Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten
Dinsdag 21 oktober 2014
19.30 uur
Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a

Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Jan Scholten, Ron Bax, Fred Spaansen
Wijkraad;
Hr. Keevel, Marcella van Vloten
Aspirant wijkraad
Marijke Bergsma
Gebiedsagent
Mieneke Zijlmans
Gebiedsverbinder
Hakima Sallemine
Veiligheid en handhaving
José de Cock
ElanWonen
Mariska van Zeeland
Speeltuin Haarlem Oost
Wim Kleist
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Mw Luiten
Bew. Cie Elan Wonen
Robert van Koten
Sociaal Wijkteam Amsterdamse buurt.
Mw. van Ling, mw van Straaten, Hr. van Straaten, Wijkbewoners
hr.Mulder, hr. de Graaff, hr. van Klooster
Wim van Seggelen
Oud wijkbewoner
Truus Melchior
Notulist
Afwezig met bericht
Jacques Amand, Gerard Tensen
Wijkraad
Irene Helmond
Werkgroep verkeer
Lucia Grooff
Sport support 50+
1 – Opening door Jan Scholten i.v.m. vakantie Jacques Amand.
2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1
Afmeldingen; Jacques Amand. Irene Helmond, Gerard Tensen.
Lucia Grooff Sport Support 50+ agendapunt 6 wordt verschoven naar november.
3 - Notulen van wijkraadvergadering van 16 september 2014.
Tekstueel; Kop, datum vergadering is 16 september 2014. Wil Verstraten moet zijn Wil van
Straaten.
Inhoudelijk; punt 9 Amsterdamstraat. Er heeft nog geen overleg plaatsgevonden met bestuur
en bisdom over invulling kerk. Schoenenreus. Tijdens de verbouwing van de Dekamarkt
hebben de bouwvakkers het pand gebruikt.
Actiepunten;
160914 / 7 Datum overleg MLK school is maandag 3 november.
160914 / 3 Verbodsbord vrachtwagens Jacob Geelstraat. Het is door de gemeente historisch
bekeken, het bord heeft hier niet gestaan.
160914 / 11.6 De wijkraad ( Jan ) heeft zich aangemeld voor de Schiphol Omgevingsraad,
heeft nog niet de benodigde handtekeningen daar het te kort dag is.
 Bovenstaande actiepunten gaan van de lijst.
Actiepunten inhoudelijk;
160914 / 4 Teylerplein.
160914 / 11.4 en 11.7 Container Fabriciusstraat, hr. de Graaf heeft 2 mails verzonden en
uiteindelijk 1 x persoonlijk gebracht bij Spaarnelanden. Er is een monteur geweest, het bleek
aan een boutje te liggen en is verholpen. Vraag sluitingstijden containers. Antwoord
Spaarnelanden er is een mogelijkheid sluiting tussen 00.00 uur en 06.00 uur. Dit vindt de heer
de Graaf onvoldoende vanwege de ernstige lawaaioverlast, liever sluiting tussen 22.00 en
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08.00 uur. Mevr. Luiten meldt dat bij de invoer ervan in een bewonersbrief de aanbeveling
heeft gestaan niet na 16.00 uur. Container Romolen is nog steeds te snel vol.
Deze zaken voor Spaarnelanden worden door Hakima meegenomen naar dat overleg.
160914 / 11.8 Toe-eigenen grond bewoner Genestetstraat in de Hasebroekstraat. De actie
wordt door Hakima overgenomen van Marijke
200514 / 6.3 Bebording parkeerterrein Chinees wordt opnieuw besproken in het dagelijks
bestuur
010613 / 8.5 Bord Amsterdamse Vaart Teding van Berkhoutstraat stopstreep VRI wordt
opnieuw besproken in het dagelijks bestuur.
4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1
Marijke is bezig met het opzetten van het spreekuur in de MLK school op de dinsdagmiddag
tijden waarschijnlijk tussen 13.30 en 14.30 uur. Start eind november. Er worden nadere
afspraken met de school gemaakt waarna publicatie volgt. Toezenden artikel wijkkrant en
website. Na ongeveer een half jaar volgt een evaluatie.
4.2
Het project met inzetten van lokfietsen heeft succes.
4.3
Mw van Ling meldt dat er 3 x oplichters actief zijn geweest in Romolen. Marijke; er zijn
diverse voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Eén bewoonster heeft de oplichter kunnen
verjagen. Marijke zal de meldingen bekijken.
5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock
26 september is er een brief verzonden over de voortgang Drilsmaplein aan bewoners,
wijkraad en bewonerscommissie.
Busken Huetstraat, Adriaan Loosjesstraat. Fase 1 de laatste paal is geslagen, de open middag
was geslaagd. In fase 1 b zijn alle woningen verkocht.
6 - Sport Support Lucia Graaff 50+. Vervallen.
7 - Sociaal Wijkteam. Robert van Koten.
Robert; Het project komt voort uit het gemeentelijk beleid “samen voor elkaar”. De gemeente
faciliteert, het team heeft een signalerende, preventieve functie om zwaardere problemen,
( sociaal en gezondheid), voor de bewoners te voorkomen met uiteindelijk duurdere gevolgen.
Signalering gebeurt via verwijzers o.a. scholen, wijkagenten corporaties en huisartsen ( in
samenspraak met betrokken bewoner).
Wim Kleist. Bereikbaarheid Er is een team in de Sprong maar op de poster staan geen
gegevens en telefoonnummers, tijden inloopspreekuren. Op de flyer personen zonder namen.
Mieneke; Het moet gaandeweg groeien, de opmerkingen zullen zeker worden meegenomen.
Marcella heeft s ’morgens overleg in Parkwijk gehad en heeft een algemeen telefoonnummer
gehad.
Bekendheid; Locatie in Amsterdamse Buurt in het Broederhuis. Men wil aanwezig zijn in de
buurt op plekken waar wijkbewoners zijn / komen.
Er wordt via de media aandacht aan geschonken, ook via de websites en wijkkranten van de
wijkraden.
Vraag Jan, Bewoner met dementie? Daar kent het sociaal wijkteam de juiste kanalen en kan
eventueel kortdurend betrokken zijn.
8 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.
8.1
MLK School 3 november 08.10 uur ( schoolspitsuur) . Overleg met adjunct-directeur,
Ouderraad, wijkraad Ron, Sander Bosma ontwerper verkeer, Marcel Schaapsherder gemeente
en Mieneke. De insteek is de verkeersafwikkeling en parkeerproblemen. De situatie bekijken,
aangeven wat er gebeurt en wat er mis gaat, daarna in de school overleg en vervolgafspraken
om tot een oplossing te komen.
8.2
Mw. van Ling. Vooral in het verlengde van Zeggelenstraat ri van Zeggelenplein wordt er door
busjes geparkeerd bij de bochten, er is dan geen overzicht wat gevaarlijke situatie op kan
leveren. Hakima, je mag niet binnen 5m. bij een bocht parkeren, hiervoor krijgt men een

2

8.3
8.4

bekeuring. Het is in de hele buurt. Hier moet gehandhaafd worden. Voorstel hr. Keevel en
Mariska om gele strepen aan te brengen. Hakima neemt dit onderwerp mee naar het
parkeerteam van Handhaving. In de wijkkrant zal een artikel geplaatst worden. Ron heeft dit al
eerder in de wijkkrant gezet.
Hakima er komt een project voor parkeren ( brengen en halen kinderen) bij de scholen. Jan zal
de gegevens van de scholen doormailen.
Ron zal tevens zijn voorstel voor het stuk gras als speelterrein 3 november bespreken.
Marcella geeft aan dat de Ouderraad vooral het overleg heeft aangevraagd voor de verkeers en
parkeerproblemen.

9 - Voortgang terreintje aan de Cremerstraat.
Overleg Vastgoed, de huurprijs € 15,00 per m² vindt de wijkraad te hoog. Wijkraad wil dat de
grond à 200m² gewoon ter beschikking komt, vooral daar het nu al 3 jaar duurt.
Mieneke; vanuit de Raad heeft Vastgoed de opdracht gekregen om marktconforme huren te
vragen in het kader van de bezuinigingen. Opvolger contactpersoon Vastgoed Stan
Heuvelmans is voor een half jaar Joeri Nierop.
Afspraak de wijkraad zal via Mieneke opnieuw een afspraak regelen, mogelijk met als insteek
pilot bewonersinitiatief.
10 - Werkgroep Busken Huetstraat is niet aanwezig.
11 - Rondvraag.
11.1 Mw Luiten. De verlichting Nagtzaambrug. Het is sinds december 2013 al vele keren gemeld
per mail en telefoon, antwoord gemeente “het ligt bij de aannemer”. Geef als gemeente een
reden waarom het zo lang duurt. Mw. Luiten stuurt Mieneke haar brief en e-mails. Mieneke
koppelt het terug aan mw. Luiten en wijkraad.
11.2 Mw. van Straaten. Teylerplein. Stand van zaken. Het is belangrijk dat het onder de aandacht
blijft. Hr. Keevel, de Raad had een luisterend oor. De petitie met handtekeningen is
aangeboden. De fractievoorzitter van Trots heeft gesproken met de wethouder, het moet via
B&W teruggekoppeld worden. Er is samenspraak tussen Handhaving en Politie. Vanuit
Handhaving was er veel controle en er zijn jongeren weggejaagd.
Mw. van Straaten. Het sociaal wijkteam kwam bij bewoners Teylerplein aan de deur, is dit
n.a.v. de geruchten? Rob, nee, dit was een kennismaking bezoek en nu toevallig aan het
Teylerplein. Hopelijk kan het sociaal wijkteam invloed uitoefenen op de jongeren. Jan vindt
dat het nu goed opgepakt wordt. In de Teylerflat worden nu bewoners geplaats onder de 60+
die voor ernstige overlast zorgen en ze trekken dealers aan. Een stichting huurt van Ymere om
ze onder de mensen te brengen. Hr. Keevel heeft contact gehad met Daniëlle de wijkagent om
de situatie ter plaatse te bekijken, dit is nog niet gebeurt.
Voor Oud & Nieuw is weer cameratoezicht aangevraagd.
Robert geeft aan dat het Teylerplein een voorbeeld is dat korte lijnen belangrijk zijn.
11.3 Mieneke. Vraag naar exacte reden van de handtekeninglijst bewoners Teding van
Berkhoutstraat en Peperstraat. Dit onderwerp heeft Jacques behandeld, is nu niet aanwezig en
niet bekend bij de overige wijkraadsleden. Het is tegen de vervuiling van de bomen op de
geparkeerde auto’s. De bewoners willen ze weg hebben en de beschadigen die ontstaan, dient
de gemeente te vergoeden. De gemeente wil alleen snoeien. José geeft aan dat dit het beleid
van de gemeente is en het antwoord zal zijn dat de bomen blijven staan.
Mieneke heeft een overzicht gemaakt hoe je een melding openbare ruimte via de site
van de gemeente kan doen en stuurt het naar de redactie wijkkrant . Ron zal het nogmaals
laten plaatsen.
11.4 José is het probleem van de Teylerflat bij Ymere bekend? Hr.Keevel; ja de huismeester Karin
is op de hoogte. Bewoners willen volgend maand een bewonerscommissie oprichten.
11.5 Mw. van Ling. Is er al een datum bekend voor het herplaatsen van de herdenkingsplaat? Nee.
11.6 Wim van Seggelen status verbodsborden Reinaldapark.
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Mieneke; het verkeersbesluit is genomen en zal binnenkort van kracht zijn. Borden zijn
besteld. Het voetgangerssluisje Mien Ruyspad zal binnen 4 tot 6 weken worden geplaatst.
De offerte is aangevraagd voor de visplek, er zal overleg zijn met de Visvereniging. Offerte
aangevraagd voor de belijning fiets / voetpad. Verkeersbesluit fietspaden ligt te advisering bij
de Politie.
11.7 Robert. Te hoge snelheid verkeer Kruistochtstraat ( 50 km). Hoe is het in de Amsterdamse
Buurten? Wijkraad is bezig met plan in de Nagtzaamstraat, Teylerplein om daar de snelheid
eruit te halen i.s.m. de Fietsersbond. . Inrichting als 30 km gaat niet i.v.m. de bussen.
Handhaving kan alleen als het ook als 30 km straat is ingericht. Teding van Berkhoutstraat is
ook 50 km. Volgens aanwezigen wordt er wel 70 tot 75 km gereden. De Slachthuisstraat is 30
km maar daar kan men ook niet handhaven door de onjuiste inrichting.
Algemene reactie, als men niet kan handhaven kan men beter de 30 km borden verwijderen.
11.8 Robert. Gemeente wil samen met Movisie de effecten ( indicatoren) van het sociaal wijkteam
meten. Dit in samenwerking met burgers. Bewoners kunnen zich aanmelden, overleg 2 x per
jaar. Start november om mee te denken hoe je kan meten, wat wel en niet effectief is.
11.9 Wim Kleist. Reinaldapark.
Vanaf de start van de projectgroep 2 ½ jaar geleden heeft Parkwijk Zuiderpolder ( Bernard
Felix, Wim Kleist, Maria Hoed en Wim van Seggelen) voortdurend bij alle mogelijke
besprekingen aangegeven;
“zet de borden voor de opening van het park”! Geef politie en handhaving vanaf de
opening handvatten voor het verkeerd gaat. Tot groot ongenoegen en onbegrip is dit toch niet
gebeurd, ondanks herhaaldelijk aangeven van de wijkraad.
11.10 Hakima, vandaag start Handhaving met controle in burger voor honden, Haarlem breed.
Het Teylerplein is reeds bekend.
Verzoek de hondenprullenbakken aan losloopgebied aan de Zomervaart meer te legen daar de
kraaien de boel eruit pikken. Hakima neemt dit mee naar haar overleg met Spaarnelanden.
12 - Sluiting. 21.15 uur.
Verg.d.d. Pnt Wie
Onderwerp
Afhandeling of contact
21-10-14 2
Jan
Agenderen Sport Support 50+
Lucia de Groof
21-10-14 4.1
Marijke
Spreekuur politie in de MKL school,
Redactie wijkraad.
indien bekend artikel website en
wijkkrant
21-10-14 4.3
Marijke
Romolen meldingen oplichting
21-10-14 8
Hakima
Parkeren busjes in de bochten
Parkeerteam handhaving
21-10-14 11.1 Mieneke
Afhandeling verlichting Nagtzaambrug
16-09-14 11.4 Hakima
Lawaaioverlast container Fabriciusstraat Spaarnelanden
4131
11.7
Containers Romolen,volume.
Spaarnelanden
Extra legen hondenprullenbakken
11.10
losloopgebied Zomerkade
Spaarnelanden
16-09-14 11.5 Mieneke
Toestellen van Zeggelen plein naar
Reinaldapark?
16-09-14 11.8 Hakima
Genestetstraat illegale achteruitgang en
bezetten 2 parkeerplekken.
20-05-14 6.3
Jan
Bebording parkeerterrein Chinees.
Dagelijks bestuur
19-11-13 5
Wijkraad Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat Aanpak na gereedkomen
volgens afspraak na
bouw. Blijft tot dan als
funderingsherstelwerkzaamheden.
aandachtpunt staan.
01-06-13 8.5
Jan
Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding
Dagelijks bestuur
van Berkhoutstraat stopstreep VRI.
De volgende wijkraadvergadering AB is op dinsdag 18 november 2014.
Deze zal worden gehouden in het speeltuin gebouw van Haarlem Oost.
Anna Kaulbachstraat 14A Haarlem
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