaten worden verwerkt in een rapportage. O.a. Verlichting, onderdoorgang bij Fons Hof. 
Bewoner; er is veel last van hondenpoep kan er meer gehandhaafd worden. 
Wil Verzijlberg; het is ook een kwestie van mentaliteit, men kan de eigenaren er ook zelf op 
aanspreken en zal er aandacht aan besteden. 

2.4 Donderdag 16 januari 2014 is er een algemene wijkschouw.
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2.5 23 november is Sinterklaas in de wijk start van Zeggelenplein tussen 11.00 en 12.00 uur. 
Daarna in de Amsterdamstraat bij Ron & Ton.

2.6 27 november is er sportdag op het Teylerplein o.a. met een overdekt springkussen. Koen van 
den Dop vraagt ondersteuning.

2.7 Er is contact met de pastoor van de kerk in de Amsterdamstraat geweest. De kennismaking en 
toekomstige samenwerking worden gewaardeerd.

2.8 Vraag van Gerard van Klooster( afwezig vandaag) hoe het is met het fietspad Amsterdamse 
Vaart? Dat is in behandeling bij Marijke Bergsma.

    
2A- Winkeliersvereniging. Silvia de Bats van fotowinkel Panda.

De Stichting Doei heeft contact gezocht met de winkeliers. Men is enthousiast mede om meer 
draagvlak te creëren richting gemeente en buurtbewoners. Doel de winkelstraten door 
samenwerking aantrekkelijker te maken, de Amsterdamstraat, van Zeggelenplein, Prinses 
Beatrixplein. De aanpak van lege winkelpanden voor b.v. steunpunt Voedselbank. Vanwege de 
drukke werkzaamheden van de winkeliers zal er digitaal vergadert worden. Heeft men op en 
aanmerkingen dan wordt er naar een alternatief gevraagd.
- Wil Verzijlberg gebiedsverbinder gemeente vindt het een prima initiatief en zal een afspraak 
maken met Sylvia.
- Ook de aanwezige bewoners, politie en raadsleden vinden het positief.
- Er wordt contact gezocht met de Groene ambassadeur Hr. Hartendorf i.v.m. 
energiebesparingen voor de winkeliers. 
- Voorstel om een kerstmarkt te organiseren.
- Erik van der Leij zal bij de Stichting Doei de administratie gaan doen.

2B-  Zorgbalans Ankie van Dalen en Galina van Bennekom, wijkverpleegkundigen.
Vanavond aanwezig om kennis te maken en over de nieuwe werkwijze te vertellen. Sinds 1 
november werkt het buurtteam in de Amsterdamse Buurten en Burgwal. Het team bestaat uit 10 
medewerkers en neemt zitting in het Broederhuis. Het buurtteam is zelfsturend en zal daardoor 
beter vraaggericht en door de kleinschaligheid kan men persoonsgericht werken. Cliënten zien 
dezelfde medewerkers. Men wil zichtbaar en herkenbaar in de wijk zijn. Er zijn folders en een 
krant uitgedeeld. Artikelen komen op de wijkwebsite en in de wijkkrant.
Men hoeft geen lid te zijn, er is keuzevrijheid. Het team wil ook input vanuit de buurt. 
Wijkbewoners kunnen andere bewoners waar men zich zorgen over maakt melden, het liefst 
met medeweten van de betrokken bewoner. Voor het team is het ook een nieuwe werkwijze, 
men is bezig met het opzetten van een inloopspreekuur. Ankie zit vanuit het team ook in het 
Sociaal Wijkteam, dit is breder van opzet met andere maatschappelijke en welzijnsorganisaties. 

 Bereikbaar via telefoonnummer; van 07.00 tot 23.00 uur via 0881189267 het 
Buurtteam. Algemeen nummer  Zorgcentrale  023 8918918. 

 2C Oud & Nieuw Daphne Huysse groen links.
Daphne heeft een initiatief voorstel om het vuurwerk centraal te organiseren. Dit om de 
overlast van vuurwerk te beperken. Via een landelijk meldpunt komen er veel klachten binnen 
over de huisdieren, intimidatie, het vroege afsteken van het vuurwerk, de troep achteraf. In  
Hilversum heeft men dit in 2012 al georganiseerd.
De opzet is er een positief feest van te maken en samen op te trekken met diverse organisaties 
en ondernemers. Voorstellen; zoeken naar geschikte locatie(s) in Haarlem, het opzetten van 
een Nieuwjaarsmarkt, de jongeren erbij te betrekken d.m.v. muziek of workshops.
Aanwezige raadsleden reageren hier nog niet op daar het nog in de fracties moet worden 
besproken.

       
3 - Notulen van wijkraadvergadering van 15 oktober 2013.
     Tekstueel; toevoegen presentielijst Mw. Luiten Bewoners commissie ElanWonen
     Actiepunten;
     090913 / 9.2    Artikel Voedselbank wordt deze week toegezonden.
     151013 / 3   De TNT zit  nog steeds in de Hasebroekstraat.
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     Inhoudelijk:
    090913 / 8.5    Schuine stoep Teding van Berkhoutstraat. 

Stoep is aangelegd via WMO, bij verwijderen moet dit via WMO lopen. Jacques vraagt bij de 
betrokken bewoners na of de stoep aangepakt kan worden. Voorbijgangers hebben er vooral bij
regen en gladheid last van.

    
Bij het van Zeggelenplein is al dagen de straatverlichting stuk. Jacques meldt dit aan Liander
Het heeft in de Peperstraat 4w eken geduurd voordat daar de verlichting gerepareerd was.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1 Er komen soms meldingen van vuurwerkoverlast binnen.

Vraag van Marijke of er nog Oud en Nieuwjaarsfeesten worden gehouden. Dat is bij de 
aanwezigen op dit moment niet bekend.
Vragen aan Marijke;

4.2 Komen er extra maatregelen rond het Teylerplein? De woningcorporaties treft zelf 
maatregelen bij de seniorenflat. Het plein wordt in de gaten gehouden.

4.3 Rond het Teylerplein zijn er bij divers bewoners vragen gesteld, heeft dit een speciale reden?
Vanuit de Politie hebben studenten de opdracht gekregen om interviews in de wijk te doen 
n.a.v. meldingen.

4.4. Het bord bij de uitrit van Zeggelenplein bij de school staat gedraaid. Marijke gaat kijken.
4.5 Vanuit de speeltuin is er melding gedaan van jeugdoverlast in de avond, er teruggebeld door de

politie. Het bestuur vraagt hier extra aandacht voor.

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
5.1 Er is geen nieuws op dit moment. Bij ElanWonen is men met een reorganisatie bezig.

Vragen aan José;
5.2 Vrachtverkeer door de Dr. Schaepmanstraat richting Zomervaart rijdt te hard, men voelt het in 

de huizen. José; het is de enige toegang tot de werkzaamheden bij fase 2. Zij zal dit met de 
aannemer opnemen.

5.3 In de Dr. Schaepmanstraat zijn de funderingen gedaan en daarna zou de straat en de stoep 
worden opgeknapt. Wanneer gebeurd dit?  José; men is nog met bouwwerkzaamheden bezig in
de wijk. De wijkraad zal dit met Wil Verzijlberg bespreken.

5.4 De containers op de Zomerkade worden niet altijd afgesloten. José bespreekt dit met de 
aannemer

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.
De wijkraad koestert het groen in de wijk en gaan voor een flinke maat bomen bij herplant.
De bakken hoek Dr. Schaepmanstraat, van Walrestraat, Bellamystraat zijn beschadigd door het
schoonspuiten van de gevels. José wil zeker weten dat de bakken worden onderhouden door 
bewoners en zal dan in het voorjaar kijken. Gerrit gaat een inventarisatie doen.

6A Groene ambassadeur Jaap Hartendorf
Als groene ambassadeur zet Jaap zich i.s.m. de Groene Mug in voor energiebesparende 
maatregelen bij de woningen. Watt voor Watt. In de Slachthuisbuurt zijn meer huurwoningen 
80 tegen 20 koopwoningen. Daar richten de groene moeders zich op de huurders. In de 
Amsterdamse buurten is dat precies andersom. José geeft aan dat men zich op de 
koopwoningen moet gaan richten, de huurwoningen wordt al veelal door de corporaties 
gedaan. Dit is ook het doel in de Amsterdamse Buurten. Men kan vaak op een simpele manier 
veel zelf doen, b.v. tochtstrippen aanbrengen. Bij animo kan men collectief inkopen. Men gaat 
1 x per week spreekuur houden bij het Buurtbedrijf. Bekendheid wil men geven via flyers, de 
wijkkrant en de website van de wijkraad, de site van de Groene Mug.

6B Buurttuinen Jaimy Murray.
Jaimy mist zijn brief bij de ingezonden stukken. De wijkraad wil het eerst in de interne 
vergadering bespreken ook met de speeltuin. Jaimy heeft zelf al overleg met de speeltuin 
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gehad. Men wil kleinschalig met kinderen beginnen. Het gaat om opgehoogde bakken ( 70 cm 
hoog) om de kinderen bekend te maken met planten en groenten. De toestemming van de 
speeltuin is nodig en een VOG voor de begeleiders. Jaimy vraagt bewoners om hem ook te 
helpen met het in orde maken van de bakken en het halen van materiaal hiervoor.
Jaimy en de speeltuin worden voor de interne vergadering uitgenodigd.

7 - Rondvraag.  
7.1 Mw. Lippus. Elke zondag staan de auto’s van bezoekers DSK op de stoep. Men moet de stoep 

af en er is slechte verlichting. Advies melden bij de gemeente  telefoonnummer 14023.
7.2 Mw. van Weelen. De fietsenreken bij de bushalte van Zeggelenplein worden niet gebruikt. 

Voorstel om ze te verplaatsen naar Cremerstraat / Jac. van Looijstraat. Wijkraad gaat het 
bekijken en zal het met de gemeente bespreken.

7.3 Hr. Hartendorf. Sluitingstermijn wijkkrant 2014, begin februari.
7.4 Hr. Mulder. Er zijn deze avond veel raadsleden aanwezig, is dit i.v.m. verkiezingen in maart.

Het is voor de raadsleden nu mogelijk te komen daar de wijkraadsvergadering van de maandag
naar de dinsdag is gegaan. De raadsleden geven aan zoveel mogelijk de 
wijkraadsvergaderingen te bezoeken.

7.5 Op het fietspad bij de Romolenflat/ Zomerkade  liggen de tegels los. Wijkraad meldt het.
7.6 Op het nieuwe fietspad bij de voetbalvelden Prins Bernhardlaan is wateroverlast even als bij 

de Flank.
7.7 Er blijft altijd veel rommel liggen na Oud & Nieuw. Jacques zal er in zijn voorwoord in de 

wijkkrant aandacht aan besteden.
8 -  Sluiting.  21.15 uur

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling 
19-11-13 2.2 Jan Volle container Cremerstraat / hoek Ted. Van 

Berkhoutstraat
Spaarnelanden

19-11-13 3 Jacques Navraag bewoners aanpak schuine stoep 
Teding van Berkhoutstraat

19-11-13 3 Jacques verlichting van Zeggelenplein
19-11-13 5

5.4

José Te hard rijden bouwverkeer Dr. 
Schaepmanstraat ( fase 2)
Sluiten containers Zomerkade

Aannemer

19-11-13 5 Wijkraad
Wil 
Verzijlberg

Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat 
volgens afspraak na 
funderingsherstelwerkzaamheden.

19-11-13 6 Gerrit Navraag onderhoud plantenbakken omwonenden
19-11-13 6A Jaap Artikel groene ambassadeur
19-11-13 6B bestuur Uitnodigen speeltuin en J Murray

Overleg groentenbakken.
Interne vergadering

19-11-13 7.2 Wijkraad Bekijken mogelijkheid verplaatsen 
fietsenrekken van Zeggelenplein, daarna 
bespreken met gemeente.

19-11-13 7.5

7.6

Jacques Melding tegels fietspad Romolenflat
Melding wateroverlast fietspad Prins 
Bernhardlaan en bij de Flank

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 Cremerplein Ligt nu bij Vastgoed.
01-06-13 8.5 Jan Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding van 

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