
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 20 januari 2015 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand, Jan Scholten, Ron Bax,
Irene Helmond
Albert Keevel, Marcella van Vloten, 
Erik van der Leij
Marijke Bergsma
José de Cock
Mariska van Zeeland
Wim Kleist
Mw Luiten
Misja Steen
Lizzy van der Kooij
Jennifer de Vaal, Addy van der Zande
Collette Galy, Robert van Koten
Hr. en mw. van Ling, mw. de Haas, hr. Lasschuit, 
mw. Visser, Hr. Mulder, hr. de Graaff, hr. Ledmia
hr. van Seggelen, mw. Vaneveld, hr. van Eng
Truus Melchior

Wijkraad
Werkgroep verkeer
Ondersteunende leden

Gebiedsagent
ElanWonen
Speeltuin Haarlem Oost
Wijkraad parkwijk Zuiderpolder
Bew. Cie Elan Wonen
Dock
Sociaal wijkteam gemeente
Sociaal wijkteam

Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig met bericht
Fred Spaansen
Mieneke Zijlmans
Marjon van der Vegt

Wijkraad
Gebiedsverbinder
Rebup

1 – Opening door extern voorzitter Jacques Amand, hij wenst allen een goed 2015.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Afmelding van Mieneke Zijlmans, Fred Spaansen en Marjon van der Vegt ( Rebup).
2.2 Compliment aan Jan de Graaff voor de bijdrage tijdens het kerststukken maken in de 
speeltuin.
2.3 18 maart. Paasstukken maken door Doei en Speeltuin.
2.4 28 maart. Grote paasmarkt.
2.5 Cremerplein. Het overleg met Vastgoed, wijkraad en omwonenden loopt nu voortvarend en 

wordt vervolgd. De glijbaan is vernieuwd en wordt veelvuldig gebruikt.
2.6 Monument. De firma Swaalf is bijna klaar met de steen, een datum voor plaatsing bij de 

kinderboerderij wordt nog vastgesteld.
2.7 Artikel Haarlems Dagblad over het tijdelijk openstellen Amsterdamse Vaart. Reactie wijkraad.

De wethouder is toeschietelijk, gaan nu niet meteen in de aanval, alleen als de Vaart open 
blijft dan wordt het een ander verhaal.

2.8 Problemen bij de torenflat Ymere, o.a. met de lift en wateroverlast is in eerste instantie een 
zaak voor de eigen Bewonerscommissie. Ymere zal wel actie moeten ondernemen.

2.9 Stand van zaken rond bouw en verbouw speeltuin, geen veranderingen, er zit niet veel schot 
in. Penningmeester speeltuin meldde eerder dat alles rondom verhuurd is, peuterspeelzaal, 
gymzaal.
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2.10 Grasstrook bij vishandel van Zeggelenplein voor tijdelijk trapveld. De wijkraad voert de 
laatste gesprekken met Vastgoed.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 16 december 2014, vastgesteld.
 Actiepunten;
161214 / 8.3 Slecht asfalt fietspad Zomerkade is gemeld bij Dagelijks beheer.
161214 / 5A Afspraak Cremerplein met Vastgoed heeft plaatsgevonden.
081114 / 4.3 Verwerking meldingen politie. Er is intern overleg geweest en in behandeling.
160914 / 11.4 Overlast containers is afgehandeld door Spaarnelanden.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
Nieuw punt. Eén bord niet spelen op het Schoolplein tijdens schooluren bij de MLK school. Het 
bord wordt betaald door de school.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1 Overlast zwaar vuurwerk Ten Katestraat. Omwonenden hebben het gezin erop aan gesproken. 

Er is melding gedaan, maar Politie kan hier niets aan doen, het mag vanaf 18.00 uur. Als er. 
meldingen, ernstige vermoedens van illegaal, zwaar vuurwerk is. kan de politie in actie 
komen. Er volgt in beslagname en proces-verbaal, zaak gaat naar Justitie.

4.2 Er is overleg geweest over afhandeling meldingen van bewoners tussen Meldpunt en 
servicecentrum en zullen het verbeteren

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
Geen nieuws, de bouwwerkzaamheden verlopen goed.

6 - Sociaal wijkteam.
Dit wijkteam is werkzaam in de Amsterdamse Buurten en Slachthuisbuurt. Er wordt een uitleg 
gegeven over de samenstelling en werkwijze van het Sociaal Wijkteam, een hand-out wordt 
uitgedeeld. Een samenwerking van professionals vanuit diverse organisaties. Zij richten zich 
voornamelijk op mensen met tijdelijk regieverlies op alle leefgebieden o.a. gezondheid en 
financiën. Er wordt gekeken wat iemand wel kan i.p.v. wat er niet kan. Doel zorg en ondersteuning 
dichtbij brengen en verbindingen maken. 

Opmerkingen en vragen.
 Verwijzing?  Door diverse organisaties en signalen uit de buurt of bewoner zelf.
 Voor wie? Sommige mensen zien door de bomen het bos niet meer en kan men in overleg met 

het team proberen zelf, met hulp van familie of instantie daarna weer zelf de regie terug 
krijgen. Voorbeeld men merkt dat een huis vol rommel staat en vervuiling optreedt.

 Signalen van verslaafden, het is niet de eerste doelgroep maar zal worden bekeken en 
opstarten verwijzing naar de betrokken instantie.

 Bereikbaarheid en bekendheid is belangrijk. Kenbaar maken via bezoek wijkraden en andere 
organisaties in de wijk, aanwezig zijn bij evenementen ( b.v paasmarkt) en mond tot 
mondreclame. Er zal een artikel voor de wijkkrant worden gemaakt. 

 Streven is na melding z.s.m. een afspraak maken maar in ieder geval binnen 2 dagen contact 
op te nemen. 

 Er zijn geen kosten verbonden aan de bemoeienis van het team, wordt er b.v. gewezen bij 
eenzaamheid op clubs dan moeten die kosten wel betaald worden. 

 Deze week was er een rechtszaak waarbij een ouder een geestelijk gehandicapt meisje heeft 
doodgeslagen. Bij dit gezin waren 20 instanties betrokken, er zou één regisseur moeten zijn.  
In de nieuwe opzet gaat het team ervoor dat dit soort zaken zoveel mogelijk verleden tijd zijn 
maar helemaal garanderen kan men het niet.
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 Men kan mensen niet dwingen, maar er is ervaring met goede gespreksvoering.
 Pilot vanuit de Boerhaavewijk. Na de evaluatie en het specifieker maken is het werkboek als 

basis gebruikt.
 Uitvalsbasis is het Broederhuis, aanwezig tussen 09.00 en 17.00 tenzij men op huisbezoek is.

     Medewerkers hebben kaartjes met 06- nr. een centraal telefoonnummer komt nog.
Het streven is om iemand van het team bij de maandelijkse wijkraadvergaderingen aanwezig te 
laten zijn. 

Jacques bedankt voor de positieve inbreng. Contactpersonen vanuit de wijkraad zijn Erik van der 
Leij en Ron Bax.

7 - Rebup.
     Onderwerp gaat i.v.m. afwezigheid Marjon van der Vegt naar de volgende vergadering in februari.
     Wijkraad heeft hier nu ook zijn kantoor om de zaak te verlichten. Jongeren worden beziggehouden 
      met o.a. toneel en geholpen met stageplekken.

8 - Paasmarkt.
Beoogde datum 28 maart. Uitgebreider dan vorig jaar. Subsidie voor precario verandert, moet 
opgenomen worden door st. Doei of de winkeliers. Mieneke Zijlmans helpt met de aanpak. Er zijn 
veel mutaties in de straat, er komt nog overleg met de winkeliers. Het enthousiasme is goed. 
De cup cakes waren vorig jaar een groot succes en de muziek op de Knoedelmarkt is goed 
bevallen.

9 - Jeugdwijkraad.
De jeugdwijkraad wordt gedaan door Marcella en Ron. Er zijn nu 12 kandidaten tussen de 7 en 1-0
jaar van diverse pluimages. De ouders zijn betrokken. Het is de bedoeling dat alle ideeën uit de 
kinderen zelf komen. Het staat open voor alle jongeren. Over 2 weken is er een vervolgafspraak. 
Een prima initiatief.

10 - Rondvraag.
10.1 Misja. 29 april is er een voetbaltoernooi, ouder/ kindtennis op het Teylerplein door Dock, 

Streetcornerwork en Sportsupport. De jongeren zijn zelf gastheer. Misschien kan de 
jeugdwijkraad meedenken voor activiteiten eromheen.

10.2 Mischa. 11 februari start de kookclub in de Hamelink Slachthuisbuurt ook voor de 
Amsterdamse buurten. Voor kinderen uit groep 5,6,7,8. Voorrang hebben zij die het minder 
breed hebben.

10.3 Mw. van Ling. Stand van zaken kerk Amsterdamstraat. Jacques, er is tot nu toe geen reactie op
de brieven geweest van het Bisdom. Er blijken 5 aspirant kopers te zijn met religieuze 
achtergrond.

10.4 Aandacht voor leegstand Amsterdamstraat. Mieneke is er mee bezig maar het is moeilijk bv. 
Vos heeft meerdere bv’s. Irene, er zijn woningen boven die nu niet toegankelijk zijn. 
Misschien een insteek het onttrekken van woonruimte.

10.5 Irene. Punt voor werkgroep Verkeer. Reclamebord Prins Bernhardlaan dat uitzicht ontneemt 
voor het verkeer.

11 - Sluiting. 20.45 uur.
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Verg.d.d. Pnt Wie Onderwerp Afhandeling  of contact
20-01-15 3 Marcella Bord plein MLK school
20-01-15 10.5 Irene Reclamebord Prins Bernhardlaan 

Blokkeren uitzicht
Werkgroep verkeer.

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

Dagelijks beheer.

21-10-14 4.3 Marijke Romolen aantal meldingen oplichting
21-10-14 8 Hakima Parkeren busjes in de bochten Parkeerteam handhaving
16-09-14 11.8 Hakima Genestetstraat illegale achteruitgang en 

bezetten 2 parkeerplekken.
Ligt bij de juridische afd. 
gemeente 20.01.15

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
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