
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 16 februari  2016 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten
Irene Helmond
Ron Bax
Fred Spaansen 
Corry Luiten
Mariska van Zeeland
Mieneke Zijlmans
Martijs Hoefakker
Paul Meulman
Petra Klaassen
Collete Galy
Bernard Felix
Albert Keevel
Teun Vreugdenhil
Henny en Bram van Ling, Lucas Ledmia, Stella 
van Tintelen, Debbie Timmerman, Jan de Graaff, 
Rob Terreehorst, Marlieke Heck, Harry en Ted 
Scheerder, Ans de Haas, Jan en Henny van 
Amsterdam, Siem de Groot, Stella van Tintelen, 
Henk Korenstra, Wil van Straaten, 
Truus Melchior

Voorzitter wijkraad
Secretaris
Penningmeester
Wijkraadslid
Bew. Cie. ElanWonen
Speeltuin
Gemeente gebiedsverbinder
Gemeente procesmanager
STOEIP
Dock
Sociaal wijkteam oost
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Trots Haarlem
Christen Unie
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig met bericht
Hilde Prins
Koen van den Dop
Ans Kippersluis
Wijkraad Scheepmakersdijk
Hakima Sallemine
Siem de Groot
Frans van Loon
Wim Kleist
Marijke Bergsma
Gerard Tensen.
Wim van Seggelen

Bomenwachters
Sport Support
Gemeente

Handhandhaving
Ondersteunend lid DSK 111
Ondersteunend lid Amsterdamsevaart
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Politie
Wijkraad
Bewoner Zuiderpolder

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten.
2 - Mededelingen en ingekomen stukken. Irene Helmond
    -10 februari inloopbijeenkomst DSK 111
    -15 februari schoolkinderen gaven de start voor sloop school voor project DSK 111.
    -15 februari bewonersavond van de wijkraad over Amsterdamsevaart.
       -Schouw met de gemeente en Spaarnelanden;
    -Teylerplein waterpunt wordt aangevraagd, onderdeel speeltoestel is geleverd
     wordt binnen 2 weken vervangen. 
   -Dr. Schaepmanstraat probleem uitrit nieuwbouw wordt opnieuw bekeken. 

1



   -Eind Amsterdamstraat ligt verkeersbord op de grond is doorgegeven.   
   -Bij Jin Lai, bij verlaten parkeerterrein wordt bord toegevoegd zodat duidelijk is dat de  
   Amsterdamsevaart eenrichtingverkeer is.
   -H J Schimmelstraat 3 bomen met tonderzwam aangegeven door bewoner. Dit wordt onderzocht.
   -Prins Bernhardlaan / Jac. van Looystraat op het fietspad staat regelmatig water, dit wordt opgepakt.
   -Gaten in fietspad Amsterdamsevaart ter hoogte van Bakhuysen van den Brinkstraat kimmelding 
   -Kapotte lantarenpaal hoek Zomervaart / Nagtzaamstraat is bekend bij Vialis, wordt gerepareerd.
   -Verlichting is stuk bij oversteek zebra Nagtzaamplein kimmelding gedaan.
   -Foto doorgestuurd naar Spaarnelanden van boomspiegel in Krusemanstraat boom wordt herplant.
   -Veldje van Ron wordt bekeken waar bank en afvalbakken komen te staan.
   -In de Genestetstraat zijn 2 bomen omgewaaid, stobben worden verwijderd en de tegels teruggelegd.
   -Schuin parkeren op de Amsterdamsevaart wordt opnieuw bekeken door gemeente of dit uitgevoerd 
   kan worden.

3-  Politie/Handhaving
Afspraak, de Wijkraad en Marijke hebben wekelijks contact en indien nodig is Marijke aanwezig op
de vergadering. Na evaluatie kijkt men of dit voortgezet wordt.
Marcella leest een artikel voor, waarschuwing voor babbeltrucs Als men het niet vertrouwd bel 112.
Op het Bullehofje zijn problemen met hangjongeren, verzoek van de gemeente om meer 
surveillance, 1 fiets is gestolen en 6 auto’s zijn opengebroken.

4 - Notulen van wijkraadvergadering van 19 januari 2016 vastgesteld.
Actiepunten;
190116 / 5 Overleg welzijn bewoonster Drilsmaplein is opgepakt door het Sociaal Wijkteam.

 Bovenstaand punt gaat van de actielijst.
Inhoudelijk.
190161 / 3 Plaatsen paaltjes hoeken i.v.m. veiligheid, het blokkeren van de doorgang en uitzicht 

door auto’s. Wijkraad gaat inventariseren of men dit wel wil. Meldingen bij 
Handhaving. Bespreekpunt volgend overleg. Mieneke een mogelijke oplossing is het 
invoeren betaald regime.

151215 / 3.2Eenrichtingverkeer Anna Kaulbachstraat, vraag van veel bewoners. wordt in de 
plannen DSK 111 meegenomen.

150915 / 1 Verwijderen reclamebord Prins Bernardlaan. Mieneke, het bord staat te dicht bij het 
kruispunt zoals Corrie al had aangegeven. De opdracht is gegeven het bord te 
verwijderen of te verplaatsen. 

5-   Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat Martijs Hoefakker.
Gemeente is gestart met het plan en de werkvoorbereiding en wil al in een vroeg stadium 
inventariseren wat er leeft bij de bewoners. In de Nagtzaamstraat wordt de riolering en de 
fundering aangepakt en de verharding vervangen. In de Teding van Berkhoutstraat wordt het asfalt
vervangen tot aan het van Zeggelenplein.
  -Wil van Straaten, in overleg met bewoners, wijkraad en Fietsersbond is er een plan voor de 
Nagtzaamstraat gemaakt, wordt dit meegenomen? 
Er is overleg met de Fietsersbond, Bomenwachters en Rover. Plan is ontvangen en er wordt 
gekeken wat er aan ruimte is en de mogelijkheden om een andere inrichting te kiezen.
In 2016 de voorbereiding en aanbesteding en in 2017 de uitvoering. 
   -Henk Korenstra, wordt de Dr.Schaepmanstraat hier ook bij betrokken? Zeer slecht wegdek 
verergert door het bouwverkeer.
Niet vanuit dit project. Mieneke vraagt de planning voor Dr Schaepmanstraat na.
  -Marlieke Heck, wordt er rekening gehouden met de aanpak Amsterdamsevaart i.v.m. tijdelijk 
verlies parkeerplaatsen? Uitvoerig niet gelijktijdig met de aanpak Amsterdamsevaart.
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Afspraak; Wijkraad gaat betrokken bewoners benaderen om mee te denken, tevens via website 
facebook. Terugkoppeling naar gemeente.

Hr. van Amsterdam Prins Bernardlaan t.o. Reinaldahuis blijft bij oversteek veel water staan. 
Mieneke als het water 36 uur blijft staan wordt er actie ondernomen. 
Men kan altijd melding doen. Tel: 14023 of via de gemeente site.
De bocht is te krap bij de H J Schimmelstraat en Zomervaart vuilniswagens en andere grote 
vrachtwagens moeten over het gras rijden. Wijkraad neemt het punt mee.

6 – Amsterdamsevaart
Maandag 5 februari heeft de wijkraad een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Een brief met 
handtekeninglijst gaat naar de politiek om de 3e variant door te laten rekenen. 
Mieneke; jammer dat men geen contact heeft opgenomen met Cecile Hubers voor de brief naar de 
politiek gaat. De 3e variant wordt wel doorgerekend. 
Marcella; dat is niet duidelijk geworden bij de wijkraad en in de nieuwsbrief, het is niet zichtbaar 
voor de bewoners. Avond alleen met de bewoners om tafel om de bewoners een stem te geven.
In de nieuwsbrief staat “er moet rekening gehouden met het beschikbare budget”. Wijkraad wil 
een specifieke berekening. Groen aan de huizenkant en de rijbanen naar het noorden.
Fietspad richting station en ventweg als fietsstraat. VRI-s zijn waarschijnlijk niet nodig wat de 
kosten verminderd. Volgens afd. verkeer zijn ze wel nodig. Er is geen goede terugkoppeling.
Afspraak. Wijkraad neemt eerst contact op met Cecile en de procesmanager om op één lijn te 
komen. Pluim van Wil van Straaten voor aanpak wijkraad.

7 - Rondvraag.
7.1 Rob Terreehorst, als bewoner is het milieuplein voor hem niet toegankelijk met zijn bedrijfsbus
      met aanhanger, alleen tegen betaling. 

Op 22 december heeft hij een aanvraag ingediend voor het verhogen van de stoep
hoogteverschil 23 cm). Geen reactie. Mieneke vraagt de punten na en koppelt het aan Rob terug.

7.2 Wil van Straaten. Gemeld reparatie verlichting Teylerplein nog steeds niet gebeurd. 
       Mieneke dit gebeurd normaal binnen 3 weken. Zij vraagt het na. Verlichting dugout zie punt 7.6
       Is het speeltoestel stuk vanwege slijtage of vandalisme? Vernield door vuurwerk.
      Verlichting in diverse straten in de wijk brandt niet. Amsterdamstraat, Dyserinckstraat, 
      Teylerplein, Vooruitgangstraat, feithstraat en het 1e deel Nagtzaamstraat. 
       Aanwezigen doen kimmelding en Mieneke neemt het mee daar het veel straten betreft. 
       Er is weer veel last van hondenpoep op het Teylerplein. Zie 7.6
7.3  Bernard Felix vanmiddag heeft wijkraad Parkwijk Zuiderpolder een wijkgesprek gehad. Cecile 
       Hubers laat 3e variant Amsterdamsevaart doorrekenen.
7.4  Mariska van Zeeland. Poortstraat, bedrijfseigenaar heeft veel smartcars buiten staan voor 

verkoop. Afspraak met Ingrid Hamer was dat er 3 stuks zouden staan. Mieneke het is vrij parkeren
in de straat, mogelijke oplossing invoeren parkeerregime. Volgens Rob mag men een eigen auto te
koop aanbieden vlakbij de eigen woning. Mieneke kent de exacte regelgeving niet. Wordt 
agendapunt volgend overleg voor Hakima Sallemine handhaving.

7.5  Jan de Graaff, kan er een extra plastic container komen? Uitbreiding komt er aan, wanneer is niet 
Bekend. Albert, ntwoord voor het Teylerplein was dat het nu te duur was binnen het lopend 
contract. Wijkraad neemt contact met Spaarnelanden Laurine van Dam op.

7.6  Petra Klaassen, 
       -Teylerplein er is gesprek met bewoners en gemeente. Sommige zaken lopen nog, 
       er is nog niet over alles duidelijkheid. Daarna volgt een brief. 
       -Over de hondenoverlast is een brief huis-aan-huis verspreidt. Actie Handhaving in burger, 
      niemand op heterdaad kunnen betrappen.

3



       -Verlichting Teylerplein Petra dacht dat er om meer licht was gevraagd. Het blijkt om reparatie 
       van de bestaande lamp te gaan. De lamp is al een half jaar stuk, er zijn diverse meldingen gedaan.
       Albert Keevel heeft als antwoord van de gemeente Marcel Schaapsherder gehad, het wordt niet 
       meer gemaakt daar het steeds gesloopt wordt. Kitty van Tooren is er nu mee bezig. Petra pakt het 
       nu verder op.
       -Drilsmaplein is opgeknapt. Volgens aanwezigen is het mooi geworden, helaas zijn er al planten 
       Verdwenen. Petra heeft het plan daar in de lente iets te organiseren.
      -Jeugdgroep overleg aandachtspunten zijn jeugdoverlast Bullehofje, Zuidparker, Dunklerstraat, 
      Dekamarkt Beatrixplein. Op het Teylerplein is het rustig. Overlast melden.
      -Vraag wat er nodig is voor de jeugd in Oost, graag ideeën doorgeven. 
      -Vraag naar animo om in de zomervakantie iets te doen op het Teylerplein. Veel mensen zijn weg, 
      misschien in de eerste of laatste week. Wil geeft aan dat er veel gesport wordt op het plein.
      -25 maart is eer een voetbal en basketbaltoernooi bij het Cruijffcourt in Parkwijk voor jongens en 
      meisjes. Georganiseerd door Dock Sportsupport en Youth for Christ. Er worden folders verspreidt 
      en Fred zet het op de site en facebook.
      -Er is een bijzonder project voor jongeren 16+ door Stichting Stad onder de naam 
      “Overachievers”. Gefinancierd door corporaties en gemeente.
7.8  Lucas ledmia ondersteunt de wijkraad op grafisch gebied, wat de wijkraad op prijs stelt. Hij werkt
      als vrijwilliger bij Roads. Print en Pixels is verhuisd naar Nassauplein 4-6 officiële opening 25  
      februari.

      Mariska van Zeeland compliment aan de wijkraad, Er zij veel bewoners aanwezig en de 
      vergadering is goed gestructureerd. Vooral vanuit de insteek sociaal en er voor de bewoners zijn.

8 – Sluiting 20.40 uur
Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling  of contact
16-02-16 wijkraad Punten Handhaving maart

Plaatsen paaltje hoeken.
Regelgeving parkeren auto’s; bij bedrijven,
te koop staande auto’s

Hakima Sallemine

16-02-16 5 Mieneke Navraag planning Dr. Schaepmanstraat
16-02-16 5 wijkraad Aanpak Nagtzaamstraat / Teding van 

Berkhoutstraat
Benaderen bewoners
Terugkoppeling gemeente

16-02-16 6 wijkraad Amsterdamsevaart Contact Cecile Hubers
7.1 Mieneke Navraag Milieuplein bewoner met 

bedrijfsauto, en aanvraag verhoging stoep 
Teylerplein 1

Terugkoppeling aan Rob 
Terreehorst

16-02-16 7.2 Mieneke Verlichting is stuk in diverse straten
16-02-16 7.5 Wijkraad Navraag extra containers voor plastic Laurine van Dam.
16-02-16 7.6 allen Waar is behoefte aan voor jeugd 16+? Petra Klaassen
19-01-16 2.6 Mieneke Dr Schaepmanstraat uitrijden 

parkeergarage en ontbreken fietsbeugels.
Aangegeven punt schouw

19-01-16 3 wijkraad Plaatsen paaltjes op hoeken i.v.m. 
parkeren. Inventarisatie en bespreekpunt

Hakima Sallemine maart

15-12-15 3.2 Irene Eenrichtingverkeer Anna Kaulbachstraat / 
van Zeggelenplein

Plannen DSK 111

15-12-15 3.3 Irene Paal fietspad Herensingel Teylerstraat Mieneke
15-12-15 5.2 wijkraad Locatie en kosten terugkeer informatiebord

wijkraad 
Terugkoppeling Mariska

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

n.a.v. mail Corry Luiten
wordt verwijderd / verplaatst
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