
Er zijn geen punten voor politiezaken Marijke Bergsma. Zij verlaat i.v.m. werkzaamheden de 
vergadering.

De wijkraad staat stil bij het overlijden van oud-wijkraadslid Bas van Heezik.

Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 18 februari 2014 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand voorzitter
Jan Scholten, Gerrit van Slooten, Ron Bax
Fred Spaansen 
Irene Helmond
Erik van der Leij
José de Cock
Marijke Bergsma
Mariska van Zeeland
Wim van Seggelen
Mischa Steen
Koen van der Dop
Mw Luiten
mw. Damsteek, mw. Lippus. Mw. de Haas
mw. van Ling, mw van Duffelen, mw. Boes,
Hr. Mulder, hr. van Ling, hr. van Klooster, 
hr. Ledmia
Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen. 
Werkgroep verkeer
Stichting Doei 
ElanWonen
Gebiedsagent
Speeltuin Haarlem Oost
Sociaal Lokaal
Dock
Sport support
Bew. Cie Elan Wonen
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig 
Gerard Tensen
Wil Verzijlberg
Marcella van Vloten

wijkraad
Gebiedsverbinder
Sociaal Lokaal

1 – Opening door voorzitter Jacques Amand.
              Handhaving is uitgenodigd maar niet aanwezig.
     
2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Jacques vraagt voor het Dagelijks beheer en Regieoverleg aan aanwezigen om vragen en 

opmerkingen aan hem door te geven.
2.2 De wijkraad heeft subsidie gekregen voor een verkeersanalyse door een deskundig bureau 

i.v.m. de snelheid en veiligheid. De Nagtzaamstraat is een belangrijke verkeersader, veiligheid 
bewoners is belangrijk.

2.3 Geertruida Carelsenstraat, de hoeken van de stoep worden stuk gereden, aanvraag voor een 
betonnen “rug”.                                                                                          Punt Dagelijks 
beheer.

2.4 Teding van Berkhoutstraat, voor de steile hellingbaan zijn handtekeningen opgehaald. Eén 
bewoner tekent namens 4 bewoners. De bewoners zijn er bij de aanleg niet in gekend.

2.5 Beplanting in de wijk is aardig gelukt, wachten het voorjaar af.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 21 januari 2014.
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      Actiepunten.
     210114 / 8 Rapport Blauw. Fred zal een verkorte versie op de website plaatsen. Het hele 

rapport kan men bij de wijkraad inzien.
210114 / 10.3 Overleg sloopplannen rondom speeltuin wordt in het regieoverleg en 

jaarvergadering besproken.
210114 / 10.9 Bepalen datum kascommissie. De kascommissie is reeds bijeen geweest
171213 / 5.4 De bewoners van de Dr. Schaepmanstraat hebben een brief van Elan Wonen 

gehad over de werkzaamheden.
171213 / 9.7 Boomstronk Romolen is afgehandeld.
191113 / 6 Onderhoud plantenbakken zal naar de verbouwingen weer worden opgepakt.
191113 / 7.2 De fietsenrekken van Zeggelenplein blijven op dezelfde plaats staan.
191113 / 7.5 Fietspad bij Romolen is al deels gerepareerd.
151013 / 8.6 Artikel gevonden voorwerpen wordt in de volgende wijkkrant geplaatst.
220413 / 7.3 Dode boom Hasebroekstraat is afgehandeld.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
      220413 / 7.1 De aanpak van de bomen Peperstraat staan in het snoeiplan 2014.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
5.1 José wil de Ten Katestraat laten reinigen door de gemeente (blad e.d.) Verder heeft zij 

contact gehad met Spaarnelanden over grof vuil. Spaarnelanden is geweest maar neemt het 
niet mee en verwijst naar de aannemer. Het grof vuil is niet van de aannemer, er liggen o.a. 
matrassen bij. José heeft weer gebeld.
Vragen / opmerkingen aan José.

5.2 Irene. Aanvoer dakkapellen. De auto met materiaal heeft zich klemgereden in de    
Genestetstraat, hij reed in de verboden rijrichting. José, het zal een incident zijn, de normale 
aanrijroute is Prins Bernhardlaan, Jacob van Looijstraat en Zomerkade. Gebeurt het vaker, 
graag melden aan José dan kan zij het met de aannemer bespreken.

5.3  Mw. van Ling. Bij de gerenoveerde woningen in de van Zeggelenstraat brandt maar één 
buitenverlichting. Dit is bij meer woningen het geval. Er zal een waarschuwing in verband met
inbraken en veiligheid in de wijkkrant geplaatst worden.

5.4       Koen, Sport support. In maart is er een bijeenkomst met de Richard Krajicekfoundation over 
de planning voor dit jaar.

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.

Punten Dagelijks beheer.

6.1  De bruggen over de Herensingel zijn te schuin. Bewoners hebben moeite er over heen te 
komen.                                             

6.2  Repareren asfalt op de fietspaden zal hopelijk dit jaar afgerond zijn.

6.3  Verlichting Nagtzaambrug. Mw. Luiten heeft 6 december gebeld maar het is nog niet gemaakt.

6.4   Noodbrug over de Zomerkade is te glad, vraag om maatregelen. De brug zal tot juni blijven 

        liggen.

6.5   Het voorstel om schuine insteekhavens te maken Helmerstraat /Amsterdamse Vaart.

        Nooddiensten kunnen de bocht niet nemen i.v.m. geparkeerde auto’s. 

6.6   Nagtzaamstraat, het lichtbord bij de zebra bij de school is door een aanrijding stuk.
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6.7   Meldingen via nummer 14023. Mariska merkt op dat meldingen eventueel met foto’s via 
Twitter snel worden behandeld.

7 - Handhaving. Niet aanwezig.

Het Tollenspad is en wandelpad, er wordt veel gebruik gemaakt door fietser, scooters en 
brommers. Ook wordt het als uitlaatplaats gebruikt voor ( niet aangelijnde ) honden. 

              Punt dagelijks 
beheer

8 - Ambulante jeugdzorg.  Niet behandeld.

9 9 - Stichting Doei. Erik van der Leij.

Toevoegen aan de contacten winkels aan de Amsterdamse Vaart, Y. Piek Nagtzaamstraat.

Paasmarkt op 5 april. 25 februari is er een overleg met de winkeliers. Erik stelt een 
herinneringsbrief op voor de winkeliers. De evenementenvergunning is aangevraagd alleen de 
schets moet nog worden toegevoegd. Voor de kramen zijn reeds 5 aanmeldingen. De verdeling
van de kramen is eerst de winkeliers en daarna de bewoners. De school Sint Franciscus 
Xaverius wordt benadert. De kinderen ziet men het liefst op het schoolplein o.b.v. een leraar 
en anders in het Broederhuis. Medewerking van Sportsupport, er komt een springkussen en 
muziek. Mischa van Dock benadert de kinderen van de Hamelink om soep te maken en neemt 
ook contact met Peter Appel hierover op.

Er komt dit jaar ook een Knoedelmarkt.

10- Rondvraag.
10.1 Mw. van der Weelen. Melding gemaakt bij de gemeente over fietswrakken. De gemeente heeft 

een nieuwe procedure. Men haalt alleen die wrakken weg als ze tegen een boom staan of het 
zadel of trappers eraf zijn. Punt dagelijks beheer

10.2 Mw. de Haas heeft nog steeds financiële papieren van de wijkraad Oude Amsterdamse Buurt 
en wil dit aan de wijkraad Amsterdamse Buurten overhandigen. 
De wijkraad zal contact met Wil Verzijlberg opnemen.

10.3 Hr. van Ling. Verlichting parkeerterrein DSK. Twee lampen zijn stuk. Advies melding doen 
met vermelding van nummers op de lantaarnpaal.

10.4 Jaarvergadering is 18 maart aanvang 19.30 uur.

11- Sluiting 20.15 uur.

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling  of contact
18-02-14 5.3 redactie Artikel buitenverlichting aan. wijkkrant
18-02-14 2.3

6, 7
10.1

Jan
Jacques

Diverse dagelijks beheer punten

21-01-14 4.6 Jan Opvragen regelgeving oplaadpalen.
17-12-13 9.5 Jan Melding buitencontainer Dr. 

.Schaepmanstraat Krusemanstraat
19-11-13 5 Wijkraad Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat 

volgens afspraak na 
Is op dit moment 17-12 niet 
bekend. Wijkraad bespreekt het
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funderingsherstelwerkzaamheden. in het Dagelijks beheer.
09-09-13 3 Jan Stand van Cremerplein Cecile Hubers het ligt nu bij Vastgoed.
01-06-13 8.5 Jan Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding van 

Berkhoutstraat stopstreep VRI.
Marijke; het ligt bij de 
betrokken afdeling.

22-04-13 7.1 Jan Uitnodigen IVN voor vergadering
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