
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 15 april 2014 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand 
Jan Scholten, Ron Bax
Fred Spaansen 
Irene Helmond
Erik van der Leij
José de Cock
Marijke Bergsma
Wil Verzijlberg
Hakima Sallemine
Kitty van Tooren
Mariska van Zeeland
Wim Kleist, Edwin Hein
Mw Luiten
Wim van Seggelen
mw. van Ling, mw van Duffelen, mw. Boes, mw. 
van Vloten. Mw.Visser
Hr. Mulder, hr. van Klooster, hr. Korenstra, hr. van 
Marsbergen, hr. lasschuit
Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen. 
Werkgroep verkeer
Stichting Doei 
ElanWonen
Gebiedsagent
Gebiedsverbinder
Coördinator Handhaving
Handhaving en Veiligheid.
Speeltuin Haarlem Oost
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Bew. Cie Elan Wonen

Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig 
Gerard Tensen wijkraad

1 – Opening door voorzitter Jacques Amand.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Jacques is schaduwraadslid geworden voor TROTS. Hij wordt extern voorzitter.
2.2 Bericht van ElanWonen dat bij het sloopcomplex Drilsmaplein Alpha Security aanwezig is.
2.3 Bedankkaarten i.v.m. overlijden van de familie van Heezik en Hubers.
2.4 16 april is er een herdenking bij de gedenksteen voor het bombardement. Daarna is er koffie in

de speeltuin. 
2.5 Verzoek van de Vereniging Haerlem om de steen bij Dr. Schaepmanstraat 2 te bewaren.

José; Dit is al geregeld. De steen uit het “huurhokje” is reeds opgeslagen.
2.6 Vraag of de plantenbakken in de Bellamystraat leeggehaald mogen worden?

José; de firma Biesot haalt de planten weg en zullen ze herplanten.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 18 februari 2014.   
     Naar aanleiding van; 
     3 /191113 /7.5   Reparatie fietspad bij Roomolen, volgens bewoners is het slechter geworden.  

Alleen de gaten zijn gerepareerd, wijkraad neemt het mee met de schouw voor
het nieuwe wijkcontract.    

     Actiepunten.
     180214 / 5.3 Artikel buitenverlichting is op de website geplaatst.
     180214 / 4.6 Wijkraad heeft de regels oplaadpalen ontvangen. Een boete is € 80, -
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     171213 / 9.5      Buitencontainer Dr. Schaepmanstraat is geplaatst.
090913 / 5 Stand van zaken Cremerplein. Wil regelt een afspraak tussen vastgoed en de 
                 Wijkraad. De heer van Eng, bewoner, wil graag aan dit overleg deelnemen.

     220413 / 7.1      IVN. De Nieuwe Amsterdamse buurt is in kaart gebracht. Oude 
      Amsterdamse Buurt volgt.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1 Marijke heeft een artikel met tips tegen inbraak verzonden aan de wijkraad voor de wijkkrant 

en website. Het is niet ontvangen, zij zal het artikel nogmaals verzenden.
4.2 Actie in de Poortstraat? Daar is een hennepkwekerij aangetroffen, onderzoek loopt.
4.3 Mag een scootmobiel op de middenweg rijden? Het wordt als een bromfiets aangemerkt.

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock. 
5.1 Dr.Schaepmanstraat.

- Is de beveiliging voldoende? Complex Dr. Schaepmanstraat t.o. 21 staan de deuren open. 
Men loopt door de tuinen ook die niet bij dit project horen in de Potgieterstraat.
José zal het intern overleggen en het heeft de aandacht van zowel van Elan Wonen, bewaking 
als van  de politie. Men is nu bezig met asbestsanering en het verwijderen van de glas in 
loodramen.
- Ramen worden ingegooid. 
José; de aannemer heeft de opdracht glasscherven binnen het terrein te vegen. Het zijn 
kinderen die het doen, de ouders moeten ze daarop aanspreken maar dat gebeurt niet. Reden 
het wordt toch gesloopt maar de glasscherven zijn juist o.a. voor de kinderen gevaarlijk.
- Het staat al een maand leeg maar een week geleden is het gas enz. pas afgesloten. Dit
vinden omwonenden gevaarlijk, mogelijk brandgevaar.
José: het wordt doorgegeven aan de nutsbedrijven en zij plannen het zelf in. José zal het intern
meenemen.
- Wanneer wordt het gesloopt?  José; Dat hangt van de tijd van de procedure af.
- Er liggen gele pijpen ( binnen de hekken) ook bij het Drilsmaplein waarvoor zijn deze en 

kunnen die worden opgeruimd?
5.2 De Genestetstraat.

- Er zijn problemen met het bouwverkeer. Ze rijden tegen de richting in en men parkeert
overal zodat de weg geblokkeerd wordt. Aanspreken door bewoners wordt niet serieus op 
ingegaan of er wordt gescholden. Bewoners parkeren nu zelf maar in een andere straat om 
problemen te voorkomen. Borden verboden te parkeren aan de Zomervaart zijn verdwenen, in 
het water gegooid?
José zal het bespreken met de uitvoerder. Hakima, ook Handhaving zal actie ondernemen.

5.3 Drilsmaplein.
De eerste rij dakpannen zijn bij één blok verwijderd en bij de rest niet. Wat is hiervoor de 
reden?  José; in het kader van de Faunawet heeft men tot nu toe maar één blok kunnen doen.
José zal de diverse opmerkingen bespreken met de uitvoerder. Hakima, ook Handhaving zal 
actie ondernemen.
    

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer. Actiepunten.
Er komt een evaluatie van het wijkcontract met een schouw ter voorbereiding van een nieuw 
wijkcontract.

6.1 De te hoge snelheid in de Nagtzaamstraat vooral na 23.00 uur wordt een actiepunt van de 
werkgroep na klachten van omwonenden. Het wegdek is zeer slecht.

6.2 Mw. Boes. Verzoek tot invoering van parkeerverbod bij de school, het zicht wordt belemmerd.
6.3 De lichtbak bij het zebrapad Nagtzaamstraat is besteld.
6.4 De verlichting aan de Nagtzaambrug is nog steeds niet gemaakt door Liander.
6.5 De heer Korenstra geeft een compliment voor de het personeel met werkbusjes in de Dr. 

Schaepmanstraat.
6.6 De parkeerverbodborden Amsterdamse Vaart Helmerstraat zijn geplaatst. Handhaving en 



politie delen eerst waarschuwingen uit.
6.7 Hr. Klooster; er is nog steeds onduidelijkheid over het fietspad Amsterdamse Vaart tussen 

Nagtzaamstraat en Amsterdamse Poort. Marijke; het is nog geen officieel fietspad maar het 
wordt veranderd.

6.8 Hr. Luiten; de pijl bij de Hasebroekstraat op de vluchtheuvel ontbreekt nog steeds.
Kitty geeft het advies om een inventarisatie te maken.

7 - Paasmarkt. Jacques Amand
De markt was geslaagd en goed verlopen, complimenten aan de organisatie. Het was prachtig 
weer, veel belangstelling. Het was een goed idee dat er begeleiding was bij het springkussens. 
Zij hebben ook fietsers aangesproken in de Amsterdamstraat. Sil van foto Panda en Fons Hof 
hebben de stichting goed bijgestaan.
De winkeliers zijn enthousiast en vragen St. Doei om de Knoedelmarkt te organiseren. 
Volgende week zijn de eerste gesprekken.

8 - Herdenking van bombardement Amsterdamse buurt op 16 april 2014. 
Aanvang 19.00 uur. 

Extra I
Handhaving Hakima Sallemine.
- De werktijden van Handhaving. 
Start 09.00 uur na een briefing. Maandag t/m dinsdag tot 22.00 uur. Donderdag, vrijdag en 
zaterdag tot 00.00 uur en op zondag tot 17.00 uur. Projectmatig gaat Handhaving ook in burger
controleren en starten vanaf 07.00 uur.
- Mw. van Ling. Het Tollenspad is bij de instanties onbekend. Verzoek om handhaving. Er
rijden scooter en brommers op het voetpad waar hekjes staan. Honden worden er niet 
aangelijnd uitgelaten en men ruimt de poep niet op. Hakima zet er actie op.
- Hr. Korenstra bij de Kanovijver rijden ook scooters en brommers. Er worden wel
bekeuringen uitgedeeld. Wim Kleist merkt op dat vissers elkaar waarschuwen niet op het fiets 
of voetpad te rijden met b.v. brommers.
- Ook op de ligweide van het Reinaldapark lopen honden los rond, waar straks kinderen
spelen. Bij de Ringvaart zijn veel loslopende honden.
Mariska; geef de hondeneigenaren die wel opruimen een compliment. Er zouden meer 
afvalbakken moet komen.
- Wim Kleist. Hoe zit het met handhaving bij 30 km borden. Hier kan niet op gehandhaafd
worden daar de straten niet als 30 km straat zijn ingericht.
- Eigenaar van woning heeft 2 parkeerplekken in gebruik op openbare grond
van de gemeente. De woning is in de Genestetstraat, de achterkant grenst aan het 
parkeerterrein van Roomolen aan de Hasebroekstraat.
Hakima en Kitty ondernemen actie.
- Verzoek van Wim van Seggelen voor meer borden in het Reinaldapark. Dit moet in het
projectoverleg besproken worden.
Er is een aanlijnplicht en opruimplicht, ook waar de honden mogen loslopen is er een 
opruimplicht. 

Extra II
Handhaving en Veiligheid Kitty van Tooren. 
- Bewoner Teylerplein ziet de overlast van jongeren toenemen. Er is veel narigheid, lawaai
en zwerfvuil. Er is onvoldoende maatschappelijk werk. Complimenten voor Koen van der Dop
van Sportsupport. Hij houdt soms wel 35 tot 40 jongeren bezig. 
Er ligt ook veel vuil in het tussenpad bij de school. De wijkraad zal de school benaderen.
Op het DSK terrein laten leerlingen in het speelkwartier ( 2 x daags) rommel achter, het
onderwijzend personeel staat erbij maar zegt er niets van. De voetbalclub heeft het al eens bij 
de directie aangegeven. Kitty zal acties ondernemen.
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9 - Rondvraag.
9.1 Kitty vraagt of er behoefte is om een presentatie te geven in de wijk over het werk wat zij 

doen. Wijkraad nodigt uit voor het volgend overleg. Voorstel van Wil voor een presentatie in 
het regie overleg. 
Men wil weer een  bijeenkomst organiseren voor inbraakpreventie vanwege de gote 
belangstelling.

9.2 Hr. Korenstra geeft een compliment. Bij de brug Zomervaart waren tegels weg en de volgende 
dag was het al hersteld.

9.3 Mariska, er staan veel zakken naast de containers. Er worden geen bekeuringen uitgedeeld, 
Spaarnelanden gooien het zelf in de container. 
Hakima heeft eerdaags een overleg met Spaarnelanden over de aanpak van bijplaatsingen.
Belangrijk is dat de containers op tijd geleegd worden. 
Advies. Geef hier een boete op dat zal helpen. Sommige bewoners hebben twee pasje maar die
zijn nog niet allebei actief. Aanwezigen zijn wel blij met de ondergrondse containers.

9.4 Veegactie in de wijk. Bewoners hebben een brief gehad met het verzoek om de auto elders te 
plaatsen. Er blijven toch auto’s staan. 
Men kan het niet verplichten, er is geen verkeersbesluit. Auto’s zouden minimaal 20 cm van de
kant moeten staan.
Wil, Verzijlberg. Opzet is een eenmalige grote schoonmaak waarna het één keer per maand 
wordt bijgehouden.

9.5 Wim van Seggelen complimenten voor de Paasmarkt. Fietsers die toch in de straat reden 
werden erop aangesproken. 
- Spaarnelanden hoort snel te reageren als ze een signaal krijgen dat een ondergronds container
vol is.

9.6 Mw. van Ling. Wat is de functie van Erik van der Leij. In de wijkkrant stond wijkraadslid. Erik
is ondersteunend lid en  lid van de stichting DOEI.
- Worden er tussen de school en de Spits appartementen gebouwd die n et zo hoog als de 
school zouden worden? 
Er zouden oorspronkelijk woningen bovenop de school komen. Daar staan nu zonnepanelen. 
Wil Verzijlberg vraagt de stand van zaken na en mailt het naar mw. van Ling.

9.7 Fred. De vergadering van 15 juli vervalt i.v.m. vakantie.
10 – Sluiting 21.00 uur

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling  of contact
15-04-14 4.1 Marijke Artikel wijkkrant redactie
15-04-14 5 José Complex Dr. Schaepmanstraat 

openstaande deuren en doorlopen in de 
tuinen.
Eerder af sluiten nutsvoorzieningen
Bouwverkeer Genestetstraat

Intern overleg

Uitvoerder
15-04-14 5 Hakima Bouwverkeer Genestetstraat
15-04-14 5 Wil 

Verzijlberg
Afspraak tussen Wijkraad en Vastgoed.

15-04-14 Ex I Hakima  
en
Kitty

Controle Tollenspad
Navraag bezetten twee parkeerplekken bij
Romolen.
Zwerfvuil divers locaties.

15-04-14 9.6 Wil 
Verzijlberg

Woningbouw tussen school en de Flank

19-11-13 5 Wijkraad Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat 
volgens afspraak na 
funderingsherstelwerkzaamheden.

Is op dit moment 17-12 niet 
bekend. Wijkraad bespreekt 
het in het Dagelijks beheer.

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

Marijke; het ligt bij de 
betrokken afdeling.


