
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 16 september 2014 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand, Jan Scholten, 
Fred Spaansen 
Irene Helmond
Marcella van Vloten
Mieneke Zijlmans
José de Cock
Marijke Bergsma
Mariska van Zeeland
Wim Kleist, Erik van der Leij
Patricia Vaaren
Rene Noordijk
Hr. Verstraeten, hr.Verlaat
Mw. de Haas, mw. van Straaten, mw. van 
Duffelen, mw. Boes, mw. de Graaff, mw Balk, 
mw. Hart
Hr. van Ling, hr. Mulder, hr. van Klooster, 
hr. Fleers, hr. Keevel, hr. Korenstra,  hr. Leuwener,
hr. de Graaff, hr. Balk.
Wim van Seggelen
Truus Melchior

Wijkraad
Wijkraad en Bewonerscie.
Werkgroep verkeer
Ondersteunend lid 
Gebiedsverbinder 
ElanWonen
Gebiedsagent
Speeltuin Haarlem Oost
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Ouderraad Maarten Luther Kingschool ( MLK)
Verkeersouder MLK
Romolen.
Wijkbewoners 

Notulist

Afwezig met bericht
Ron Bax, Gerard Tensen
Mw. Luiten
Mw. van Ling

Wijkraad
Bew. Cie Elan Wonen
Wijkbewoner

1. Opening door extern voorzitter Jacques Amand. Agendapunt 8 Samenleving vervalt i.v.m. 
ziekte, gaat naar oktober.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
2.1 Afmelding Ron Bax, Gerard Tensen, mw. Luiten en mw. van Ling. Handhaving is niet 

aanwezig. 
2.2 Wijkraad start een jeugdwijkraad om de jeugd een stem te geven. Inschrijven kan via de 

website of op de Knoedelmarkt. Start 1 januari 2015.
2.3  Uitnodiging ontvangen voor openingsreceptie van de MLK 24 september van 15.00 tot 

17.00 uur. 25 september is er open huis voor belangstellenden.
2.4 4 oktober is er een speldag van Sport Support op het Teylerplein.
2.5 Email over bekabeling UPC. ElanWonen gaat hier niet over. Contact met UPC opnemen.
2.6 Het concept-verkeersplan Nagtzaamstraat staat op de site. In het najaar komt er een 

bewonersavond, wijkraad wil instemming van de bewoners hebben. Het plan wordt 
aangemeld op de gemeentelijst, de uitvoering wordt waarschijnlijk in 2017.
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3. Notulen 19 augustus 2014
Notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunten.
190814 / 1 Agenderen Sociaal Wijkteam voor de vergadering van oktober.
190814 / 2.3 Komst school en parkeren staat op de agenda punt 7
190814 / 3.3 Invalidenbord Drilsmaplein is verwijderd.
190814 / 3.8 Contactpunt Politie in MLK school voor de wijk zal op dinsdag zijn, de tijden

 worden nog bekend gemaakt in overleg met de school. Er volgt een evaluatie 
             190814 / 3a Verkeersknooppunt van Zeggelenplein, agenda punt 7.
             190814 / 3b Bomen Peperstraat. De gemeente snoeit de bomen in 2014. Bewoner gaat 

beklag doen bij de gemeente over de schade aan de auto.
             190814 / 4 Stand van zaken Poortstraat. Marijke, het is ontmanteld.
             190814 / 10.3 De firma Swaalf gaat het gedenkmonument herplaatsen.
             190814 / 10.5 Mieneke heeft contact met Mariska van de speeltuin. De sloop ligt een jaar stil

i.v.m. onderzoek naar de mogelijkheid dat er vleermuizen zijn. Er zijn 
tijdelijke bewoners. Mieneke houdt de speeltuin op de hoogte. Een tijdelijke 
bewoner van de oude school geeft ook aan overlast te hebben van de jeugd.

             190814 / 10.6 Er heeft een gesprek met de wijkraad en afdeling Vastgoed van de gemeente 
plaatsgevonden.

             200514 / 2.2 Cremerplein. Het hek en het gras onderhoudt de gemeente. Verder onderhoud 
is door de omwonenden.

             200514 / 3 Handhaving wordt elk overleg uitgenodigd.
             200514 / 4.4 Onveiligheid van Zeggelenplein vanwege doeken langs hek is niet meer van 

toepassing.
                    Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

Nieuw actiepunt. 
Jacob Geelstraat t/o de apotheek. Het bord verboden in te rijden voor vrachtwagens is 
verdwenen. Wijkraad neemt dit mee naar het dagelijks beheer overleg 22 september.

4. Politiezaken Marijke Bergsma
Door gebruik te maken van lokfietsen zijn er aanhoudingen geweest.
Vragen van bewoners. 
- Problemen door b.v. ruzie. Politie en corporatie informeren elkaar niet i.v.m. privacy. 

Meldingen bij de politie, indien nodig trekken zij samen met de corporatie op.
- Ernstige overlast Teylerplein van jongeren, ( 18 – 23 jaar)  lawaai, vandalisme, afval, het 

gaat door tot diep in de nacht. Bewoners van de Teylerflat durven niets te zeggen. Als 
bewoners de jongeren erop aanspreken wordt er onbeschoft gereageerd. 
Marijke. De Politie heeft er flink op geïnvesteerd per bike, motor en in burger. Een aantal 
hebben een boete gehad en moesten zelf de rommel opruimen. Bij twee waarschuwingen 
gaat men naar de ouders. De toetsing voor inzet gebeurd naar het aantal meldingen, bij 
geen meldingen staat de locatie  geregistreerd als geen overlastplek terwijl bewoners dat 
wel zo ervaren. Belangrijk is meldingen te doen dit kan ook anoniem per brief dan kan er 
een dossier opgebouwd worden voor eventueel een SOM locatie. ( structurele overlast 
maatregelen).
Voorstel om het telefoonnummer voor meldingen 0900 8844 in de wijkkrant te plaatsen 
en in de lift van de flat. 
Drank in het openbaar is verboden daar hoeft geen melding van te komen. Kan politie het 
bij constateren meteen aanpakken. Het is een klein groep die de zaak bederft.

Bewoner gaat handtekeningen ophalen bij de Teylerflat. Paswerk moet elke dag de rommel
opruimen waardoor zij aan ander werk niet meer toekomen. Ook de directie van Paswerk 
zou moeten reageren evenals de school. Mieneke neemt dit op met o.a. Handhaving en 
koppelt het terug aan de wijkraad.
Compliment aan Koen van den Dop, hij heeft regelmatig 35 tot 40 kinderen waar het wel 
goed gaat.

- Bewoner verbaasd zich over het totaal niet houden aan verkeersregels in de wijk.
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- Op een vraag van Mw. van Duffelen wordt geantwoord dat dit een privé zaak is dat  buiten
de vergadering besproken kan worden. Zij verlaat de vergadering.

- Bij het verkeerslicht oversteek Romolen / Reinaldahuis wordt door rood gereden,zelfs om 
reeds stilstaande auto’s heen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Verzoek om 
cameratoezicht. Punt dagelijks beheer.

5. Woningbouw Elan Wonen José de Cock.
Jacques, er zijn weer klachten over de aanrijroute.
José verzoekt om een week voor de vergadering de reeds bij de wijkraad bekende 
opmerkingen door te geven zodat zij op de vergadering kan antwoorden. Voorzitter akkoord.
Bij het einde van de sloop wordt stand van de trilmeters opgenomen. Bij de bouw start men 
met een 0-meting voor de aansprakelijkheid. Eind september start funderingen van het eerste 
blok.

6. Werkgroep Verkeer en Vervoer
Voor het concept verkeersplan Nagtzaamstraat komt nog een schouw i.v.m. de bebording.

7. School van Zeggelenplein informatie ouderraad MLK
Tijdens schooluren kan er niet op het plein gespeeld worden door buurtkinderen.
Mogelijk kan er bij de 2 ingangen een bord komen met spelen toegestaan na 14.00 uur. School
heeft een continurooster. Mieneke gaat dit na.
Daar de inrichting van het plein is veranderd lopen kinderen langer op de weg. Verzoek om 
een zebrapad voor de oversteek. 
Het is veel drukker met auto’s, er wordt dubbel geparkeerd. Er komen meer busjes van 
speciaal onderwijs die nu de draai kunnen maken maar na de bouw niet meer.
Verzoek om voor de opening het onkruid te verwijderen door de gemeente. Mieneke, er is een 
strikte planning wanneer onderhoud wordt gepleegd, idee bewoner,  misschien het 
Buurtbedrijf?
Voorstel van Mieneke om een gesprek te regelen met de school, de ouderraad, betrokken 
ambtenaren. Mieneke neemt dit op zich en verzoekt van te voren een lijst te maken van de 
onderwerpen.
Bewoner ervaart dat de parkeerdruk in de wijk sinds de komst van de school is toegenomen.

8. Samenleving vervalt agenderen oktober.
9. Informatie kerk Amsterdamstraat

De wijkraad heeft overleg met het bestuur en het Bisdom, geen zondagdiensten na 31 
december. Invulling met een sociale functie om het pand niet leeg te laten staan. Bewoners 
kunnen voor clubjes niet meer in het Broederhuis terecht, dit zou een prima oplossing zijn. De 
wijkraad vraagt bewoners om mee te denken over de invulling. De kerktorens in Haarlem zijn 
eigendom van de gemeente, dit stamt nog uit de tijd van Napoleon.

Winkelstraat Amsterdamstraat. 
De winkelstraat is ontstaan in 1920. De Schoenenreus staat leeg, is in slechte staat, bestaat uit 
verschillende b.v-s. Zij vragen een zeer hoge huur. De wijkraad is met winkeliers in gesprek 
on de straat op te krikken. De Dekamarkt gaat dicht i.v.m. verbouwing. Dit is lastig voor de 
oudere bewoners. De supermarkt gaat twee dagen dicht en daarna tijdelijk beperkt open. 

Mieneke de gemeente vindt de Amsterdamstraat belangrijk, ook een gevarieerd aanbod. De 
panden zijn particulier eigendom, struikelblok zijn de hoge huren. Erik geeft aan dat het ook 
een landelijk probleem is door de economische crisis, er is 30% leegstand.

10. Ontwikkelingen braakliggend terrein Cremerstraat.
Er is nog niets bekend. Wijkraad heeft een gesprek met Vastgoed over de mogelijkheden.

11. Rondvraag
11.1 Jasper Fleers, woont in de oude MLK school . Hij ziet jeugd op het dak, ook bij de 

speeltuin en vandalisme. Advies melding doen.
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11.2 Wil van Straaten, op het Teylerplein aan de kant de huizen kant ( begin looppad) is het 
groen nooit opnieuw beplant. De bankjes zien er niet uit en ziet het graag opgeknapt. 
Wijkraad neemt het mee naar het dagelijks beheer.

11.3 Ans de Haas heeft een email verzonden aan gemeente over de slechte staat van de stoep 
Fabriciusstraat en Gedempte Herensingel en Amsterdamse Vaart bij de Egyptische winkel.
Wijkraad neemt het mee naar het dagelijks beheer.

11.4 Fam. De Graaff heeft lawaaioverlast van de container Amsterdamstraat / Fabriciusstraat.nr 
4131.Het gaat van s’ morgens vroeg tot s’ avonds laat, bewoners liggen er wakker van. 
Het is een technisch probleem. Op de eerste brief kwam een standaard antwoord, de 
tweede werd niet beantwoordt door Spaarnelanden. Het zal bij meerdere containers het 
geval zijn. Kunnen er geen borden komen niet inwerpen na 22.00 uur. Dagelijks beheer.

11.5 Wim Kleist waar zijn de fitness / klimtoestellen en de skatebaan van het van 
Zeggelenplein. Zouden zij eventueel in het Reinaldapark geplaatst kunnen worden. 
Mieneke gaat dit na.

11.6 Wim Kleist informeert d e wijkraad over deelname Schiphol Omgevingsraad. Men kan 
zich opgegeven tot 31 oktober. De wijkraad gaat zich aanmelden.

11.7 Mariska op de Amsterdamse Vaart t.v. 34 – 38 zijn slechts 2 stoeptegels herbestraat niet er 
rondom terwijl dat dringend nodig is. Dagelijks beheer.

11.8 Hr. verlaat bewoner Romolen. Een bewoner uit de Genestetstraat heeft illegaal een 
achteruitgang gemaakt en om die te bereiken twee parkeerplaatsen afgezet. En een rand 
met struiken verwijderd. Het openbare grond en geen officiële uitgang. Marijke en 
Mieneke gaan het bekijken.

11.9 Hr. Verlaat voorheen waren er 3 containers voor Romolen in een afgesloten ruimte. Nu is 
er 1 ondergrondse container dit is te weinig, vuil ligt ernaast. Ook bewoners deel Prins 
Bernardlaan en Genestetstraat gebruiken deze container. Contact Spaarnelanden.

11.10 Hr. Korenstra, wanneer komt er bebording in het Reinaldapark? 
Veel loslopende honden. Dit is lastig te handhaven, men dient het zelf te constateren. 
Dagelijks beheer. Korenstra; men kan ook vragen of de mensen opruimspullen bij zich 
hebben, zo niet dan bekeuren.
Het fietspad wordt voetpad, er worden hekjes en paaltjes geplaatst. Gemeente, Handhaving
en wijkraden hebben een overleg gehad, over hoe er beter mee om te gaan. Dit wordt nader
uitgewerkt.
Deze week ligt de focus van handhaving in het Reinaldapark op loslopende honden 
hondenpoep. Mieneke verneemt graag of men daar iets van merkt.

11.11 Wim van Seggelen benadrukt de behoefte aan borden in het Reinaldapark. 
Vraag aan Jacques of hij aanwezig is als voorzitter of raadslid. Jacques; als extern 
voorzitter. Advies aan de wijkraad om raadsleden uit te nodigen.

11.12 Hr. Keevel na de sluiting van het jeugdhonk in Parkwijk Zuiderpolder is de druk op het 
Teylerplein toegenomen. Wim Kleist, de wijkraad heeft zijn best gedaan om het honk te 
behouden. Er zijn minder jeugdwerkers. Mieneke, Kitty van Toorn en wijkraad gaan over 
de aanpak van jeugd tussen 11 en 17 jaar overleggen.

11.13 Mw. Boes de afvalbak aan de Zomervaart / kade zijn open waardoor de meeuwen erbij 
kunne. Kunnen dit geen gesloten bakken worden. Dagelijks beheer.
In de Bruna komt een makelaar, hun klanten zouden goed voor de Amsterdamstraat zijn, 
maar zij vindt het geen toevoeging.

11.14 Fred nazorg na openleggen van straat of stoep door o.a. nutsbedrijven is er niet, maar dat 
geldt voor de hele stad. Het is een politieke keuze dat vanwege de financiën voor het 
onderhoud van de openbare ruimte minder geld is. Klachten kunnen naar de politiek om er
anders mee om te gaan.

11.15 Bij verzakkingen in de stoep door ratten in de openbare ruimte is niet de corporatie maar 
de gemeente verantwoordelijk.

Mieneke adviseert om meldingen van de openbare ruimte via de website van de gemeente 
te doen www.haarlem.nl / bewoners/meldingen doen. Dit werkt he beste en snelste. Wordt 
er met de meldingen niets gedaan dan kan Mieneke hier misschien mee doen.

4

http://www.haarlem.nl/


Volgend overleg komt zij hierop terug met een presentatie over de werking van de site. 
Niet iedereen heeft een computer, zij neemt mee wat dan de beste manier is. Sommige 
bewoners gebruiken het telefoonnummer. 5115115 of 14023.
Irene meldt dat de app. “buitenbeter” ook goed werkt.

12. Sluiting 21.50 uur.

Verg.d.d. Pnt Wie Onderwerp Afhandeling  of contact
16-09-14 7 Mieneke Organiseren overleg MLK school
16-09-14 3

4
11.2
11.3

11.4

11.7
11.9

11.10
11.13

Verbodsbord vrachtwagens Jacob 
Geelstraat
Camera oversteek Romolen Reinaldahuis
Herplanten Teylerplein
Aanpak stoep Fabriciusstraat Gedempte 
Herensingel Amsterdamse Vaart
Lawaaioverlast container 4131 
Fabriciusstraat
Stoeptegels Amsterdamsevaart 34 -38
Ondergrondse container Romolen 
Hasebroekstraat volume is onvoldoende.
Bebording Reinaldapark
Afgesloten afvalbakken Zomerkade / 
Zomervaart.

Dagelijks beheer

16-09-14 11.5 Mieneke Toestellen van Zeggelen plein  naar 
Reinaldapark?

16-09-14 11.6 Jan Aanmelden Schiphol Omgevingsraad
16-09-14 11.8 Mieneke

Marijke
Genestetstraat illegale achteruitgang en 
bezetten 2 parkeerplekken.

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

volgens afspraak na 
funderingsherstelwerkzaamheden.

Aanpak na gereedkomen 
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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