
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum: Dinsdag 18 oktober 2016 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten, Irene Helmond, Fred 
Spaansen, Ron Bax, Elly Aafjes
Paul Meulman, Peggy Meulman
Mieneke Zijlmans
Kitty van Tooren
Hakima Sallemine
Mariska van Zeeland
Colette Galy, 
Petra Klaassen
Wim Kleist
Piet de Vries
Ans de Haas, Stella van Tintelen, Frans van Loon, 
Lucas Ledmia, Jan de Graaff, Gerrit van Slooten, 
Richard Terreehorst, Debbie Timmerman, 
Bram en Henny van Ling, Siem de Groot
Truus Melchior

Wijkraad

St. Ontmoet elkaar in Parkwijk en Haarlem Oost.
Gemeente Haarlem gebiedsverbinder
Gemeente Haarlem Handhaving en Veiligheid
Handhaving
Speeltuin
Sociaal wijkteam
Dock
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Wijkraad Patrimoniumbuurt
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig met bericht
Gerard Tensen
Marijke Bergsma
Lies Schaaf
Marieke van Kaa
Koen van den Dop 
José de Cock
Wil van Straaten
Wim van Seggelen

Wijkraad
Wijkagent
Bew. Cie. Elanwonen 
Spaarnelanden
Sportsupport  
ElanWonen
Bewoner
Belangstellende

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Mail ontvangen van Martijs Hoefakker, uitnodiging aan bewoners voor inloopavonden op 10 en 

16 november in het Broederhuis over de werkzaamheden Teding van Berkhoutstraat en 
Nagtzaamstraat. De brief is ook in de omliggende straten bezorgd.

2.2 Mail ontvangen van twee bewoners van twee verschillende straten over parkeeroverlast. Zij 
signaleren dat hotels via hun website gasten wijzen op vrij parkeren in de omgeving zoals de 
Zuidpolderstraat. Antwoord wijkraad; parkeerplannen van de gemeente afwachten, gemeente 
geeft geen parkeervignetten meer af.

2.3 Mail ontvangen wijkraad Scheepmakersdijk. Zij organiseren een reanimatiecursus 
woensdagavond 23 en dinsdagavond 29 november van 19.30 tot 22.00 uur in speeltuin de 
Glasblazers. Aanmelden via de website wijkraad Scheepmakersdijk.

2.4 Mail uit aan Spaarnelanden over bladkorven. Dit jaar geen bladkorven. Men heeft er 
onvoldoende en de extra kosten wegen niet op tegen het verwijderen met bladblazers en 
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veegwagens. Prioriteit opruimen ligt bij veiligheid zoals het aanpakken van hoofdwegen en 
hoofdfietspaden. Meldingen worden alleen bij onveiligheid in behandeling genomen, 
afhandeling binnen 5 werkdagen. Wat kunt u doen, stoep en oprit vegen, advies om blad in tuin 
en groenstroken te laten liggen zij bieden bescherming van planten en voor insecten. Afval in 
groencontainer of bij het Milieuplein. Men kan bij de wijkraad een bladzuiger lenen.(Droog blad)

2.5 Mail aan Spaarnelanden. Vraag naar werkzaamheden terrein van Zeggelenplein/DSK111.
Erwin Hemmelder geeft de volgende vergadering toelichting, ook over de Amsterdamsevaart.

2.6 Jumbo Kerstdiner in de Hamelink en het Broederhuis 23/ 27 december. Binnenkort aanmelding.

3-  Politie/handhaving Marijke Bergsma per mail;
3.1    Op het van Zeggelenplein hebben hulpdiensten zich beziggehouden met een verward persoon. 

Er komen meer van deze mensen tussen gewone bewoners. Hoe ga je daar mee om? De 
hulpverlening zit er bovenop.

3.2    Teylerplein, melding Albert van vechtpartij. Marijke er is één melding geweest van een 
   opstootje, er is geen aangifte gedaan.

3.3    Marijke heeft een nieuwe collega Nicole van Rijn.
 Hakima Sallemine is vrijdag zelf aanwezig geweest rond Teylerplein om feeling te houden.

3.4    Er is een verzoek binnengekomen voor paaltjes Ten Katestraat/ ter Haarstraat. Men wil 
         inderdaad dat zij geplaatst worden i.v.m. auto’s op de stoep.
3.5    Situatie bandenhal is een hele week gemonitord door Robin Reep (wijkhandhaver). Na.

aanspreken zijn er 5 voertuigen vertrokken. Bij melding aan Meldkamer komt Handhaving    
meteen. Het blijft in de ronde opgenomen.

3.6    Inzet parkeren Teylerplein? Ja, er zijn 13 bekeuringen uitgedeeld. Richard, het gebeurd nog 
steeds, vaak dezelfde auto’s. Handhaving rijdt voorbij zonder actie te ondernemen. Hakima.

3.7   Smartcars Poortstraat, nog steeds overlast van zijn auto’s. Hakima; men is 
         in onderhandeling over verhuizing naar de Waarderpolder, nog geen definitief antwoord.
3.8   Oud &nieuw. Op vuurwerk is preventieve inzet. Er worden extra maatregelen getroffen o.a. 
         Zomervaart/Teylerplein. Het is niet belend of er een voetbaltoernooi komt.

4 - Notulen van wijkraadvergadering van 20 september 2016.  Actiepunten;
     200916/2.2 T. van Berkhoutstraat. Bewoners en omliggende straten hebben een brief gehad.
     200916/3.6 Op de stoep rijden van Zeggelenplein, wordt meegenomen, het zijn moment 

-opnames. Bandenhal zie punt 3.5.
    200916/6 Agenderen Teylerplein staat op agenda punt 5.
    200916/10.4  Op het Drilsmaplein zijn bloembollen geplant. Petra vraagt verlichting nog na.

Locatie bouwketen? José de Cock per mail; Keten komen in de Alberdinck Thijmstraat
zelf aan één kant is geen bewoning. Bellamystraat is in voorbereiding.

    170516/8.6 Boom bij Zuidpolderstraat 237. Hilde Prins; is op de herplantingslijst geplaatst.
    160216/5 Planning Dr. Schaepmanstraat. Mieneke; Aanpak nu nog niet, plan is om een 

bergingsbezinkingsbassin te plaatsen. Datum uitvoering niet bekend.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

5- Teylerplein
     Petra; gisteren is er met Politie, Handhaving, Veiligheid en Dock een plan van aanpak besproken.
     Het gaat om 3 verschillende groepen. Vrijdag gaat Kitty van Tooren met Shanti Zanoli bespreken 
     hoe men bewoners en jongeren om de tafel kan krijgen. Ook de bewoners van de Teylerflat.
     Politie heeft een analyse gemaakt en de overlast herkent. Overleg over fysieke oplossingen
     (snoeien bosschages) en waarop men precies kan handhaven.
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     Meldingen zijn zeer belangrijk! Meldingen bij Handhaving worden allemaal geregistreerd, 
merkt men dat het niet gebeurd geef het door aan Hakima. Het blijkt dat niet alle meldingen bij 
het callcenter van de politie worden geregistreerd. Het is nu een landelijk systeem en men 
selecteert prioriteiten. Bij bellen staat men vaak lang in de wacht, de telefoonkosten lopen op. 
Suggestie van Wim om Politie uit te nodigen voor uitleg registratiesysteem. Wijkraad neemt eerst 
contact op met de politie en bekijken om zelf de meldingen te monitoren.

     
6 - Projecten in de buurt:  
6.1   Amsterdamsevaart. Wijkraad is trots op fantastisch plan. In vergadering november uitleg van 

Erwin Hemmelder. Wijkraad had van Cecile Hubers begrepen dat men deels naar het oude plan 
terugpakt. Mieneke; dat is niet aan de orde.  Het onderhoud wordt aan de Raad voorgelegd ook 
omdat het deels door bewoners wordt gedaan.

6.2   Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat op bewonersavond worden de voorlopige plannen 
         gepresenteerd.
6.3   DSK. Siem de Groot. Klacht omwonenden kappen bomen is ongegrond. De bomen die 

aangestipt zijn, zijn gerooid zoals afgesproken. Gisteren is begonnen met het boren voor palen 
nieuwe woningen, bouwwegen zijn aangelegd. Men ligt op schema. Mariska heeft goed contact 
met Fa. Thunnissen. Week 51 wordt het gebouw opgeleverd. Na oplevering moet de speeltuin 
nog veel zelf doen. Januari wil men beginnen. Er is nog geld te kort. 

7- Wat gebeurt er in de andere buurten in Oost Wim Kleist WR Parkwijk Zuiderpolder.
   Chalet Reinaldapark. Er is een nieuwe vergunningaanvraag voor een pannenkoekenrestaurant.
   Bij het Chalet komen twee lantarenpalen. Verzoek wijkraad is om de hondenuitlaatplaats 

te verplaatsen achter het Chalet. 1 november op de wijkraadsvergadering komen Ed Mense en 
Chantal Baas uitleg over gebruik Reinaldapark geven. In het voorjaar worden bankjes geplaatst. 
Het project Calisthenics is gereed, wordt in november officieel geopend.  Bespreking over opzet 
beheerplan met gemeente, Spaarnelanden handhaving, politie en wijkraad loopt.
Mariska; Er staat water op de paden. De plekken zijn bekend, een oplossing is er nog niet. In het 
voorjaar zet Spaarnelanden waterzuigers in.

8-  5 minutenpraatje, wat verder ter tafel komt Paul Meulman Stoeip.
- 19 november Sinterklaas in de Amsterdamstraat, van Zeggelenplein en Beatrixplein.
- 4 december Sinterklaasfeest voor ongeveer 100 kinderen uit gezinnen die het niet zo breed 

        hebben. Locatie is nog niet bekend. Er zijn gesprekken met sponsors contact met Trots Haarlem, 
Sociaal wijkteam. 19 oktober RTV NH. Verzoek aan de Voedselbank om brieven te sturen.
- Ook Sinterklaas op de Martin Luther Kingschool
- Op facebook staat alles over de activiteiten, graag veel likes.
- 20 november kienmiddag van 13.00 tot 17.00 uur daar ouderen veel liever overdag komen.
- Aanvraag ingediend voor groot feest 24 juni in het Reinaldapark ondersteund door Dock, 

Sportsupport, wijkraad en Wim Kleist. Rommelmarkt, artiesten, voet en basketbal, 
waterspelletjes met de waterscouting.

-  Petra Klaassen gaat 30 november op vakantie zij zal zorgen voor een vervangster (mail en 
telefoon)

-  Kerstdiner vrijdag 24 december in het Broederhuis en Hamelink.  27 december Broederhuis.
-  Er zijn twee nieuwe jongerenwerkers ze komen de volgende keer kennismaken.
-  27 november is er een toneelvoorstelling in het Broederhuis.
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9-   Mening van de bewoners
9.1   Richard is al vanaf december bezig voor het noodzakelijk ophogen van zijn stoep bij de     

voordeur. 13 oktober overleg gehad met gemeente en Spaarnelanden. De ophoging dient aan 
beide zijden 3m af te lopen. Daar is geen geld voor, alleen ophoging van 3 cm. tot aan de oude 
dorpel. Dat is onvoldoende. Tim van Duijn WMO, hij kan een opritstuk krijgen, wel met een 
eigen bijdrage. Richard is het hier niet mee eens. Mieneke; het ligt bij WMO maar zij stuurt Tim 
nog een mail. Indien nodig wil het Sociaal wijkteam wel ondersteunen. Richard wacht contact af.

9.2   Debbie, er wordt veel ingebroken bij de garageboxen Amsterdamsevaart/Poortstraat. In de 
Zuidpolderstraat is een fiets en een scooter gestolen. Er is aangifte gedaan. Kitty komt net in de 
vergadering. Advies voor beveiliging met sloten. Advies Richard alarm met geluid werkt veel 
beter. Komt men weer op de meldingen die niet geregistreerd worden. Callcenter functioneert 
niet. Het wordt niet opgelost. Afspraak maken met alle Wijkraden oost, politie/wijkagent, 

9.3   Henny, bij Landje van Ron is de toplaag afgehaald, het wordt binnenkort verkocht. Er is veel 
overlast van dealers en gebruikers.  Ron vindt het triest dat het hele plein is volgebouwd. Hij 
heeft zich ingezet om er een ontmoetingsplaats van te maken. Het is niet geworden wat de 
bedoeling was. We moeten zorgen dat de bankjes in Oost blijven, Amsterdamsevaart of bij de 
Spits. Mieneke gaat het na, de bankjes zijn niet van de wijk maar in bruikleen.  De afvalbakken 
zijn van Spaarnelanden, mogelijke plek Tollenspad. De bakken daar zijn altijd vol.

9.4 Henny, Tollenspad zijn de paaltjes er regelmatig uit, waardoor scooters, 45km auto’s en 
brommers erdoor kunnen. Wie heeft de sleutel? Het blijkt met een gangbare pijpsleutel 
makkelijk te openen te zijn. Ook bij het legen van de afvalbakken worden de palen niet altijd 
teruggezet. Morgen heeft Hakima overleg met Spaarnelanden, zij koppelt aan Henny terug.

9.5  Henny en Gerrit hebben kennisgemaakt met de nieuwe coördinator van het Buurtbedrijf. Per 1 
januari stopt de subsidie, zij gaan nu opdrachtgericht werken zoals de opzet van de preventie-
gelden was. Het was een eenmalige impuls met als doel de doorstart. Opdrachten worden 
gegeven door de 3 corporaties, de gemeente, Spaarnelanden. Het heeft succes en wordt 
landelijk bekend. Verzoek voor nieuwe leden voor de klankbordgroep, bewoners zijn de ogen 
van de wijk. Wim Kleist het Buurtbedrijf doet goed werk. Opdrachten met marktconforme 
prijzen zodat de €7,50 p/u voor bewoners gehandhaafd kan blijven. 

9.6 Irene vraagt of vermelding op website van hotels voor parkeren buiten vergunning-gebied mag?
         Het is niet verboden het is openbare ruimte zonder vergunningen. Voor het aanvragen van 

parkeervergunning gebied moet er een enquête onder de betrokken bewoners worden 
gehouden, er moet draagvlak zijn. Op dit moment eerst de parkeernota afwachten.

9.7 Irene, de heg aan de achterkant Genestetstraat bij Romolen moet vanwege ARBO redenen 
teruggesnoeid worden naar 70 cm. Na overleg met Spaarnelanden, een inventarisatie bij 
bewoners over de heg, hoogte op 1,5 m. met meehelpen in onderhoud. Spaarnelanden akkoord 

10 – Sluiting 21.15 uur.
Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
18-10-16 3.6 Hakima Aanpak parkeren Teylerplein.
20-09-16 2.5 Irene Borden ventweg Amsterdamsevaart Tim van Duijn
20-09-16 10.4 Petra Drilsmaplein Verlichting 
17-05-16 8.6 Mieneke Navraag afsluiting ventweg 

Amsterdamsevaart/ geen bewonersbrief
19-01-16

18-10-16

2.6 Mieneke

Lucas

Dr Schaepmanstraat uitrijden 
parkeergarage en ontbreken fietsbeugels. 
Er wordt een afspraak gemaakt.

Mieneke en Marcel 
Schaapherder
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