
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 17 februari 2015 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand, Jan Scholten, Ron Bax,
Gerard Tensen, Fred Spaansen
Albert Keevel, Marcella van Vloten, 
Erik van der Leij
Marijke Bergsma
Mariska van Zeeland
Mieneke Zijlmans
Hakima Sallemine
Kitty van Tooren
Marjon van der Vegt
Wim Kleist
Collette Galy
Mw. van Ling, mw. de Haas, Hr. Mulder, 
hr. de Graaff, hr. van Klooster, mw. van Bakel, 
hr. Korenstra, hr. Leuwener, hr. van Seggelen, 
Truus Melchior

Wijkraad

Ondersteunende leden

Gebiedsagent
Speeltuin Haarlem Oost
Gebiedsverbinder
Handhaving
Handhaving en veiligheid.
Rebup
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Sociaal wijkteam
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig met bericht
Irene Helmond
José de Cock
Misja Steen

Werkgroep verkeer
Elan Wonen
Dock

1 – Opening door extern voorzitter Jacques Amand.
Jacques ( Trots op Haarlem) heeft op 10 april 2014 zijn geloofsbrieven afgegeven, die zijn  
akkoord bevonden. Eventuele gelden die hij voor wijkraadswerk zou krijgen, gaan naar de 
wijkraad. Jacques en Jan geven advies aan de jonge wijkraadsleden. Elk lid krijgt de kans 
voorzitter te worden. Hij is blij dat de buurt hem steunt. 

Het wijkraadbudget gaat van € 9.000 naar € 5000, ondanks dat de Oude Amsterdamse Buurt is
toegevoegd. Er ligt een College besluit uit 2012 dat er nooit gekort zal worden. Dit neemt de 
wijkraad mee in de rechtszaak. Wijkraad wacht uitspraak bestuursrechter af.
Albert heeft namens de wijkraad ingesproken bij de commissie bestuur. De grootste wijkraad heeft
ingesproken over de verdeelsleutel. Ze zijn niet voor het overleg uitgenodigd en er heeft geen 
terugkoppeling plaatsgevonden. Van de aangebrachte ideeën dat AOW’ers zonder pensioen en 
woningbezitters met huizen onder water dienen meegeteld te worden. Dus is er ook geen draagvlak

- Wim Kleist, de inspraakreactie is die van alle leden? Jacques, het is gezamenlijk opgesteld.
- Hennie van Ling, volgens de wijkradenverordening 2011 moet een lid wonen binnen de
grenzen van de wijk volgens het bevolkingsregister. Eén lid van buiten de wijk. 
Jacques, de verordening van 2011 telt, de nieuwe verordening is nog niet van kracht.

Jacques. Er heeft in het Haarlems Dagblad i.v.m. concept wijkradenverordening een artikel met 
foto gestaan zonder dat de wijkraad gehoord is. Namen onder de foto klopt niet Wijziging 
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verordening is niet transparant en in strijd met de wet op gelijkheid beginsel. Gelden voor 
bewoners moeten beoordeeld worden door een extern bureau en niet door wijkraden.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Afmeldingen. José de Cock, Irene Helmond en Misja Steen.
2.2 Ondergrondse containers. Klachten van karton naast containers, na bellen is het opgehaald. 

Er lag laminaat, dat is op zondag nog opgehaald. 
Hakima, standaard is dat wanneer de bakken geleegd worden en er staat rommel naast, dit 
door de chauffeur van Spaarnelanden doorgegeven dient te worden. Het wordt apart 
opgehaald. 
Vraag of de containers ook afgespoten kunnen worden? 
Hakima neemt het donderdag mee in haar overleg en vraagt meldingen te doen. 
Mw. Boes het ernaast zetten is niet goed te praten maar er staan ook wel erg weinig bakken.

2.3 Kerk Amsterdamstraat. Op de kijkdag waren er 2 organisaties aanwezig.
2.4 Schoenenreus. Wijkraad heeft makelaar verzocht met de eigenaar te praten. Voorstel wijkraad 

pand voor startende ondernemers.
2.5 Gesprekken met 12 middelgrote winkeliers over aanpak Amsterdamstraat om mee te denken. 

Dit om de eenheid te bevorderen. Voorstel om zich via de sociale media te profileren en om 
precario in te zetten voor activiteiten in de straat. “Samen staat men sterker”.
Gesprekken met winkeliers van Zeggelenplein lopen moeizaam, er zijn slecht 2 winkeliers die 
mee willen doen. Wijkraad blijft het proberen en gaan met José de Cock overleggen.

2.6 Bij het dagelijks beheer neemt Ruud Doezie de tak van Machiel Bom over (openbare ruimte) 

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 20 januari 2015.
     Naar aanleiding van
     2.3 Paasstukjes maken in de speeltuin is op 25 maart. Opgeven bij Jacques of Mariska. Prima 

medewerking door bloemenzaak van RON&TON.
     2.5   Cremerplein. De wijkraad wacht op de schetsen van de heer van Eng.
     5 Dr. Schaepmanstraat. De heren Korenstra en Leuwener maken foto’s en film. 

Jacques, als alles gereed is zal de wijkraad een schouw houden.
     Actiepunten
     211014 / 8 Parkeren busjes vooral in de bochten. Hakima; dit is opgepakt en bekeuringen 

uitgedeeld. Totaal aantal boetes in oost 2014 is 2620. Vanaf 1 januari 289 stuks.
     160914/11.8 Romolen. Hakima, er is het bord artikel 461 geplaatst. 

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1 Donderdagnacht zijn auto’s bekrast in Amsterdamse Buurt en andere wijken waarbij veel 

schade is aangericht.
4.2 Kitty vraagt naar de jeugdoverlast op het Teylerplein. Marijke, er zijn niet veel meldingen.
4.3 Albert, stand van zaken verwerking 0900 meldingen. Marijke, er is overleg geweest, de 

praktijk moet uitwijzen of het nu wel goed werkt.
4.4 Jacques, diefstal auto’s in de wijk. Marijke, het gebeurd ook in soms in andere delen van 

Haarlem maar niet bijzonder veel. Het gaat meestal om speciale merken en bedrijfsbusjes.

5 - Woningbouw Elan wonen.
De omwonenden zijn tevreden. De heer Mulder heeft goed contact met de uitvoerder.
De gevelsteen Drilsmaplein hoek Dr. Schaepmanstraat is opnieuw ingemetseld.
Wordt het Drilsmaplein ook aangepakt? Mieneke, nee daar zijn geen financiën voor. 

6 - Sociaal wijkteam. Collette Galy.
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Het team heeft samen met Dock en Buuv 2 weken geleden bij de Aldi gestaan. Met open 
vragen aan bewoners over de contacten en wat wil men verbeteren in de buurt. Het heeft vier 
vrijwilligers voor BUUV opgeleverd.

7 - Rebup. Marjon van der Vegt.
Een plek voor de jongeren uit alle culturen. Men zit nu 5 jaar op de locatie Kruistochtstraat en 
sinds 1 jaar aan de overkant, het draait goed. Kunst, cultuur, theater voor kinderen van 7 tot 11
jaar. Aan de overkant voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Belangrijke regel is samenwerking.
Daar is huiswerkbegeleiding, staat een pooltafel, keuken en kantoor. O.a. de wijkraad 
vergadert daar. Het Sociaal Wijkteam is er op woensdagochtend. Positief is dat alles wat men 
buiten heeft geplaatst er nog steeds staat. Ze doen mee met 4 mei, 8 maart vrouwendag en 
project loverboys. Er zijn 20 stagiaires actief. Actie wild breien, in de bomen gehangen, tegen 
het te hard rijden in de Kruistochtstraat, er zullen handtekeningen worden opgehaald. Er is al 
eerder aandacht voor gevraagd, de vraag kwam nu van de jongeren. 
Aanwezigen vinden Rebup het een mooi project.

7A.Handhaving Hakima Sallemine en Kitty van Tooren.
Hakima vraagt om vooral meldingen te doen. Men werkt informatie gestuurd om efficiënt te 
werken en kunnen inzetten op hotspots.
Kitty is er voor problemen met hangjongeren, sociale veiligheidskwesties.

7.1 Er is melding gemaakt van een kapot hek t/o de apotheek, Spaarnelanden heeft afzetlinten 
aangebracht. Dit is onvoldoende, scherpe punten aan het hek. Hakima bespreekt dit donderdag
in hun overleg. 

7.2 Aanvang dienst is 09.00 uur, voor hondencontrole vanaf 07.00, ook laat in de avond.
De vraag om volle honden poepbakken meer te legen neemt Hakima mee naar haar overleg.

7.3 Er zijn vele meldingen van straatverlichting dat het niet doet en na weken nog niet hersteld is. 
O.a. Parkeerterrein, verlichting bij de Sint Franciscus Xaveriusschool, dat een onveilige 
situatie is. Mieneke gaat de afhandelingen van verlichtingsmeldingen  na.

7.4 Fred Spaansen. Meldingen plaatsen grof vuil. Antwoord Handhaving, Men kan optreden als 
het geconstateerd wordt. Fred heeft de bewoner zelf aangesproken.

7.5 Hennie van Ling, De meterkast tegen de muur van de school is stuk door een auto. Voorstel 
om de meter een stukje te verplaatsen. Mieneke gaat dit na.

7.6 Wim van Seggelen adviseert om meldingen per computer te doen men krijgt een nummer en 
moet met 2 dagen reactie hebben. Wordt het niet opgepakt dan doorgeven aan Mieneke dan 
kan zij het uitzoeken waarom het niet gebeurd.

7.7 Wim Kleist wijst op de app. “ buitenbeter”. Men kan foto doorsturen en de exacte locatie.

8 – Paasmarkt 28 maart.`
De wijkraad zet het uit i.s.m. de winkeliers. Kleedjes voor 5 euro en 5 euro borg( coördinatie 
mw. van de Brand), kramen 30 euro en 10 euro borg.( coördinatie Sylvia van foto Panda). Er 
komt muziek, verkeersregelaars. Eieren schilderen bij Ron &Ton. Firma Duwel zorgt voor de 
soep. De Haarlemse Bakker voor broodjes.

9 - Jeugdwijkraad. Marcella van Vloten.
Er zijn 8 serieuze kinderen. Installatie of op 27 februari of 7 maart, uitnodigingen volgen.
Ook de media zal worden geïnformeerd. Insteek is dat de kinderen zelf met ideeën komen. Het
uitwerken en uitvoeren. Een idee van de kinderen is om een wijkverkenning te doen aan de 
hand van een speurtocht. Een pedagoge heeft zich aangeboden als vrijwilliger.

10 - Ontwikkelingen Braak liggend terrein Cremerstraat. Reeds besproken bij de actiepunten.
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11 – Rondvraag
11.1 Gerard Tensen. Kopij wijkkrant voor 1 april. Jaarvergadering is 21 april.
11.2 Marjon van der Vegt. De kerstverlichting Amsterdamstraat ligt bij mevrouw van den Brand. 

Men kan het Buurtbedrijf eventueel benaderen voor het ophangen.
11.3 Heer van Klooster. Het fietspad bij Romolen is slecht gerepareerd. Actie Jan.

Het stoplicht bij Reinaldahuis is 3 weken na melding nog stuk. Wim Kleist heeft vandaag mail
en foto doorgestuurd. 

11.4 Wim Kleist. Duobakken, bericht via LinkedIn van VVD en CDA, over Spaarnelanden kosten 
€275.000 terwijl elders het voor € 9000 kan en er is een chip aangebracht. Een harde 
toezegging is geen chips. Er worden donderdag vragen gesteld in de commissie. 

11.5 Hennie van Ling. Er is een gigantische kuil bij het fietspad Jac. van Looijstraat / Prins 
Bernhardlaan. Dit is al een aantal keren gemeld. Actie Jan.

11.6 Mw. Boes wilde Buurtbedrijf inschakelen voor haar tuin. Antwoord het kan niet, er is nu maar 
één man. Positief is dat zes vrijwilligers hebben een vaste baan gekregen. Het kost moeite om 
via de organisaties nieuwe kandidaten te krijgen. Kitty, het is bekend bij de gemeente. Het is 
een uniek project in wording. Bewoners vinden wel dat de buurt netter is geworden.

11.7 Ron Bax, verlichting in de Craandijkstraat, na melding 5 weken geleden doet het nog niet. 
11.8 Groenstrook naast viskraam voor de jeugd, er heeft geen terugkoppeling van Vastgoed 

plaatsgevonden. Mieneke vraagt het bij Joeri van Vastgoed na. De wijk is vol gebouwd, er zijn
te weinig speelplekken.

11.9 Jacques, bij het gesprek met wethouder van Spijk 1 april, aandacht voor de Nagtzaamstraat.
11.10 Mail bewoner Teylerstraat om de straat voor vrachtverkeer te sluiten. Dit is jaren geleden al 

eens door bewoners aangevraagd. Reactie gemeente toen was, het blijft zoals het is i.v.m. 
hulpdiensten en verkeerscirculatie.

11.11 16 april bijeenkomst plaatsing gedenksteen kinderboerderij om 19.00 uur.
11.12    Mail bewoner, bij de blauwe container achter de speeltuin liggen elke keer bierblikjes en een 

wilg groeit door het hek haar tuin in. Actie Jacques.
12- Sluiting. 21.00 uur.

Verg.d.d. Pnt Wie Onderwerp Afhandeling  of contact
17-02-15 2.2. Hakima Schoonspuiten containers
17-02-15 7.1 Hakima Herstel hek t/o apotheek
17-02-15 7.2 Hakima Meer legen hondenpoepbakken
17-02-15 7.3 Mieneke Afhandeling meldingen straatverlichting
17-02-15 7.5 Mieneke Verplaatsen meterkast bij MLK  school 
17-02-15 11.5 Jan Herstel fietspad Romolen
17-02-15 11.8 Mieneke Navraag groenstrook bij viskraam Vastgoed Joeri
17-02-15 11.12 Jacques Rommel bij container en doorgroeien 

wilg bij omwonende speeltuin
Contact bewoner.

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

volgens afspraak na werkzaamheden.
Schouw na gereedkomen 
bouw

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

Dagelijks bestuur
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