
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 19 april  2016 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten
Irene Helmond
Ron Bax
Corry Luiten, Lies Schaaf
Bernard Felix
Tiny Govers
Peggy Meulman
Misja Steen, Colette Galy
Hakima Sallemine
Sanne Geers
Mariska van Zeeland
Paul Meulman
Koen van den Dop
Daphne Huysse
Sander van den Raadt
Stella van Tintelen, Debbie Timmerman, Jan de 
Graaff, Richard Terreehorst, Siem de Groot, Greet 
van den Berg-Boes, Wim van Seggelen, Wil van 
Straaten, Henk Korenstra, Lucas Ledmia
Truus Melchior

Voorzitter wijkraad
Secretaris
Penningmeester
Bew. Cie. ElanWonen
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Wijkraad Slachthuisbuurt
Wijkraad Slachthuisbuurt/ Soeip
Sociaal wijkteam
Handhaving
Zorggroep Reinaldahuis
Speeltuin
Soeip
Sportsupport
Groen Links
Trots Haarlem
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig met bericht
Fred Spaansen
Wim Kleist
Mieneke Zijlmans
Frans van Loon, Henny van Ling
Marijke Bergsma

Wijkraad
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Gebiedsverbinder
Bewoner
Politie

  1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten.

  2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
  2.1   Stikstofdioxide. In opdracht van de gezamenlijke Wijkraden Haarlem Oost is in 2015 op 7 
        locaties de concentratie gemeten. Op alle 7 plekken in de buitenlucht gemeten ligt het beneden de
        wettelijke norm van 40ug/m³. Rapport bij het secretariaat. 
        Daphne; Ultrafijnstof is moeilijk te meten, er wordt nader onderzoek naar gedaan wat nog enige 
        tijd kan duren.
  2.2   Schoenenreus. Mail van de heer Schaaf met het verzoek of de wijkraad stappen kan ondernemen

tegen de lelijke aanblik van het verwaarloosde pand. Wijkraad heeft 4 april stichting Doei 
aangesproken en gevraagd binnen 2 weken een oplossing door te geven. Indien het niet lukt wordt
het verzoek aan de gebiedsverbinder doorgegeven. Het is nu 2 weken geleden, er staan nu 
getekende bloemen op het raam, verder geen antwoord van stichting Doei.

  2.3   Plastic containers. Mail van Laurina van Dam. Door de gemeente wordt op dit moment gewerkt 
aan het beleid, zodra dat is goedgekeurd gaat Spaarnelanden aan de slag, zal april/mei zijn. Het 
scheidingspercentage in Haarlem moet omhoog, zaak van fracties om het te bevorderen. 
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2.4     Teylerplein. Brief van Petra Klaasen van Dock aan bewoners Teylerplein. Verslag laatste 
bewonersbijeenkomst; er slingert veel afval, als dit naast de bakken ligt melden aan 
Spaarnelanden. Hondenpoep, er is strenger gecontroleerd, is moeilijk op heterdaad te 
betrappen. Gemeente stuurt binnenkort een brief aan bewoners om de poep op te ruimen.
Overlast jeugd, het was rustig, bij melding van overlast zullen jongerenwerkers vaker langs 
gaan. Handhaving is in wijkteams gaan werken. Murat Akat en Robin vd Reep tel; 5114950.

2.5     DSK111. Mail bestemmingsplan, verwerking zienswijzen. De zienswijzen met betrekking 
tot de openbare ruimten zijn doorgegeven aan de projectmanager.

2.6          Herinrichting Nagtzaamstraat. Wijkraad heeft 100 flyers bezorgd met het verzoek mee te 
denken en mee te praten over de herinrichting. Retour 3 positieve en 1 negatieve reactie. De 3 
positieve bewoners hebben we uitgenodigd om kennis te maken met de Fietsersbond en Hilde 
Prins van de Bomenwachters, daarna brengen we de bewoners in contact met de 
procesmanager Martijs Hoefakker. Wil van Straaten, de flyers zijn niet op het Teylerplein 
bezorgd terwijl zij wel belanghebbenden zijn. Wijkraad stuurt deze bewoners ook een brief.

2.7          Drilsmaplein. Mail van mevrouw Schaaf met het verzoek aan de gemeente om de 
containers weg te halen. Het verzoek ook aan de wijkraad, die heeft het via de gemeente 
doorgegeven aan ElanWonen. Ondertussen heeft mevrouw Schaaf antwoord gehad dat de 
containers binnenkort maar voor 1 augustus weggaan.

2.8     Meeuwen. Mail van Laurina van Dam over de overlast en tips wat u kunt doen tegen de 
overlast. U voedt de dieren niet, houdt afval van de straat en meldt meeuwennesten.
Handhaving controleert ook of afval op de verkeerde plekken of tijdstippen wordt 
aangeboden. Ziet u een vuilniszak openstaan bel 7517200 of mail naar info@spaarnelanden.nl

2.9           Teylerstraat. Bewoners hebben een brief gestuurd naar wethouder Sikkema waarin zij 
aandacht vragen over de onveilige situatie. In de brief staat; de nieuwe wijkraad doet ondanks 
meldingen niets aan de situatie. De wijkraad is hier niet eerder in gekend en heeft de brief 
doorgestuurd naar Mieneke Zijlmans.

2.10        Wijkteams. Mail Laurina van Dam Spaarnelanden. Start wijkteams in Schalkwijk, zuidwest
en Haarlem Oost. Voorman kijkt of de wijk schoon, heel en veilig is. Team gaat aan de slag 
met zaken die ze zelf kunnen doen. Voorbereiding voor het groenteam, helpen bij eenvoudige 
taken en ruimen groen en ander afval op, eenvoudig snoeiwerk en reparaties aan bestrating en 
straatmeubilair. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunne nzinvol meedoen. 
Instroom van Paswerk, Dock Hartekamp. Het werkt vanuit vaste locatie in de wijk. 

2.11       Herdenking. 16 april zijn de slachtoffers herdacht. Bij het monumentje bij het Nijmanshofje 
die omgekomen zijn bij het bombardement in 1943. Ron en Irene hebben een stukje 
voorgelezen, er zijn bloemen gelegd.

2A. Adviseur. Marcella, de wijkraad stelt Albert Keevel aan als adviseur van de wijkraad. 
Akkoord van de aanwezigen.

  3-  Politie/handhaving Hakima Sallemine.
  Supermarkt Dr. Schaepmanstraat. Handhaving is hier actief mee bezig. Hakima heeft gesprek
gehad met ondernemer en ook met een omwonende. 
  Honden. Handhaving is in burger aanwezig o.a. Zomervaart /Zomerkade. Eén aanhouding 
met geweld vanwege niet opruimen. Er is een extra vroege dienst ingeroosterd vanaf 07.00 
uur. Bewoonster merkt op dat het werkt. 
  Teylerplein staat op de lijst, heeft extra aandacht evenals bij de garageboxen. Handhaving 
doet zijn best, ook graag medewerking van bewoners. 
Altijd meldingen doen!
Marijke Bergsma per email. Meldingen maart april.
Diefstal uit voertuigen en fietsen. Zet de fiets ergens aan vast. Teylerplein 2 meldingen van 
overlast, wordt in de gaten gehouden. Een melding vuurwerk DSK, een melding jeugdoverlast 
Bullehofje
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  Herdenkingsplek Zomerkade is een hangjongerenplek geworden met veel overlast. Muziek, 
drank, omwonenden zijn hun privacy kwijt, geparkeerde auto heeft een deuk gekregen. Er is 
extra surveillance. Voordat het gaat escaleren is er overleg met de familie (Marcella, politie 
Kitty van Tooren) voor een andere locatie voor een herdenkingsplek. Familie dient zelf een 
vergunning aan te vragen.
  Smartcars Poortstraat. Twee afspraken met de uitbater heeft niets opgeleverd. Hakima en 
Mieneke pakken het verder op. Mariska heeft 2 x gebeld voor dubbel parkeren. Nu eerst een 
waarschuwing, volgende keer niet meer. 
  Vuilniszakken naast container, Handhaving is daar mee bezig, zoeken een andere opzet met 
Spaarnelanden, lopen nu achter de feiten aan. Er moet repressief worden opgetreden. 
Handhavers hebben ook een pasje voor de containers. Afspraak; in mei neemt Hakima de 
cijfers van de meldingen mee voor alle thema’s.
  Vraag over autobranden (o.a. Severijnstraat) wordt naar Marijke doorgezonden.

  4 - Notulen van wijkraad vergadering van 15 maart 2016
       Tekstueel; presentielijst Rob Terreehorst wijzigen in Richard Terreehorst.
       Actiepunten;
       150316/6.1 Sociaal Wijkteam is vanavond aanwezig.
       150316/6.4 Afspraak overleg met Siem de Groot en Ans Kippersluis is geregeld.
       160216/5 Plaatsen paaltjes hoeken, er is veel weerstand, besluit het niet te doen.

Regelgeving parkeren auto’s; bij bedrijven, te koop staande auto’s.
Hakima; APV, het mag niet in door B&W aangewezen gebieden.

    160215/5 Aanpak Nagtzaamstraat. De wijkraad heeft bewoners per brief benadert.
    160215/7.5 Vraag plastic containers aan Spaarnelanden. Zie punt 2.3.
    151215/3.3 Paal fietspad Herensingel Teylerstraat is teruggeplaatst.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
Actiepunten inhoudelijk;
150316/2.2 Verlichting zebrapad Nagtzaamstraat zou binnen 5 dagen hersteld worden, na 

de vergadering in maart. Na de vorige vergadering is er nog een ronde gelopen
rond het Teylerplein. Wijkraad doet weer melding.

16-02-16/7.1 Navraag Milieuplein bewoner met bedrijfsauto. ( punt blijft staan)
Aanvraag verhoging stoep Teylerplein 1. Richard Terreehorst heeft op de 
telefonische en digitale meldingen sinds december 2015 nog steeds geen enkel
antwoord gehad. Richard uit zijn boosheid hierover, de overlast hiervan duurt 
veel te lang. Wil van Straaten zegt dat bij Spaarnelanden dezelfde situatie 
voortvarend heeft aangepakt. De wijkraad stuurt brief naar Spaarnelanden en 
koppelt het terug aan Richard.

  5 - Hilde Prins, herplant bomen niet aanwezig, vervallen.

  6 -  Presentatie Sociaal Wijkteam Misja Steen, Colette Galy 
        Uitleg over de samenstelling, werkzaamheden en benadering bewoners. Team bestaande uit 7 

disciplines met meerder standpunten en korte lijnen. Zijn bezig zich bekend te maken in de wijk. 
Samen met de bewoner kijken naar de mogelijkheden, zelfredzaamheid en kwaliteiten. 70 tot 
80%  is financieel gerelateerd. Proberen tot oplossingen te komen. Gemeente moet nog wennen 
aan maatwerk. Richting politiek bekijken om zaken in het systeem die nu strak vast liggen te 
veranderen waar mensen tegen aan lopen.
Er is een groep gevormd van minima /mensen met schulden  die de knelpunten bespreken en zelf 
met oplossingen komen. Zoals een locatie om bijeen te komen, koffieochtend om elkaar te helpen
en het isolement te doorbreken. Een lunch met de wethouder en ambtenaren die er toe doen. 
Wethouder Langenacker heeft toegezegd. Het is een proces dat moet groeien, het team is trots op 
deze groep. Voorstel om de groep bekendheid te geven door een interview in de wijkkrant.
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Daphne; vergoedingen zijn concreet vastgelegd, beleid zou dan aangepast moeten worden.
        Kosten? Het team is een voorziening van de gemeente.
        Bij wie melden voor b.v. volgepakte woning, zorgen om hygiëne en veiligheid? 
        Meldingen bij GGD of sociaal wijkteam. Bekijken wat er nog meer achter de situatie zit. Navraag
        of het anoniem kan gebeuren.

         Marcella geeft complimenten aan het Sociaal wijkteam, is tevreden over hoe zij de zaken 
oppakken of doorverwijzen. Zij krijgen een steeds belangrijker rol in de wijk.

        
  7  - Afwaardering Amsterdamsevaart. Variant 111 moet serieus genomen worden. Wijkraad en 

bewoners willen het groen zoveel mogelijk aan de kant van de wijk. Vrijdag is er overleg met 
ambtenaren, projectontwikkelaar Bureau Goudappel en Coffeng, Ronald Fukken, Cecile Hubers 
en Marcella. Zien met vertrouwen de commissievergadering Beheer tegemoet.

 7A  DSK Donderdag is het plan bij commissie Ontwikkeling van tafel geveegd. De wijkraad heeft 
alle fracties per brief benaderd dat men het er absoluut niet mee eens is evenals de speeltuin. 
Donderdag wordt het in de Raad besproken.

        
  8  - Rondvraag
  8.1  Peggy/Paul Soeip; 14 mei Afterluilakmarkt Beatrixplein, 25 juni Zomermarkt Pladellastraat, 17 

september Nazomermarkt Beatrixplein. Wijkraad vindt dat Soeip goed bezig is en gaat eerdaags 
met de Stichting om tafel om in de wijk dingen te organiseren.

  8.2 Wim van Seggelen geeft een compliment. Wijkraad komt voor de mening van de bewoners uit.
  8.3 Henk Korenstra. Komt er dit jaar een jaarvergadering? Ja, vanwege drukke werkzaamheden is het

later in het jaar. De kascommissie heeft de kas goedgekeurd en de afrekening is verzonden naar 
de gemeente.

  8.4 Mevr. van den Berg Boes, meeuwen en rattenoverlast. Sommige bewoners mogen vanwege hun 
geloof geen brood weggooien. Bi de moskee komen broodcontainers, voorstel inleveren bij de 
kinderboerderij Nijmanshofje of  bij boerderijen. Als proef komt in enkele wijken de schillenboer
terug. In de wijk hebben bewoners geen GFT containers. Bekend maken in Haarlem, ook via de 
moskee, dat men geen brood neergooit. Hakima gaat in overleg met Spaarnelanden. Voorstel 
bewoner; doe een a4-tje bij de mensen in de bus dat men een bekeuring kan krijgen voor het 
voeren van meeuwen in aangewezen gebieden.

 8.5  Lucas meldt dat het een goede en leuke avond was.
 8.6  Wil van Straaten Teylerplein is verboden voor loslopende honden. Meldingen doen.
 8.7   Sander. Compliment voor de inspraak over de Amsterdamsevaart.

  9 -  Sluiting 21.20 uur.
Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
19-04-16 2.6 Irene Brief herinrichting Nagtzaamstraat naar 

bewoners Teylerplein.
19-04-16 3 Hakima Cijfers meldingen Mei 2016

3 Wijkraad Vraag naar autobranden aan Marijke
19-04-16 6 Colette Navraag meldingen anoniem ??
19-04-16 Irene Verlichting zebrapad Teylerplein Herhaalde melding.
16-02-16 5 Mieneke Navraag planning Dr. Schaepmanstraat
19-01-16

19-04-16

7.1 Mieneke

wijkraad

Navraag Milieuplein bewoner met 
bedrijfsauto.
Aanvraag verhoging stoep Teylerplein 1
Brief wijkraad aan Spaarnelanden. Richard Terreehorst

19-01-16 2.6 Mieneke Dr Schaepmanstraat uitrijden 
parkeergarage en ontbreken fietsbeugels.

Aangegeven punt schouw
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