
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum: Dinsdag 20 september 2016 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten, Irene Helmond, Fred 
Spaansen
Elly Aafjes
Paul Meulman
Kitty van Tooren
Hakima Sallemine
Mariska van Zeeland
José de Cock
Mustafa Kibar
Lies Schaaf
Petra Klaassen
Linda Roodnat
Shanti Zanoli
Wim Kleist
Sander van den Raadt
Roel Schepers
Ans de Haas, Stella van Tintelen, Frans van Loon, 
Wil van Straaten, Lucas Ledmia, Jan de Graaff, 
Gerrit van Slooten, Richard Terreehorst, Debbie 
Timmerman, Greet van den Berg, Wim van 
Seggelen,
Truus Melchior

Wijkraad

Aspirant lid
St. Ontmoet elkaar in Parkwijk en Haarlem Oost.
Gemeente Haarlem Handhaving en Veiligheid
Handhaving
Speeltuin
ElanWonen
Wijkbeheerder Elan Wonen
Bew. cie. Elan Wonen
Dock
Sociaal wijkteam
Streetcornerwork
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Trots Haarlem
PvdA
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig met bericht
Ron Bax 
Albert Keevel
Siem de Groot
Mieneke Zijlmans
Marysa de Oliviera Martins
Koen van den Dop
Corrie luiten

Wijkraad 
Adviseur wijkraad, fractievoorzitter Trots Haarlem
Ondersteunend lid 
Gemeente Haarlem gebiedsverbinder 
Spaarnelanden
Sportsupport 
Bew. Cie Elan Wonen

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten.
Joop Teunissen voorzitter van wijkraad Slachthuisbuurt is als gevolg van een tragisch ongeval 
overleden. Hij heeft het nieuwe bestuur van onze wijkraad gesteund en geadviseerd. Een steun 
voor velen, we zullen hem missen en wensen zijn gezin heel veel sterkte. Het is begrijpelijk dat de
wijkraad vandaag niet aanwezig is.

Marcella heet iedereen welkom, gevolgd door een voorstelronde voor de nieuwe aanwezigen.
Elly Aafjes is aspirant wijkraadslid, zij woont sinds 5 maanden geleden in de Amsterdamse Buurt.
Roel Schepers is bewoner en PvdA lid. PvdA wil contact met wijkraden om te horen wat er speelt.
Mustafa Kibar is sinds 1 juli wijkbeheerder in dienst van Elanwonen voor de Amsterdamse buurt. 
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Shanti Zanoli is werkzaam bij Streetcornerwork. Voor jongeren gericht op hulpverlening. Punt 6
Linda Roodnat, Sociaal wijkteam is voor het eerst aanwezig om inzicht te krijgen wat er speelt. 

 2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1   Mail van Jamie Lankhaar over parkeerproblemen Amsterdamsevaart. Punt 9.2.
2.2   Mail van Martijs Hoefakker over de slechte staat en vervanging van de riolering in de Teding van 

Berkhoutstraat. Het is van de politieke agenda gehaald nu het niet allen asfalteren is. De straat 
wordt heringericht. Wijkraad neemt contact op met Martijs over het betrekken van bewoners.
De startbrief van de Nagtzaamstraat is behandeld in de commissie en aangenomen.

2.3   Mail van Mieneke ” Boschtoren”. Bestemming is kantoren (het bovenste gedeelte). Als bij 
verkoop de bestemming verandert naar b.v. wonen dan is de gemeente er pas bij betrokken.

2.4   Mail van Erwin Hemmelder procesmanager gemeente. Donderdag 22 september is er een inloop
over de herinrichting in het Broederhuis. Bewoners hebben een brief gekregen.

2.5   Irene heeft samen met Tim van Duijn, dagelijks beheerder gemeente de borden en de 
fietspaden bekeken op de Amsterdamsevaart vanaf de Amsterdamse Poort. Tim laat zo spoedig 
mogelijk weten of en welke oplossing er komt.

 3-   Politie Marijke Bergsma Irene heeft een voorgesprek met Marijke gehad. De Amsterdamse
        Buurt is een van de rustigste wijken in Haarlem buiten het Teylerplein om.
        Handhaving Hakima Sallemine.
3.1   Cijfers van januari t/m augustus. Er zijn 623 bekeuringen uitgedeeld en 15 trias (honden, afval) 
3.2   Supermarkt Dr. Schaepmanstraat. Veel overlastmeldingen, gesprek met omwonenden. Er wordt 

gehandhaafd. Tweemaal dwangsom opgelegd, nu in procedure bij de juridische afdeling.
3.3   De wijkhandhaver heeft goed contact met de ondernemers. Hun klacht veel fietsers en scooters 
        op het trottoir. Daar wordt actie op ondernomen met bekeuringen.
3.4   Handhaving van grote voertuigen, daar zijn speciale plekken voor.
3.5   Garage smartcars is in procedure. Er wordt een afspraak gemaakt, mogelijk sprake van een 
         nieuwe locatie. Hakima komt hier in oktober op terug. 
3.6   Hondenoverlast Zomerkade, Teylerplein en DSK-terrein zijn in surveillanceronde (ook in burger). 

Vragen en opmerkingen;
 Er staan auto’s al drie maanden te koop op de openbare weg mag dat? Hakima, dat mag nergens
 Klacht winkeliers van Zeggelenplein over fietsers en brommers op de stoep. Er is eigenlijk geen 

goede doorsteek. Hakima neemt dit mee.
 Er is veel overlast van de Bandenhal. Dubbel-parkeren en in het gras, blokkeren van de stoep. 

Klanten tot laat in de avond. Hakima neemt dit mee.
 Op weesfietsen wordt een sticker geplakt en volgens de procedure na 28 dagen verwijderd. 

Wordt de sticker verwijderd dan volgt na een nieuwe sticker weer de procedure van 28 dagen.
 Voorzitter vindt dat Handhaving goed verricht.
 In het Reinaldapark zijn 2 incidenten met loslopende honden geweest. Hakima er wordt veel aan

handhaving gedaan. Voorzitter dit is een punt voor ander wijkraad.
Wim Kleist; het Reinaldapark is niet alleen Parkwijk Zuiderpolder maar zeker ook de 
Amsterdamse buurten en Slachthuisbuurt. Het park functioneert nog niet zoals het moet

 4 - Notulen van wijkraadvergadering van 21 juni 2016
      Tekstueel 7.3   Elanwonen. De brief met het voorstellen van Mustafa aan bewoners wijzigen in   

een nieuwsbrief van de bewonerscommissie.
      Inhoudelijk
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2.5   Gedenkplek Sjeddy. Het is nu in beheer bij Kitty. Wijkraad heeft zich teruggetrokken maar 
houdt de vinger aan de pols. Bij de plek is het nu rustig. Over de wens van de familie voor een 
gedenkteken is Kitty in overleg o.a. vanwege veiligheid.
6.    Parkeerbeleid. De wijkraad trekt op met de heer van der Sanden, hij heeft een alternatief plan
gemaakt. Belangrijk punt in het plan om de parkeerproblemen in de eigen wijk op te lossen. Het 
plan is aan de gemeente aangeboden. Niet zinvol om nu vergunningen aan te vragen.

      Actiepunten
      170516/6 Waterpunt Teylerplein komt er niet. De punten zijn reeds verdeeld in de stad.
      170516/8 Parkeernota aanvullingen Scheepmakersdijk zie Parkeerbeleid 4.6.
      170516/8.4  Informatiebord is in beheer bij de wijkraad. Er is een overeenkomst afgesloten.
      190416/5     Cijfers handhaving heeft Hakima vanavond doorgegeven zie punt 3.1.

 Bovenstaande punten gaan van de actielist.

 5 – Projecten in de buurt: 
5.1 Amsterdamsevaart. De tekeningen liggen klaar. Enkele onderdelen vereisen een aparte 

procedure zoals b.v. de speeltoestellen. De plek wordt wel gereserveerd. 22 september een 
bewonersavond, dan gaat het naar de Raad voor besluit. Werkzaamheden starten na het 
gereedkomen van de Buitenrustbruggen. Debbie, het loopt goed.

5.2   Nagtzaamstraat. Voorstel om de straat samen met de Teding van Berkhoutstraat aan te pakken. 
Irene neemt contact met Martijs op

5.3   DSK.  Alles loopt nu goed. Een noodweg is aangelegd en begonnen met de riolering. Om de 
speeltuin staat een hekwerk. In december moet het gebouw staan. Volgende week gaan de 
bomen weg en de container moet leeg. Verwachting speeltuin klaar eind maart/ begin april. 
Mariska; het is nu rustig en neemt de tijd om bij andere speeltuinen te kijken hoe zij het doen.
Siem de Groot (per mail) meldt dat het gevaarlijk kan zijn met het bouwverkeer rond de Martin 
Luther Kingschool. Er is contact opgenomen met de directeur en de Ouderraad.

 6 – Teylerplein
        Kitty Gemeente veiligheid; Omwonenden ervaren al jaren overlast van jongeren. Geluid, afval, 

brommers, intimiderend gedrag. Het Teylerplein is ingericht als hangplek voor de jeugd. De 
plaatsing van dugout heeft tijdelijk geholpen. We willen een gezamenlijke aanpak, alle 
organisaties hebben contact.   Aanpak van politie en handhaving is om met de jongeren in 
gesprek te gaan. Tweemaal is er door Petra een bewonersavond georganiseerd om gezamenlijk 
een analyse te maken. Oplossingen zijn zoveel mogelijk doorgevoerd. Inzet ook op hulpverlening
door Streetcornerwork. Probleem is nog niet weg, het vraagt meer dan verlichting en 
handhaving. De groep is in kaart gebracht.

        Elly bewonerscommissie Teylerflat en wijkraad;
        Hangjongeren keren na de vakantie weer terug bij de flat. De dugout is opgeknapt daar wordt 

weinig gebruik van gemaakt. Ze staan liever bij de flat. Gevolg ouderen bewoners durven er niet 
meer langs. De deur is voor de zoveelste keer ingetrapt. Ymere maakt het niet meer. De 
bewoners kunnen er nu amper normaal uit met hun fiets.
Shanti Streetcornerwork; zijn taak is om met de jongeren contact teleggen, vertrouwen te 
winnen. Hij laat zich zien op het plein doet mee met voetbal en kickboksen. Indien nodig 
hulpverlening op het gebied van school, werk en sociaal. Het is niet simpel op te lossen, 
belangrijk is in gesprek te blijven ook richting ouders.
Petra Dock; belangrijk is verbinding te leggen tussen jongeren en bewoners. Zoals 
bewonersavonden en zoals vorig jaar een enquête. 60 bewoners werkten mee. Om het 
gezamenlijk op te lossen is nog niet goed gelukt. Politie geeft aan dat er weinig meldingen zijn.
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Hakima Handhaving; in 2016 waren er 16 meldingen. Politie heeft in september 2 x en in juli en 
augustus 2 x een melding gehad. Teylerplein staat op de hotspotlijst vooral in de avonduren. De 
jongeren die bij de flat hangen worden naar de dugout verwezen.
Mustafa wijkbeheerder; als je politie of handhaving naar de jongeren toestuurt maak je het 
erger. Bewoners durven niet te melden. Meldt het bij de wijkbeheerder of bij Dock of 
Streetcornerwork.  Belangrijk is om goed contact met de ”leiders” te hebben.
Richard bewoner Teylerplein; er zijn weinig meldingen omdat bewoners dat niet durven. Je kan 
ook zelf naar de jongeren toestappen zoals Richard zelf doet maar dat durven veel omwonenden
niet. Hij wil wel als hulpmiddel fungeren om de jongeren aan te spreken.
 Marcella ondervindt zelf ook intimidatie en rijdt om. Het is ook een kwestie van opvoeden, 

spreek ook de ouders aan.
 Deur Teylerflat wordt niet meer gemaakt. Is er contact geweest met de beheerder van 

Ymere.? Elly; Ja, er is een bijeenkomst door Ymere geweest waar zij aanwezig was.
 App; voorstel van Richard om meldingen via een app te laten lopen. Mariska; dat bestaat al 

maar is niet goed bekend. Albert en Sander zijn beheerders van deze buurtapp. Idee om 
flyers te drukken en op diverse locaties neer te leggen.

 Verlichting doet het niet, het is wel aan Marcel Schaapherder doorgegeven.  Wifigebruik is 
doorgegeven aan de school. De code is gewijzigd.

 Petra hoeveel bewoners ondervinden er daadwerkelijk overlast? De zomer 2015 is men langs
de deuren gegaan en gaven bewoners aan dat ze het op dat moment prima vinden. Men wil 
ook nu weten hoe groot het probleem voor u/omwonende is. Er wordt vele uren ingestoken 
maar bewoners komen niet. Elly geeft aan dat het vooral ouderen zijn die niet durven. Greet 
geeft aan dat veel ouderen überhaupt s’ avonds niet naar buiten gaan.
Kitty; Het probleem is aanwezig en heeft prioriteit. Wat gaan “WIJ” er gezamenlijk aandoen?

 Voorstel van een organisatie die bewoners kunnen helpen met melden.
 Ken elkaar, maak kennis  b.v. organiseren van BBQ voor jongeren en omwonenden.
 Belonen van goed gedrag voor deze jongeren is men het niet eens. Shanti ziet de BBQ niet als

een beloning maar een middel om in gesprek te komen. José Bij De Poort is er een 
rondleiding bij de daklozen geweest, dat heeft veel angst weggenomen en gaat juist goed.

 Het is ook een probleem van de ouders, die weten het soms helemaal niet. Shanti; naar de 
ouders dat kan alleen als er feitelijkheden zijn gepleegd. 

 Voorstel om een algemene brief uit te laten gaan. Wim Kleist vraagt of elke ouder dat kan 
lezen? Een andere taal. De beslissing neemt Kitty in overleg met de andere partners in een 
plan van aanpak. Een bord met regels.

 Jeugdhonk? Er is genoeg te doen in Haarlem. In oost is dat niet meer. Een gedeelte van de 
jongeren heeft er wel behoefte aan. Petra geeft aan dat er weinig uren voor jongerenwerk is.
Er is behoefte aan meer formatieplaatsen. Rebup is niet voor deze jongeren. Bekijken of we 
het Broederhuis gezelliger kunnen maken.

 Kitty alles is eigenlijk al een keer gedaan, na deze jongeren komt de volgende leeftijdsgroep.
 Irene; het kan niet dat Ymere niet voor de bewoners opkomt en de deur niet meer maakt. Zij 

zijn verplicht dit te repareren.
 In oktober komen we erop terug met een update de stand van zaken. (Agendapunt)

 7-  Buitenrustbruggen
Op 8 september was er een informatieavond. Er waren slechts 20 mensen. 26 september starten 
de werkzaamheden aan de bruggen duur tot 1 maart, evaluatie na 2 weken. De fietsbrug blijft 
beschikbaar behalve als men aan het plafond werkt. De Rustenburgerlaan wordt afgesloten voor 
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verkeer is alleen een busbaan. Aanwezigen vroegen aandacht voor de files en de oversteken. 
Verzoek om verkeersregelaars. Beter is het als het enigszins kan om de brug te vermijden. Over 
het verzoek om de Merovingenstraat af te sluiten i.v.m. sluipverkeer is de gemeente nog bezig. 

 8-  Wat gebeurt er in de andere buurten in Oost
       Parkwijk Zuiderpolder. Wim Kleist. De nazomermarkt is geweest. Groengroep oost heeft samen
       met kinderen bijenhotels gemaakt. De aanwas gaat moeizaam. Biesot heeft 15 kub aarde gestort.
       Het blijkt dat het niet algemeen bekend is dat honden niet mogen loslopen in het Reinaldapark.
       Wim maakt zich sterk om de hondenuitlaatplaats naast het Cruijffcourt en kinderspeelplaats te
       verplaatsen achter het Chalet.
       Petra Klaassen. De jongerenwerker voor de Zuidparker Stefan is weg evenals Misja Steen. Er          
       lopen sollicitatieprocedures.

 9-  5 minutenpraatje, wat verder ter tafel komt
 9.1  Paul Stoeip.  Twee markten in de Amsterdamstraat en de Nazomermarkt in Parkwijk.
         De eerste zaterdag van de maand is er de Eethut voor 50+ers uit heel oost. 
         Op 19 november wil men op één dag Sinterklaas ontvangen in alle buurten in heel oost.
         In juni gaat men i.s.m. o.a. de gemeente een feestdag organiseren in het Reinaldapark. 
9.2   Jaimie Amsterdamsevaart. Er zijn veel parkeerproblemen. Dat wordt o.a. veroorzaakt door de
         garages. Het parkeren van de klanten, veel kruisen met niet parkeren, dubbel parkeren door
         bezoekers. Bewoners hebben er veel last van. De mail is naar de gebiedsverbinder verzonden.
         Hakima gaat de situatie bekijken. Debbie. Van de Poortstraat tot de Poort zijn er 8
         parkeerplekken voor 30 woningen. Richard pleit voor het invoeren van vergunningen. Bij
         handhaven krijgen vaak de bewoners die nergens hun auto kwijt kunnen een bon. Bel aan in
         plaats van te bekeuren. Het kost bijna net zoveel als een vergunning

10- Mening van de bewoners
10.1   Lucas wacht nog altijd op een antwoord van Mieneke Zijlmans bij de flat Dr. Schaepmanstraat.
10.2   Richard heeft na maanden nog steeds geen antwoord van gemeente/Mieneke gehad over de 

stoep bij zijn voordeur ondanks meldingen per mail en telefoon. Meldingen raken zoek? 
Spaarnelanden stuurt hem naar de gemeente. Het ophogen is een dringende noodzaak. 
Marcella gaat kijken of WMO iets kan doen.

10.3   Petra; de aanvraag bij Sportimpuls voor Haarlem Oost is gehonoreerd. 
 Marcella vraagt wanneer men voor jongeren met een beperking iets gaan doen. Het is zo  
belangrijk voor hun sociale leven en ontwikkeling. Tip van Paul om contact op te nemen met 
Onlyfriends in Amsterdam. Shanti; we kunnen het meenemen in het volgende plan. Er is 
contact met Ymere over de leegstaande woningen Emostraat en Damiatestraat. Om deze 
woningen ter beschikkingen te stellen voor studenten van het CIOS en ALO-opleidingen tegen 
een lage huur. Als tegenprestatie dienen zij sport en spel in de buurt te organiseren. Ymere is 
enthousiast over deze optie. 

10.4   Lies. Het Drilsmaplein is opgeknapt de containers zijn weg. Alleen de punt t.o. het badhuis ziet 
er niet uit. Kan hier wat mee gedaan worden. José geeft aan dat er vanuit gemeente, Liander 
Nuon niets meer gebeurd. Aanwezigen geven als optie Buurtinitiatieven en Buurtbedrijf. Petra 
is de aannemer niet verantwoordelijk? Zij gaat het na. Er is op het hele plein slechts 1 
lantarenpaal, dat is te weinig. Petra vraagt dit na. Gerrit; wordt het plein straks weer gebruikt 
voor bouwketen voor de Albert Thijmstraat? José gaat dit intern bespreken.  
Wim van Seggelen, Spaarnelanden gaat groenbakken chippen.

10.5   Sander er is in deze vergaderingen een goed interactie. Niet alle politieke partijen gaan naar de
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wijken. Voorstel om in januari van elke wijkraad een afvaardiging naar de raad te laten gaan. 
Zodat de politiek weet wat er in de wijken speelt. 
Roel Schepers PvdA sluit zich hierbij aan. Korte lijnen zijn belangrijk men kan makkelijker 
contacten leggen.

10.6   Wil; Teylerplein de ondergrondse vuilcontainers stinken kan hier iets aan gedaan worden. B.v. 
           schoonmaken met hogedruk. Irene neemt dit mee.
           Kunnen er nieuwe borden verboden voor honden komen? Irene neemt dit mee.
           Complimenten voor de wijkkrant. Jammer dat er alleen maar negatieve dingen over het 

Teylerplein in staan. Wil mist de positieve zaken die er zeker gebeuren. Negatief is de overlast 
van een kleine groep bij de seniorenflat. Sportsupport doet prachtig werk op het plein, een 
grote groep geniet hiervan. Aan Wil het verzoek om voor de volgende krant een artikel te 
schrijven.

11 – Sluiting 21.35 uur.

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
20-09-16 2.2 Irene Betrekken bewoners aanpak Teding van 

Berkhoutstraat
Martijs Hoefakker

20-09-16 2.5 Tim van 
Duijn

Borden ventweg Amsterdamsevaart
Oplossing?

Irene

20-09-16 3.6 Hakima Op de stoep rijden van Zeggelenplein
Omgeving overlast Bandenhal

20-09-16 6 Irene Agenderen update jongeren Teylerplein oktober
20-09-16 10.4

10.4

Petra

José

Drilsmaplein
Verlichting en situatie deel t.o. Badhuis
Locatie bouwketen Alberdinck Thijmstraat

20-09-16 10.6 Irene Teylerplein schoonmaak ondergrondse 
containers, bord verboden voor honden

17-05-16 8.6 Ron
Mieneke

Plaatsen bomenlijst Zuidpolderstraat 237
Navraag afsluiting ventweg 
Amsterdamsevaart/ geen bewonersbrief

16-02-16 5 Mieneke Navraag planning Dr. Schaepmanstraat Deze week antwoord/juni
19-01-16 2.6 Mieneke Dr Schaepmanstraat uitrijden 

parkeergarage en ontbreken fietsbeugels.
Dee week antwoord/juni
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