
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 19 augustus 2014 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand 
Jan Scholten, Ron Bax, Gerard Tensen
Fred Spaansen 
Marcella van Vloten
Mieneke Zijlmans
José de Cock
Mariska van Zeeland
Wim Kleist
Mw Luiten. mw. Schaaf
Robert van Koten
Ivan de Vries, Steven Beelen
Mw. van Ling, mw van Duffelen, mw. Boes, mw 
van Bakel, mw. Macnack
Hr. van Ling, hr.Mulder, hr. Korenstra, hr. 
Machielsen, hr. Leuwener.
Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen.

Gebiedsverbinder 
ElanWonen
Speeltuin Haarlem Oost
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Bew. Cie Elan Wonen
Sociaal Wijkteam Amsterdamse buurt.
Holland Vastgoed Ontwikkeling
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig met bericht
Irene Helmond
Marijke Bergsma
Erik van der Leij
Hr. van Klooster, mw. de Haas

Werkgroep verkeer
Gebiedsagent
Stichting Doei 
Wijkbewoners

1. Opening door extern voorzitter Jacques Amand. Marcelle van Vloten is vanavond aanwezig 
als ondersteunend lid. Aanwezig Ivan de Vries en Steven Beelen van Holland Vastgoed 
Ontwikkeling. Zie punt 5A. Robert van Koten is van het Sociaal wijkteam Amsterdamse 
Buurten. Hij is vanavond aanwezig om kennis te maken. Dit punt voor september agenderen

2. Mededelingen en ingekomen stukken. Jacques en Jan.
2.1 De verbouwingen in de buurt zorgen tijdelijk door kabels en trillingen voor overlast.
2.2 Er zijn wat brandjes in de buurt geweest, slapers in slooppanden en inbraken. Hier moet men 

alert op zijn.
2.3 Monument Teding van Berkhoutstraat wordt verplaatst i.v.m. bouw 3 woningen. De abri gaat 

weg, de bushalte blijft. De wijkraad is hiermee akkoord gegaan.
2.4 De nieuwe school is geopend. Een mooie school volgens de wijkraad. Probleem is het 

( dubbel) parkeren wat gevaar oplevert. Volgens mw. van Ling zou het stukje van 
Zeggelenstraat afgesloten worden. Mieneke gaat dit na.

2.5 Op 24 augustus is er een inloop in de acupunctuurruimte aan de Teding van Berkhoutstraat.
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3. Notulen van wijkraadvergadering van 17 juni 2014
Tekstueel;
Mw. van Ling gaat niet akkoord met de opmaak van de notulen van juni. Zij heeft aan de 
wijkraad gevraagd of dit een concept was maar geen antwoord gehad. Een bestuur dient 
notulen na te lezen voor verspreiding.
Presentielijst. Mw. Lippus is niet van de bewonerscommissie Elan Wonen maar Pré Wonen.
Inhoudelijk;
3. Verslag 20 mei vraag reden afsluiting Nagtzaamstraat, er werden antennes geplaatst.
5. ElanWonen. José, er is wel water gebruikt tegen de stofoverlast, het kan zijn dat het 

onvoldoende is gebeurd. Het invalidenbord Drilsmaplein is geen officiële parkeerplek,
bord is blijven staan. Doorgeven verwijdering aan handhaving

 Dringend verzoek van José om meldingen meteen aan José / ElanWonen door te geven en niet 
pas in een wijkraadvergadering naar voren te brengen, voor een snellere aanpak.
8. School van Zeggelenplein, er komt één keer per week een contactpunt voor politie. 

Wijkraad doet navraag of dit alleen voor de school is. Advies om het t.z.t ook in de 
wijkkrant bekend te maken.

10  Rondvraag Snelweg paden Drilsmaplein. Plein is van de gemeente onderwerp voor 
Handhaving. Kleine kinderen halen stenen uit het plein, ouders zouden ook hun 
kinderen erop aan moeten spreken.

Actiepunten;
200514 / 3 Bouw tussen school en de Flank.

Mieneke heeft een tekening van het reeds enige tijd geleden vastgesteld plan, 
te vinden op de website project DSK. Er zijn gesprekken gaande met een 
geïnteresseerde partij.
Voor het stuk grond tussen school en vishandel is wel interesse maar er is geen
overeenkomst gesloten. Zodra er concreet nieuws is neemt Mieneke contact 
op, zijn er ondertussen vragen kan men altijd contact met Mieneke opnemen.

200514 / 4.3 Vergunning vuurwerk DSK? Vergunning is niet aangevraagd. Hr. van Ling het 
waren geen mensen van DSK, maar de bezoekende partij die kampioen werd. 
Politie moet de overlast ter plekke zelf constateren.

200514 / 6.2 Borden vrachtwagens Potgieterstraat. Eenrichting verkeer voor vrachtwagens. 
Bij navraag door Jan Scholten bij gemeente was het antwoord dat op die 
locatie nooit een bord gestaan heeft.

200514 / 9.4 Kascommissie antwoord brief 3 april. Er is een goed gesprek geweest tussen 
bestuur wijkraad en de hr. van Ling en mw. van Slooten.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
Naar aanleiding van actiepunten.
200514 / 4.4 Agenderen presentatie Handhaving. Het valt de wijkraad op dat er verschillen 

in cijfers zijn tussen Handhaving en Politie.

Toevoeging nieuwe actiepunten. 
a. Jacques. Verkeersknooppunt bij de school van Zeggelenplein.
b. Jacques. In de Peperstraat zijn handtekeningen opgehaald voor een plan tegen de overlast 

van de kleefstof van de boompjes. Het is niet bekend wanneer er gesnoeid wordt.
c. Mw. Luiten. Verlichting brug Zomervaart is nog steeds stuk. Er is  in december  2013 

melding gedaan. Men zou gaan kijken maar er gebeurd niets. Mieneke gaat dit na.
d. Mariska. Stoeptegels liggen op de Amsterdamse Vaart gevaarlijk los door boomwortels. 

Advies melden via website gemeente.
e. Mariska er worden vuilniszakken naast de container geplaatst. Na melding wordt het wel 

opgeruimd maar niet bekeurd.
 Advies van Mieneke om altijd meldingen over de openbare ruimte te doen via de website 

gemeente Haarlem. Het is de snelste manier om antwoord te krijgen.

4. Politiezaken. Marijke Bergsma is met bericht afwezig. Jacques;
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De actie met lokfietsen heeft resultaat opgeleverd. Men doet onderzoek naar de brandjes in de 
buurt. Bij de sloop / bouw is ijzer en koper gestolen.
De Politie gaat meer controle uitoefenen vooral s’ avonds en s’nachts.
De jeugdoverlast verplaatst zich naar deze buurt. Dit wordt opgepakt. Jacques heeft overleg 
met Koen van der Dop over jeugd Teylerplein, vooral over kinderen tussen 12 en 14 jaar.
Koen vraagt om een waterpunt op het Teylerplein. Mieneke gaat dit bekijken.
Wat is de stand van zaken in de Poortstraat na verwijdering wiet-plantage?  Is het pand weer 
vrijgegeven? Jacques vraagt dit na bij Marijke Bergsma.

5. Woningbouw Elan Wonen José de Cock.
Er is door de vakanties geen nieuws. Als de renovatie klaar is komt er een bewonersfeestje.

      5A. Nieuwbouw Teding van Berkhoutstraat. Holland Vastgoed Ontwikkeling.
Ivan en Steven tonen een impressie van de drie woningen. Twee woningen zijn verkocht, één 
nog in afhandeling. Het past binnen het bestemmingsplan. Vandaag is het straatmeubilair op de
locatie verwijderd. Start bouw medio september, duur ongeveer 12 weken. 
Vraag naar parkeerruimte. Parkeernorm is 1,5 dus 4,5 parkeerplek. In het vorige reeds 
toegekende plan van Ymere dat niet doorging was er sprake van 12 tot 15 parkeerplekken.
Het monument dient een ander plek te krijgen. De toelichting wordt op prijs gesteld.
Communicatie ook tijdens de bouw is belangrijk. Jan krijgt de contactgegevens.

6. Werkgroep verkeer en vervoer
In overleg met de Fietsersbond worden er plannen gemaakt over de steeds drukkere 
Nagtzaamstraat. Zodra de lijnen zichtbaar zijn komt er een bewonersinformatiebijeenkomst.

7. Ontwikkelingen school van Zeggelenplein

8. Voortgang Knoedelmarkt
De Knoedelmarkt is op 27 september en zal in het vervolg Nazomermarkt heten. De 
vergunningen zij rond. Het wordt alleen in de Amsterdamstraat gehouden. Om vervuiling 
tegen te gaan wordt er borg gevraagd voor de tafels. Mw. Brand van de drogist zorgt voor de 
kinderafdeling en de eigenares van Foto Panda regelt de indeling van de tafels.
Er komt een sportdag op het Teylerplein i.s.m. Dock Koen van der Dop.
Een buurtbarbecue met Oudhollandse spelen in oktober / november er komt nog overleg met 
de speeltuin.

9. Ontwikkelen kadernota
Bewoners moeten meer zelf doen. De wijkraad heeft een lijst met wat wijkraden wel en niet 
mogen met de budgetten, er blijft weinig ruimte over voor goed functioneren van de 
wijkraden. Wijkraden doen alles in hun vrije tijd en men dient de motivatie goed te houden. 
De kadernota is in te grote haast geschreven, de formuleringen zijn  niet goed. Voorbeeld men 
wil alles digitaal maar wijkraden mogen geen tablet aanschaffen. De wijkraad heeft morgen 
overleg met 2 wethouders in een poging er een nuance aan te geven. 
Wim Kleist; De Gezamenlijk Wijkraden Oost hebben bij de commissie ingesproken en een 
reactie per brief gestuurd. 
Er is geen tijdspad bekend.De verdeelsleutel van de wijkraad budgetten is nog niet vastgesteld.
Er zijn twee afgevaardigden per stadsdeel in het overleg over het op een heldere manier 
verdelen en afbouwen van de gelden.

10. Rondvraag
10.1Fred; de wijkkrant is uit en komt op de website van de wijkraad.
10.2Mariska; is er al een oplossing voor de schuine stoep in de Teding van Berkhoutstraat?

De wijkraad stuurt vandaag een brief naar Gemeente WMO met op verzoek van de 
gemeente, de handtekeningen van de betrokken bewoners.

10.3Voorstel locatie monument. Tweede Vooruitgangstraat bij de kinderboerderij. 
Vergadering gaat akkoord. Jacques zal contact met firma Swaalf opnemen.
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10.4Verzoek om de vergadering i.v.m. de tijd wat gestructureerder te laten verlopen. 
10.5Mieneke. Oude Maarten Luther Kingschool. Een eerste onderzoek heeft de 

verwachting van aanwezigheid van vleermuizen aangetoond. Vervolgonderzoek duurt 
half jaar. Tot zo lang moet het gebouw blijven staan. Daarna is de insteek zo snel 
mogelijk sloop en verkoop. Om de verpaupering tegen te gaan is de gemeente actief 
met een tijdelijke invulling bezig. Mariska dringt er namens de speeltuin op aan dat zij
geïnformeerd wordt. Ondanks diverse verzoeken hoort de speeltuin niets van de 
planning, er is totaal geen communicatie. Het is Mieneke niet bekend wat er met de 
gymzaal gebeurd. Na sloop is de bescherming van de speeltuin weg. Het is een zeer 
druk bezochte speeltuin. Mieneke gaat navraag doen naar de stand van zaken en wil 
daarna op verzoek van Mariska in gesprek met het speeltuin bestuur gaan.

10.6 Mieneke zal afdeling Vastgoed dringend verzoeken om aan het dagelijks 
beheeroverleg deel te nemen eventueel in overleg op een andere datum.

10.7 Functie gebiedsverbinder. Wil Verzijlberg had een tijdelijke functie. Mieneke is zeker 
van plan enkel jaren te blijven. Haar inzet wordt op prijs gesteld.

10.8 Wim. Het is goed als Mieneke langer blijft. Het blijkt dat er afspraken met ambtenaren
worden gemaakt, men denkt dat het geregeld is maar er komt geen vervolg. Er zijn 
borden in het Reinaldapark geplaats maar handhaven doet men niet. 
Mw. Boes men moet toch mensen aan kunnen trekken, ze verdienen zichzelf terug. Hr.
Korenstra geeft aan dat er een drie jarige opleiding voor nodig is.

10.9 Mw. van Ling vindt dat er veel zaken spelen en Mieneke er veel werk aan heeft en 
geeft een compliment aan Mieneke voor de aanpak.

10.10 Mw Boes men ziet Handhaving wel in de straten maar niet op deplekken waar het 
nodig is, wel in het vergunningengebied.

10.11 Ron vindt het erg belangrijk dat Handhaving volgende keer wel aanwezig is.
11. Sluiting 21.30 uur

Verg.d.d. Pnt Wie Onderwerp Afhandeling  of contact
19-0814 1 Jan Agenderen Sociaal wijkteam vergadering 

september
Robert van Koten

19-08-14 2.3 Mieneke Afsluiten stuk van Zeggelenstraat i.v.m. 
komst school en het dubbelparkeren

19-08-14 3.3 Jan Verwijderen invalidenbord Drilsmaplein Handhaving.
19-08-14 3c Mieneke Navraag verlichting brug Zomervaart.
19-08-14 3.8 Jan Navraag contactpunt politie in school
19-08-14 4 Mieneke Waterpunt Teylerplein Koen van der Dop
19-08-14 4 Jacques Stand van zaken Poortstraat Marijke Bergsma
19-08-14 10.3 Jacques Herplaatsing monument Firma Swaalf
19-08-14 10.5 Mieneke Stand van zaken speeltuin en 

communicatie naar speeltuin.
19-08-14 10.6 Mieneke Afspraak Vastgoed
19-08-14 3a

3b
Jan Jacques Verkeersknooppunt van Zeggelenplein

Bomen Peperstraat
20-05-14 2.2 Jan Cremerplein met houtsnippers Dagelijks beheer Vastgoed
20-05-14 3 Jan Agenderen handhaving en Veiligheid Hakima
20-05-14 4.4 Hakima Onveiligheid verkeer door en doeken van 

Zeggelenplein.
20-05-14 6.3 Jan Bebording parkeerterrein Chinees. Dagelijks beheer 15 sept.
19-11-13 5 Wijkraad Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat 

volgens afspraak na 
funderingsherstelwerkzaamheden.

Aanpak na gereedkoming 
bouw. Blijft tot dan als 
aandachtpunt staan.

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

Marijke; het ligt bij de 
betrokken afdeling.
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