
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 19 januari  2016 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten
Irene Helmond
Ron Bax
Fred Spaansen, Gerard Tensen
Siem de Groot 
Frans van Loon
Hakima Sallemine
Murat Akat, Robin van der Reep
Marijke Bergsma
Corry Luiten
Koen van den Dop
Misja Steen
Els Rodenburg
Josette Polman, Mike Klazema, Ans Kippersluis
Sander van den Raadt
Wim Kleist, Mida Koelman, Dick Klijn.
Henny van Ling, Lucas Ledmia, 
Greetje van den Berg-Boes, Stella van Tintelen, 
Debbie Timmerman, 
Ans de Haas, Jan en Henny van Amsterdam, Siem 
de Groot, Gerrit van Slooten, Peter Lasschuit, 
Marianne Visser van Klaarwater
Truus Melchior

Voorzitter wijkraad
Secretaris
Penningmeester
Wijkraadslid
Ondersteuning DSK 111
Ondersteuning Amsterdamse Vaart
Coördinator Handhaving en Veiligheid
Handhaving
Wijkagent
Bew. Cie. ElanWonen
Sportsupport
Dock / Sociaal wijkteam
Zorggroep Reinaldahuis
Gem Hlm Ruimtelijk beleid
Trots Haarlem
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig 
Mieneke Zijlmans
Mariska van Zeeland

Gebiedsverbinder
Speeltuin

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten. 
Drie leden zijn weggegaan bij de wijkraad, men wenst ze verder succes met wat ze gaan doen.  
Marcella is voorzitter en Irene Helmond is secretaris. Zij werken graag samen met andere 
wijkraden Oost. De samenwerking met de gemeente is goed. De openbare vergaderingen ( serieus 
maar ook gezellig) worden druk bezocht. Komend jaar staan belangrijke zaken op het programma 
zoals DSK 111 en afwaardering Amsterdamse Vaart. De wijkraad zal de bewoners in brede zin 
vertegenwoordigen en helpen waar nodig is. Iedereen een mooi gezond en liefdevol 2016.

Op Oudejaarsnacht is Sjeddy om het leven gebracht. Op 8 januari was er een stille tocht. De 
wijkraad wenst familie en vrienden heel veel sterkte. Politie en Handhaving worden bedankt voor 
hun inzet en coördinatie.

Kennisgeving. De wijkraad is op geen enkele wijze betrokken bij stichting Doei, haar acties en of 
bestuurders. Wijkraad distantieert zich van zaken die door Doei worden geïnitieerd of uitgevoerd. 
Ron Bax zal per 1 maart geen penningmeester meer van Doei zijn wel uitsluitend van de wijkraad.
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Wijkraden Parkwijk Zuiderpolder en Slachthuisbuurt steunen het huidige bestuur van de wijkraad 
en streven dezelfde doelstellingen na. De gemeente beaamd dat de wijkraad een op zichzelf 
staande partij is en haar huidige nieuwe samenstelling erkend. 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. Irene Helmond
2.1  Mail  Gemeente. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor budget bewonersinitiatieven 

 (thema duurzame energieopwekking en energiebesparing). Deadline 1 februari. Zie ook website    
 www.de groenemug.nl.

2.2  Mail Spaarnelanden. Men kan zich aanmelden t/m 14 februari voor experiment om 100 dagen   
afvalvrij te leven van 15 februari tot 24 mei. Aanmelden via haarlem.100-100-100.nl. Informatie 
100-100-100-@spaarelaanden.nl

2.3   Mail Hilde Prins. Door bebouwing DSK111 worden bomen gekapt en herplant. Voor herplant in 
de van Zeggelenbuurt oproep om verdwenen bomen te melden, kale plekken en waar bomen het 
stenige karakter kunnen verzachten. Ook elders in de wijk. Melden bij wijkraad.

2.4  Mail gemeente. De flitspaal Prins Bernhardlaan wordt vervangen door een digitale paal voor een 
aantoonbare bijdrage van de verkeersveiligheid. Deze staan 24 uur aan, gegevens worden 
automatisch doorgestuurd, boetes vallen eerder op de mat.

2.5   Mail Josette Polman. Voor het ontwerpbestemmingsplan wordt een inloopbijeenkomst 
georganiseerd op woensdag 10 februari 2016 vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur in het gebouw van de 
speeltuinvereniging Haarlem Oost aan de Anna Kaulbachstraat 14-A in Haarlem. Er is 
gelegenheid om het ontwerpbestemmingsplan in te zien en vragen te stellen over het plan en de 
verdere procedure aan de aanwezige ambtenaren. 

2.6   Mail Lucas Ledmia. Vraagt oplossing voor probleem uitrijden parkeergarage Dr Schaepmanstraat
en het ontbreken van fietsbeugels voor het pand. Wijkraad heeft het vandaag aan Mieneke 
Zijlmans meegegeven.

       
3-  Politie/handhaving Marijke Bergsma en Hakima Sallemine.

Marijke bedankt de wijkraad voor de samenwerking n.a.v. het overlijden van Sjeddy op 
Oudejaarsnacht. De zaak is in onderzoek, verdachten zitten nog vast.
Er is aandacht voor diefstal en vernielingen van auto’s. 
Handhaving werkt nu wijkgericht. De 2 handhavers Robin en Murat zijn op wisselende dagen 2 
dagen per week aanwezig voor de Amsterdamse buurten en Slachthuisbuurt. Scanteam is iedere 
avond tot 22.00 uur aanwezig. De politie heeft meer bevoegdheden ( AOA algemeen 
opsporingsambtenaren) dan Handhaving ( BOA bijzonder opsporingsambtenaar).
Meldingen 5114950.

Gerrit; Hinder van parkeren op de hoeken van de stoepen, voorstel plaatsen van paaltjes. Wijkraad
neemt dit mee naar Mieneke. Er zijn veel bekeuringen uitgedeeld.
Lucas geeft compliment voor snelle actie van Handhaving na melding verkeerd parkeren.

4 - Notulen van wijkraad vergadering van 15 december 2015
      Toevoegen  presentielijst afwezig met bericht Henny van Ling
      Wijzigen;
      3.2   Siem. Het verzoek voor éénrichtingsverkeer Anna Kaulbachstraat / deel van Zeggelenplein
      loopt nog. Irene neemt dit mee voor nader overleg.
     Actiepunten
     151215 / 3.4 Foutparkeren rond Dr Schaepmanstraat supermarkt is in actie.
     151215 / 4   De namen van bewoners voor veldje van Ron zijn vandaag aan Mieneke overhandigd 
                          en wordt nu opgepakt. 
     151215 / 5.5 Overleg Amsterdamse vaart is 12 januari geweest.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
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5 - Els Rodenburg, Zorgmanager Extramuraal van Zorggroep Reinalda
Leveren Thuiszorg in postcodegebied 2012, 2033 en 2032. Per wijkteam is er één verpleegkundige,
basis Reinaldahuis. Belangrijk is dat mensen veilig en verantwoord thuis kunnen wonen. Advies 
om indien nodig tijdig zelf een verpleeghuis te zoeken, bij spoedopname wordt men mogelijk 
elders geplaatst. Meldingen en vragen over bezorgdheid over andere wijkbewoners kunnen 
bewoners bij het Sociaal wijkteam doen. WMO gaat via de gemeente. WLZ ( wet langdurige 
zieken) via het CIZ. ZVW( zorgverzekeringswet) via wijkverpleegkundige met zorgplan.

Mevr. Van den Berg meldt dat er aandacht moet zijn voor dwalende bewoonster op het 
Drilsmaplein. Misja bespreekt het in het Sociaal Wijkteam..

Wim; Gladheidbestrijding bij het Polderhuis / Romolen taak Reinaldahuis?
Els; voorportaal wordt door de technische dienst schoongemaakt. In behandeling is plaatsen groene 
zoutbak zodat iemand die zich wil inzetten zout kan strooien in groter gebied zoals elders gebeurd.

Wijkbewoners kunne eten in het Reinaldahuis en meedoen aan activiteiten.

6-  DSK, Josette Polman afd. ruimtelijk Beleid gemeente Haarlem.
     Siem de Groot zit als ondersteunend wijkraadslid in de werkgroep.
     Publicatie ontwerpbestemmingsplan DSK 111 a.s. donderdag ligt 6 weken ter visie voor inspraak.
     Commissie beoordeeld mogelijkheid aanpassingen. Men kan tijdens de Raadsvergadering de
     zienswijze toelichten. Na vaststelling in de Raad wordt het weer 6 weken ter inzage gelegd. Bij 
     vragen kan men terecht op de inloopavond of contact opnemen met Josette.     
     Ans Kippersluis. Er is een bewonersbrief uitgegaan dat de saneringswerkzaamheden deze 
     gaan beginnen. Het schoolgebouw wordt gesloopt. Verzoek aan de speeltuin om de kleine unit op 
     te schuiven opdat ook de gymzaal gesloopt kan worden. 

7-  Afwaardering Amsterdamse Vaart
12 januari was de bijeenkomst. Frans van Loon ( ondersteunende bewoner) heeft het als goed 
ervaren. Het plan is groener, nu geen bebouwing wegens gebrek aan financiën. De ventweg blijft. 
Na gereed komen Oudeweg gaan de plantenbakken weg. 
Wim; men is nu met deze eerste fase bezig daar is nu geld voor. De rest ligt in het verre verschiet. 
Advies om het asfalt zo ver mogelijk noordelijk te leggen. Maak je sterk voor een brede strook 
groen. Ron heeft een artikel voor de wijkkrant geschreven.

8-  Rondvraag
8.1 Hr. Luiten; Vincent van Goghlaan heeft zeer slecht wegdek, auto heeft schade opgelopen. 

Wim. het heeft al enige tijd de aandacht van de wijkraad Parkwijk Zuiderpolder. Omwonenden  
hebben een petitie opgesteld en laten ondertekenen. Het is bij de gemeente bekend wachten het 
resultaat af.

8.2  Fred. In de Zomervaart ligt een boot half onder water en er ligt bij de brug bouwmateriaal en 
      afzethek. Melding doen bij Havendienst en gemeente.
8.3  Hakima. De Meldcentrale is telefonisch te bereiken op maandag dinsdag en woensdag van 08.30.

tot 22.00 uur aanwezig en donderdag, vrijdag zaterdag van 08.30 tot 24.00 uur. Zondag van 08.30 
tot 17.00 uur. Belangrijk om meldingen te doen. 023 5114950. Handhaving heeft ook een 
Twitteraccount

8.4  Sander. Er is een WhatsApp-Haarlem aangemaakt voor alle wijken voor buurtpreventie.
Indien nodig eerst 112 bellen en dan de app gebruiken. Aanmelden via 
          whatsapphaarlem@gmail.com

8.5   Irene In 2017 is de reconstructie Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat. In 2016 wordt er 
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al gestart met de voorbereidingen.

9 – Sluiting 20.25 uur

Verg.d.d. Pnt Wie Onderwerp Afhandeling  of contact
19-01-16 2.6 Mieneke Dr Schaepmanstraat uitrijden 

parkeergarage en ontbreken fietsbeugels.
19-01-16 3 Irene Plaatsen paaltjes op hoeken i.v.m. parkeren Mieneke
19-01-16 5 Misja Overleg bewoonster Drilsmaplein Sociaal Wijkteam.
15-12-15 3.2 Irene Eenrichtingverkeer Anna Kaulbachstraat / 

van Zeggelenplein
Nader overleg.

15-12-15 3.3 Irene Ontbreken paal fietspad Herensingel 
Teylerstraat

Mieneke

15-12-15 5.2 wijkraad Locatie en kosten terugkeer informatiebord
wijkraad 

15-09-15 1 Mieneke Verwijderen reclamebord 
Pr. Bernardlaan

n.a.v. mail Corry Luiten
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