
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 18 november 2014 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand, Jan Scholten, Fred Spaansen 
Irene Helmond
Albert Keevel, Marcella van Vloten,
Erik van der Leij
Marijke Bergsma
José de Cock
Mariska van Zeeland
Mw Luiten, 
Lucia Grooff, Koen van der Dop
Mw. Boes, mw. van Ling, mw. de Haas, mw. van 
der Weelen, mw. Lippus, mw. Visser, mw. 
Klaassen, hr. en mw. van Amsterdam.
Hr. Mulder, hr. de Graaff, hr. van Klooster
hr. van Seggelen, hr. Lasschuit, hr. Cooks, 
Truus Melchior

Wijkraad;
Werkgroep verkeer
Aspirant wijkraad

Gebiedsagent
ElanWonen
Speeltuin Haarlem Oost
Bew. Cie Elan Wonen
Sport Support.
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig met bericht
Ron Bax, Gerard Tensen
Mieneke Zijlmans
Wim Kleist

Wijkraad
Gemeente Gebiedsverbinder 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder

1 – Opening door extern voorzitter Jacques Amand. Er wordt een minuut stilte gehouden i.v.m. het 
overlijden van oud-voorzitter Anton Rossèl.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Afmeldingen Gerard Tensen, Ron Bax, Wim Kleist, Mieneke Zijlmans.
2.2 Wijkraad heeft een werkkantoor in de Kruistochtstraat voor 3 à 4 maanden bij Rebup. Open op

dinsdag vanaf 10.00 uur.
2.3 In stemming. Agendapunten voor december of de Fietsersbond ( Nagtzaamstraat) of Max van 

Aerschot ( stadsbouwmeester) met zijn visie 2052 op Haarlem vooral in oost. 
Uitslag stemming beide punten komen in december op de agenda.

2.4 In stemming. Artikel “Stekels en prikkels”. Ambtenaren en collega wijkraden storen zich er 
aan en hebben commentaar op sommige opmerkingen. Wijkraad plaatst dit om de discussie 
aan te zwengelen. 
Uitslag stemming. Doorgaan met publicatie, men kan niet scherp genoeg zijn.

2.5 Wijkraad maakt een afspraak met Mischa Steen van Dock in het Broederhuis.
2.6 Erik van der Leij is terug bij de Wijkraad AB en houdt zich bezig met sociale en 

maatschappelijke zaken.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 21 oktober 2014.
Inhoudelijk.
11.2 Teylerflat Hr. Cooks, er zijn al 3 jaar klachten maar men voelt Ymere niet serieus 
genomen, zij doen niets met de klachten. Albert heeft aan wethouder van der Hoek een 
handtekeningenlijst aangeboden met de vraag voor meer handhaving.
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11.7 Nagtzaamstraat 50 km-straat, inrichten naar 30 km kan niet i.v.m. bussen. Hr. Cooks 
in Doorn rijden bussen wel in 30 km gebied. José, maak en actiepunt van verwijderen borden
waar men niet kan handhaven.
11.8 Sociaal wijkteam, bijeenkomst met Movisie. Wijkraad was niet uitgenodigd, De 
wijkraad wil betrokken zijn.

     Actiepunten;
   211014 / 2 Sport support 50+ staat vandaag op de agenda.

211014 / 4.1 Spreekuur politie in de MLK school. Marijke start 6 januari van 13.30 tot 
14.30 voor alle bewoners. Het is een proefperiode.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1 De sociale controle is best goed in de wijk, bij verdachte situaties wordt er gemeld.
4.2 Albert meldt dat er een vat met chemicaliën op het Teylerplein lag, na melding is het door 

Spaarnelanden opgeruimd. Dit is bij Marijke op dit moment niet bekend.
4.3 Marijke heeft vanavond de lijst nagekeken en geen meldingen van jeugdoverlast in november  

gevonden. Bewoners geven aan dat er vele keren wel gebeld is, waar blijven die meldingen? 
Handhaving en politie surveilleren wel. Eerst komt de melding  bij de servicedesk die beslist 
of het naar de Meldkamer gaat. Waarschijnlijk gaat de schifting niet correct. Marijke vraagt dit
na bij de service desk en meldkamer. Cameratoezicht Oud en Nieuw Teylerplein. Marijke, 
communicatie loopt via gemeente en politie.

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
Omwonenden Drilsmaplein ontvangen nieuwsbrief. Afgelopen zaterdag is er om 07.30 uur 
begonnen met werken. Het kan voorkomen, om de planning te halen. Verwachte oplevering 
mei 2015.
Wim van Seggelen geeft compliment aan José en ElanWonen hoe zij dit allemaal aanpakken. 
Compliment aan de aannemer, s ’avonds is alles opgeruimd achter de hekken.
Hennie van Ling. Opmerking van de aannemer bij overlast van de bouwlampen kan heeft hij 
de mogelijkheid de stand te wijzigen.

6 - Sport Support Lucia Graaff 50+.
Doel is om 50+ aan het bewegen te krijgen zo laagdrempelig en goedkoop mogelijk. Er zijn 
flyers en een boekje aanwezig. Bewoners kunnen gratis 4 x proeflessen bij diverse clubs 
krijgen. In heel Haarlem zijn er 170 cursussen.
Helaas heeft oost geen grote sporthal. Op maandag is er een wandeling waar steeds meer 
bewoners bijkomen. Ook worden er fietstochten georganiseerd. In 2015 een cursus 
valpreventie in het Broederhuis.
Lucia vraagt in de wijk naar de behoefte, dan wordt er gekeken bij voldoende animo of de 
activiteit opgezet kan worden.

7 - MLK school borden voor schoolplein.
Wordt behandeld als Mieneke Zijlmans er is. Vanwege een ander overleg kon zij niet op tijd 
aanwezig zijn.

8 - Werkgroep Verkeer en Vervoer en advies Fietsplan.
Fietsersbond wordt uitgenodigd voor 16 december
Men wil op deze laatste vergadering in het jaar een korte vergadering, afgesloten wordt er met
een hapje en drankje.
Op de Prins Bernardlaan staat een bord dat komende maand er last van verkeershinder kan 
zijn waarschijnlijk door aanpak kruispunt.

9 - Sport support. Koen van der Dop.
Koen van der Dop ( jeugd) de jeugd t/m/ 12 jaar doet het goed. De ouderen raken ze helaas 
kwijt. De glijbaan is gemaakt. Er is veel rotzooi en glas op het Teylerplein. Dit wordt 
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meegenomen naar het Dagelijks beheer. Voorstel om ook de school in te schakelen zij 
gebruiken het plein ook. Hennie van Ling gaat met akkoord van de wijkraad in gesprek met de
Franciscus Xaveriusschool.

10 - Bisdom.
Bestuur heeft een brief naar de bisschop gestuurd over een mogelijke invulling van de kerk 
Amsterdamstraat. Er is nog geen formeel antwoord. Vanaf 1 januari zijn er alleen kerkdiensten
door de weeks, de clubs blijven voorlopig doorgaan. Het blijft wel een kerk, het pand wordt 
waarschijnlijk overgenomen door een ander kerkgenootschap. 
Schoenenreus. Hier zijn veel bv-s. De wijkraad houdt de vinger aan de pols.

11 - Teylerplein glijbaan.
De glijbaan is hersteld. Is de hangplek nog opportuun? Gemeente denkt na over het weghalen 
van de dug-out. Een probleem is mogelijk dat zij geen eigen plek hebben zoals voorheen in het
Broederhuis.

12 - Rondvraag.
12.1 Wijkraad verwelkomt Erik van der Ley, hij zet zich weer in voor deze wijkraad.
12.2 Hr. Lasschuit. Punten Dagelijks beheer . Slechte toestand fietspaden Prins Bernhardlaan, kuil 

bij bushalte lijn 80 halte Jac. van Looystraat.
12.3 Petra. Vraag naar stand van zaken Jeugdwijkraad. Jacques; Begin volgend jaar start men. 

Wijkraad wil de jeugd een stem in de wijk geven. Doel de jongeren een lijst te laten maken 
wat zij willen in de wijk. De wijkraad doet nu het werk wat Dock eigenlijk moet doen. 
Aanwezigen vinden het beter de groep jongeren in tweeën te splitsen. Van 8 tot 10 en tot 15 
jaar.  Er is samenwerking met Rebup.

12.4 Petra. Waar kunnen bewoners met klachten terecht? José. Eerst gaat men naar de betrokken 
organisatie en indien dat niet goed loopt kan men naar de wijkraad.

12.5 Hennie; is er al een datum bekend voor herplaatsing herdenkingsmonument? Jacques. Nee. 
Het ornament komt bij de kinderboerderij, plaatsing voor 16 april.

12.6 Hoe staat het met het groenproject van Jaimy in de speeltuin? Dit functioneerde niet goed 
andere bewoners hebben het over genomen.

12.7 Jacques, er was 11 november een groenbijeenkomst in Haarlem waar geen groep oost bestond.
Mida Koelman en Wil van Straten hebben al jaren geleden een groenplan gemaakt dat in de la 
is verdwenen bij de gemeente. Voorstel om de plek in de Cremerstraat te gebruiken voor 
groen. Wijkraad wil hier wel iets mee doen. Er zijn onderhandelingen via Mieneke.

12.8 Schiphol. Wijkraad heeft zich opgegeven voor de overleggroep, er werden 100 
handtekeningen gevraagd. Dit was tekort dag.

12.9 Hr. Cook heeft bij Ymere een klacht ingediend i.v.m. energie-eindafrekening. De laatste 
afrekening was in 2012. Hij heeft Ymere in gebreke gesteld en wacht op antwoord.

13 – Sluiting 20.45 uur.

Verg.d.d. Pnt Wie Onderwerp Afhandeling  of contact
18-11-14 2.3 Jan Agenderen Max van Aerschot en 

Fietsersbond
December.

18-11-14 3 11/7 Jan Verwijderen 30 km borden waar niet 
gehandhaafd kan worden.

Dagelijks beheer.

18-11-14 4.3 Marijke Het schiften en registreren van de 
meldingen door service desk en 
meldkamer. 

18-11-14 6 Hennie Contact SFX school rommel Teylerplein.
18-11-14 9 Jan beter schoonhouden Teylerplein Dagelijks beheer
21-10-14 4.3 Marijke Romolen aantal meldingen oplichting
21-10-14 8 Hakima Parkeren busjes in de bochten Parkeerteam handhaving
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21-10-14 11.1 Mieneke Afhandeling verlichting Nagtzaambrug
16-09-14 11.4

11.7
11.10

Hakima Lawaaioverlast container Fabriciusstraat 
4131
Containers Romolen, volume.
Extra legen hondenprullenbakken 
losloopgebied Zomerkade

Spaarnelanden

Spaarnelanden

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 

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.

Dagelijks bestuur

De volgende wijkraadvergadering AB is op dinsdag 16 december 2014.
Deze zal worden gehouden in het speeltuin gebouw van Haarlem Oost.
Anna Kaulbachstraat 14A Haarlem.
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