
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 21 juni 2016 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten
Irene Helmond
Gerard Tensen, Fred Spaansen
Albert Keevel
Wim Kleist
Tiny Govers
Peggy Meulman
Mieneke Zijlmans
Kitty van Tooren
Diane Bakboord
Sandra Tielemans
Robin van Reep
Mariska van Zeeland
José de Cock
Lies Schaaf
Ans de Haas, Stella van Tintelen, Frans van Loon, 
Siem de Groot, Wim van Seggelen, Wil van 
Straaten, Lucas Ledmia, Bram van Ling, Henny 
van Ling, Jan de Graaff,
Henny en Jan van Amsterdam, Gerrit van Slooten,
Wil van Straaten, Richard Terreehorst

Voorzitter wijkraad
Secretaris
Wijkraad
Adviseur wijkraad, fractievoorzitter Trots Haarlem
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Wijkraad Slachthuisbuurt
St. Ontmoet elkaar in Parkwijk en Haarlem Oost.
Gebiedsverbinder
Gemeente Haarlem Handhaving en Veiligheid
Gemeente Haarlem
Sociaal wijkteam
Handhaving
Speeltuin
ElanWonen
Bew. cie. Elan Wonen
Wijkbewoners 

Afwezig met bericht
Ron Bax
Ans Kippersluis
Paul Meulman. 
Debbie Timmerman. 
Truus Melchior

Wijkraad
Gemeente Haarlem
Stoeip
Bewoner
Notulist

1. Opening door voorzitter Marcella van Vloten.
Door afwezigheid van notulist Truus Melchior wordt deze vergadering opgenomen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 24 mei. Mail Spaarnelanden. Zij gaan over op elektronisch administratie van de gft-container, 

reden is om de dienstverlening te verbeteren. Alle geschikte woningen die nog geen gft-
container hebben worden voorzien van een container. De brieven zijn voor 10 juni bezorgd.

2.2 Mail Mieneke. De pagina van de gemeente om een buurt Whatsapp groep te starten is online.
https://www.haarlem.nl/buurtwhattsapp-groep-starten/

2.3 27 mei. Spaarnelanden is gestart met wijkteams, die onderhouden hun eigen wijk en pakken 
direct vragen van bewoners op. Tijdelijke locatie wijkteam oost is het hoofdkantoor van 
Spaanelanden aan de Minckelersweg.

2.4 28 mei mail Trots Haarlem/liften station Spaarnwoude. Zij hebben via de Griffie laten 
uitzoeken hoe het zit met de aanleg. ProRail; voor Spaarnwoude wordt voorzien in 3 liften en 
wat kleinere hellingbanen, de architect is bezig met eens schetsontwerp. In juni komt een 
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workshop waarbij gekeken wordt wat de beste positie van de liften is. We horen nog nader 
over de planning van de realisatie.

2.5 Vorige week is er een gesprek geweest met familie, buurtbewoners, gemeente, sociaal 
wijkteam, wijkagent en wijkraad over de gedenkplek van Sjeddy, de jongeman die in 
nieuwjaarsnacht is omgekomen op de Zomerkade. Er zijn met elkaar afspraken gemaakt hoe 
de aanwezigheid van jongeren die soms overlast geven aangepakt kan worden.

2.6 16 juni Mail Erwin Hemmelder/Amsterdamsevaart. Er is een plankaart gemaakt, er komt een 
informatieavond voor buurtbewoners waar zij aan kunnen geven hoe het asfalt ingevuld gaat 
worden. Tekening is aanwezig.

2.7 20 juni Mail Debbie Timmerman over overlast van de Bandenhal. Mail gaat naar Hakima.
2.8 21 juni Mail Petra Klaassen opbouwwerker/Teylerplein. Petra heeft met bewoners gepraat. Er 

is een nogal intimiderende groep die ook veel lawaai en troep maakt tot soms diep in de nacht.
Alle partijen politie, handhaving, gemeente en jongerenwerkers weten ervan en zitten er 
bovenop. Men kan contact opnemen met Petra maar de mensen moeten zeker melden.

2.9 Diana Bakboord is beleidsmedewerker groen bij de gemeente. Oost heeft de wens voor meer 
groen. Voorstel tot gedachtenwisseling over de mogelijkheden. B.v. de Amsterdamsevaart.

3. Politie en Handhaving Kitty van Tooren.
3.1 Teylerplein. Er is flinke overlast in de avonduren en gedurende de nacht. Er wordt een plan 

van aanpak gemaakt, extra inzet politie en handhaving, jongerenwerk en straathoekwerk zijn 
met ze in gesprek. Verzoek aan Richard Terreehorst om zich aan te sluiten bij het integraal 
overleg, participatie vanuit de buurtbewoners. Richard is akkoord. Hij kan nog iemand 
meenemen. Communicatie loopt via Wijkraad en Richard. Advies om te blijven melden. 
Signalen kan men ook aan Petra doorgeven.

3.2 Omwonenden Teylerplein hebben een brief ontvangen met het verzoek om de hondenpoep op 
te ruimen, anders wordt er geverbaliseerd.

3.3 Bullehofje. Overlast uitgaanspubliek, jongeren die indrinken. Dit wordt opgepakt door Kitty, 
Mieneke en de gebiedsbeheerder. Handhaving zit er bovenop. Er wordt gezocht naar een 
structurele oplossing. Wellicht het vervangen van de dugout door iets anders. Er gebeuren 
evenals op het Teylerplein geen stappen zonder overleg wijkraad en omwonenden.

3.4 Albert. Wil je met spoed de verlichting aanpakken? Kitty, samen hebben we 4 maanden 
geleden de verlichting nagelopen, er is melding van gemaakt. In het opvolgend proces is het 
niet goed gegaan. Dringend licht nodig bij de flat Teylerplein, overlast van hangjongeren. 
Bewoners zijn in gesprek met Dock gegaan, jongeren hebben excuses aangeboden. 

Richard. De verlichting op het Teylerplein is tot nu toe heel. 
3.5 Mariska, zijn er 2 handhavers voor Haarlem Oost? Robin, er zijn er 4 voor heel oost, hij zelf is

voor de Amsterdamse buurt. Mariska heeft 2 keer gebeld voor loslopende honden langs het 
DSK-terrein op zondag. Handhavers moesten uit Noord komen. Robin; dat klopt op de 
zondagen is er 1 koppel voor heel Haarlem. Mariska; het is absoluut nodig. Eerder zijn er 
waarschuwingen uitgedeeld, maar ga ook bekeuren. Robin; de prioriteiten ligt nu bij het 
centrum (daklozen) en stenengooiers Aziëweg. Kitty doet het voorstel om er daarna een 
project van te maken. Wim Kleist; is het permanent zo op zondag? Robin op zondag is het 
minder druk, kunnen het over het algemeen met 2 man af. Wim van Seggelen; kunnen degene 
die vrij zijn op zondag niet elders ingezet worden? Marcella; ook bij Politie is 
personeelstekort. Richard, ze moeten net als ieder ander ook vrij hebben. Marcella; 
personeelstekort, meer een punt richting politiek aankaarten. 

4. Notulen 17 mei 2016
Inhoudelijk;
5 minutenpraatje Zomerzonnemarkt staat 27 augustus. Dit wordt 20 augustus daar er voor de 27e reeds 

een eerdere aanvraag is ingediend.
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Actiepunten;
170516/8.4 Bord is niet meer te gebruiken, wordt vervangen. Siem het was een 

investering van € 500,00. Marcella; met de jongelui is een betalingsregeling 
getroffen.

160216/5 Planning Dr Schaepmanstraat. Mieneke stuurt deze week antwoord.
190116/2.6 Dr Schaepmanstraat uitrijden parkeergarage en ontbreken fietsbeugels.

Het duurt nu wel erg lang. Mieneke stuurt deze week het antwoord.
 Onderstaande punten gaan van de actielijst.
190416/6 Navraag aantal anonieme meldingen. Sandra; het zijn er niet veel.

190116/7.1 Navraag Milieuplein bewoner met bedrijfsauto. Richard heeft 
antwoord gehad, zijn wagen is 20 cm te lang. Hij zoekt het zelf uit met 
Spaarnelanden.

  5-   Projecten in de buurt: 
  5.1 DSK Siem de Groot. Bericht wethouder van Spijk, de bouwkavel naast de school gaat in de 

verkoop. DSK111 bezig met de fundering zodat in juli Liander aan de slag kan, hopelijk start 
bouw in september. Mariska de speeltuin is in december klaar.

5.2 Op/herwaardering Amsterdamsevaart Wim Kleist. Wim is positief over de medewerking met 
gemeente en projectleider Hemmelder. De schets over de groene en recreatieve inrichting is 
onderweg. Ideeën worden aangereikt aan de buurt Vraag aan de aanwezigen om ook met 
ideeën te komen. Officiële brief; op 14 juli is er een bijeenkomst. Informatie is te vinden op de
website van de Groene Mug. Diane; operatie Steenbreek voor dit jaar is er nog een klein 
budget voor heel Haarlem. Mieneke deed het voorstel voor de Amsterdamse Buurt daar het 
een versteende wijk is. Diana legt het voorstel in deze vergadering op tafel om samen binnen 
de marge van het bestaande budget tot plannen te komen. IVN is niet zozeer betrokken. Wil; 
hoe wil men de bewoners informeren/enthousiasmeren? Diane; we gaan eerst kleinschalig 
maar wel snel beginnen. Voorstel om o.a. met Ron tot een vervolgafspraak te komen. Stap 2 is
de informatie aan de bewoners. De voorzitter komt hier nog op terug.

5.3 Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat Richard Terreehorst. Men is bijeen geweest. 
Punten worden meegenomen in een startbrief die naar de gemeenteraad gaat. Diverse 
meningen over o.a. de snelheid het is nu aan de Raad. 2017 start werkzaamheden.

         
  6-  Parkeerbeleid Haarlem Irene.

De heer van der Sanden is bezig om wijkraden bij elkaar te halen voor een alternatief plan voor het 
parkeerbeleid. Onze wijk is heel breed, veel verschillen in de wijk, er zijn straten met B of C-
vignetten en geen vignetten Wie heeft interesse om mee doen met dit overleg?

Richard Teylerplein wil dolgraag een vignet, kan zijn auto praktisch niet parkeren o.a. door 
werknemers die met de fiets de stad in gaan. Hij heeft respect voor de handhavers zij doen 
netjes hun werk. Marcella heeft begrip voor individuele meningen, het is een politiek spel, we 
moeten ook naar de langere termijn kijken. Mieneke; het is door de diverse meningen een 
lastige discussie. Het is lastig om het iedereen naar de zin te maken.

Wel of geen vignet, parkeren Ikeaterrein, eerste vignet bewoners gratis parkeren in of rondom de eigen
straat, weghalen vignetten Amsterdamstraat, met nieuwe vignetten verplaats je het probleem, 
vignet inbreuk op je privacy.

Wim Kleist, morgen is er een meeting met hr. van der Sanden en gemeente? Albert, dat klopt, we 
moeten ook de plannen voor referendum VVD afwachten. Dat kan het plan ophouden.

Wim; kijk naar het beleid het is vooral een fiscale kwestie, geen parkeerbeleid. Geld gaat dan naar de 
gemeente zelf, er wordt 8 miljoen verdiend. Een aantal jaren geleden zijn miljoenen bestemd 
voor parkeerbeleid naar de algemene middelen gegaan.

Marcella; een nieuw parkeerbeleid is op zich goed maar we worden de duurste van heel Nederland. 
We kijken hoe het gaat, wachten de informatie af en zullen het terugkoppelen.
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Richard heeft te weinig tijd voor de overleggroep maar zal tijd vrijmaken om het stuk door te nemen 
en zijn mening geven. Irene stuurt het toe.

7. Wat gebeurt er in de andere wijken in Haarlem Oost
   7.1 Slachthuisbuurt Tiny Govers zaterdag is de zomermarkt zie verder 7.3

   7.2 Parkwijk Zuiderpolder Wim Kleist. Vanuit de wijkraad houden Ronald Fukken en Edwin Hein
zich bezig met het parkeerbeleid. Het zal worden teruggekoppeld naar de andere wijkraden.

Helaas zijn bussen bekogeld in de wijk. Waarvoor staat er borden op het Beatrixplein?  
Peggy; Het is voor het weghalen van een stroomkast bij de dierenwinkel. De informatie had Peggy via 

Facebook.
7.3    José de Cock Elan Wonen.
Mustafa Kibar wijkbeheerder. Op facebook werd wijkbeheerder Mustafa Kibar gefeliciteerd. Mustafa 

is 8 jaar ingehuurd door de 3 corporaties voor de Slachthuisbuurt. Mustafa is per 1 juli door 
Elan Wonen in dienst genomen als wijkbeheerder. Dit is vervroegd naar 13 juni. Hij zal 
signaleren op de gebieden schoon, heel en veilig en kleine conflicten in heel Oost voor het 
bezit van Elan Wonen. In samenwerking met José die de functie wijkregisseur krijgt.

Streven van José is om 1 x per kwartaal op dit overleg aanwezig te zijn. Zij leest altijd de verslagen 
maar persoonlijk contact is belangrijk. Zij is altijd bereikbaar alleen voor de wijkraad via haar 
06 nummer en email. Mustafa zal de volgende vergadering meekomen.

Bewoners (eerst de flatbewoners) krijgen een nieuwsbrief van de bewonerscommissie waarin Mustafa 
voorgesteld wordt.

Alberdingk Thijmstraat en Hieronymus van Alphenstraat. De tijdelijke verhuur werd eerst door Elan 
Wonen gedaan nu door Interveste. Zij vragen een hoge borg van 2 maanden waardoor er 
andere klanten komen. Zij kunnen iets makkelijker sturen dan een corporatie. Volgens José 
gaat het goed en vraagt of er andere signalen uit de buurt zijn.  Marcella, volgens informatie 
monteur UPC wordt daar bij elkaar afgetapt, waardoor signaal in de buurt wordt afgezwakt. 
Dit heeft de monteur intern doorgegeven en het zou worden teruggekoppeld naar Elan Wonen.
Het is op dit moment niet bij José bekend. Advies Richard voor bewoners die en afgezwakt 
signaal hebben, laat door Ziggo een directe lijn openzetten in de hoofdkast.

Vraag van Gerrit hoe het met de plannen staat. José; de planning is hetzelfde gebleven. Het is in 4 
fases gesplitst. Planning Alberdingk Thijmstraat even kant (het dichtst bij de Bellamy-straat) 
eind van het jaar dan de andere fases, daar zit een jaar tussen. Laatste fase in 2020. Fase 1 is 
verkoop met funderingsherstel. Geef signalen door aan José. Zijn er van te voren bekende 
vragen voor vergaderingen geef ze door dan kan José de antwoorden vast opzoeken.

   7.3 Stoeip Peggy Meulman.
Zaterdag is de Zomermarkt Slachthuisbuurt Pladellastraat, 80 kramen. Van 09.30 tot 16.00 uur. Betsy 

de clown zal aanwezig zijn en Sportsupport met een tafelvoetbalspringkussen.
20 augustus de Zomerzonnemarkt, verhuur kramen loopt goed.
Elke maandag is de buurtlunch in de Sprong kosten €3,00 om 12.00 uur. Er komen steeds meer 

bewoner, maar er kunnen nog bewoners bij.
De reanimatiecursus is vol. Nieuwe start in september. De Scheepmakersdijk zal zich waarschijnlijk 

ook toevoegen daar men het in die wijk niet van de grond krijgt. Er is ook vraag naar kinder 
EHBO. In de zomer Picknick in het park op 30 of 31 juli. Als het mooi weer zal men iets voor 
kinderen organiseren. Er is contact met een entertainmentbedrijf voor een groot feest in het 
park 

8 Mening van de bewoner/rondvraag
8.1 Gerard. Zijn er wijkraadleden naar het ABC-centrum geweest over de Prins Bernhardlaan? 
Ja evenals leden van wijkraad PZ. De punten worden voorgedragen. Voorkomen dat het een 

doorgaande route blijft, op termijn een stadsstraat. De invulling is een andere zaak. Een 
mogelijke oplossing voor de doorstroming verkeer Amsterdam/ Zandvoort is een aftakking 
van de A 9 bij Velsen te realiseren. Mede waardoor de Hekslootpolder behouden niet in 
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gevaar komt. Zaak om dit besef door te laten dringen bij de Provincie. Wijkraden trekken 
samen op. Het is brainstormen, er zijn nog geen concrete plannen.

8.2 Wim Kleist. Uitbreiding WC Beatrixplein zal op redelijke korte termijn gebeuren. Plannen 
liggen er al jaren. Uitbreiding van de Dekamarkt, mogelijke komst 2e supermarkt en 
woningbouw van het stukje bij de Prins Bernhardlaan. We houden de vinger aan de pols.

8.3         Boschgebouw staat leeg. Wat gaat daar mee gebeuren? Het is particulier bezit. Wim is naar 
het Seinwezen geweest over toekomst wonen in Haarlem. Daar is de optie voor woningbouw 
beter sprake gekomen. Er is op termijn meer behoefte aan bouw voor alleenstaande jongeren 
en ouderen, dat bevordert de doorstroming vanuit grotere woningen. Het vereist een ander 
manier van denken.

8.4        Gft bakken. Bewoners krijgen bericht als men een bak krijgt. Registratie door 
Spaarnelanden.

8.5 Ans. De tegels van de wanden van de woningen Vaartstraat (Ymere) laten los waardoor de 
isolatie vochtig wordt. Er moet iets aangedaan worden. Ymere is er mee bezig en heeft 
voorlopig de wanden gestut. Er is nog geen terugkoppeling van Ymere aan bewoners geweest. 
José vraagt of dit individuele geval iets voor dit wijkraadoverleg is? Voorzitter vindt dat iedere
bewoner zijn zegje mag doen.

8.6 Bij de ondergrondse container is aan de paaltjes oud ijzer vastgemaakt, het verhinderd de 
doorgang. Ers staan al tijden 7 á 8 fietsen. Advies melding doen bij handhaving. Als fietsen 
lange tijd op dezelfde plek staan melding naar Handhaving. Handhaving plakt een briefje op 
de fiets en wordt na een maand verwijderd.

8.7 De wijkkrant komt half september uit.

9 Sluiting. Marcella wenst iedereen een fijne vakantie.

Verg.dd Onderwerp Afhandeling of contact
17-05-16 Navraag watertappunt Teylerplein Zit in de pen bij gemeente Albert 

vraagt het nogmaals 
17-05-16 Parkeernota opmerkingen aanvullingen Wijkraad 

Scheepmakersdijk
Is ontvangen wordt nog 

doorgenomen.
17-05-16 Marcella Stand van zaken informatiebord
17-05-16

Mieneke
Plaatsen bomenlijst Zuidpolderstraat 237
Navraag afsluiting ventweg Amsterdamsevaart/ 

geen bewonersbrief
19-04-16 Hakima Cijfers meldingen Mei 2016
16-02-16 Mieneke Navraag planning Dr. Schaepmanstraat Deze week antwoord
19-01-16 Mieneke Dr Schaepmanstraat uitrijden parkeergarage en 

ontbreken fietsbeugels.
Dee week antwoord
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