
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
JAARVERGADERING

Datum: Dinsdag 15 november 2016 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten, Irene Helmond, Fred 
Spaansen, Ron Bax, Elly Aafjes
Paul Meulman
Hakima Sallemine
Mariska van Zeeland
Colette Galy
Lies Schaaf
José de Cock
Gratia Probst
Wim Kleist
Albert Diederik
Roel Schepers
Jan Baaijens
Stella van Tintelen, Gerrit van Slooten, Richard 
Terreehorst, Henk Korenstra, Wil van Straaten
Bram en Henny van Ling, Siem de Groot, Lucas 
Ledmia
Letty de boer, Wim van Seggelen
Truus Melchior

Wijkraad

St. Ontmoet elkaar in Parkwijk en Haarlem Oost.
Handhaving
Speeltuin
Sociaal wijkteam
Bew. cie. Elanwonen Amsterdamse buurt
Elanwonen
Préwonen 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Wijkraad Scheepmakersdijk
PvdA
Actiepartij
Wijkbewoners 

Belangstellenden
Notulist

Afwezig met bericht
Gerard Tensen
Diane Bakboord
Petra Klaassen
Marijke Bergsma
Marieke van Kaa
Mieneke Zijlmans
Frans van Loon

Wijkraad
Gemeente
Dock
Wijkagent
Spaarnelanden
Gebiedsverbinder
Bewoner

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten.
       Mededelingen
1.1 Voorlichtingsavond “herinrichting Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat 10 november.  

Tweede bijeenkomst 16 november. Tekeningen en formulieren voor zienswijzen zijn aanwezig.
1.2 23 december het Jumbokerstdiner in de Hamelink en 27 december in het Broederhuis.

Ingekomen mails;   
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1.3 Lies Schaaf. Geld voor plantenbakken in de Ter Haarstraat. Mail is doorgestuurd naar Mieneke 
Zijlmans, zij heeft het neergelegd bij de betrokken afdeling.

1.4 Nieuwsbrief Buitenrustbruggen. Noordelijke brug is afgesloten van 14 november t/m 23 
december. Al het verkeer gaat over de zuidelijke brug. Advies om gebruik te maken van 
omleidingsroutes. De Rustenburgerlaan is alleen open voor bussen van Connexxion. Men kan 
niet meer ‘de stad uit’ linksaf naar de Schalkwijkerstraat. Scheepvaartverkeer blijft mogelijk.

1.5 Erwin Hemmelder procesmanager gemeente. Tussen 7 en 18 november worden de 
plantenbakken tijdelijk verplaatst naar de berm, het is nodig vanwege bodemonderzoek voor 
uitvoering en herinrichting van de weg en de “esplanade”.

1.6 Maryse de Oliveira Martins Spaarnelanden over inventarisatie van onkruid. Dit jaar kon men 
vanwege omschakeling naar milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes en het groeizame weer  
niet aan de eisen voldoen. Spaarnelanden is bezig met een plan voor volgend jaar om de 
onkruidbeheersing te verbeteren en efficiënter te maken. Graag horen zij op welke locaties het 
onkruid als meest storend worden ervaren. Voor 25 november doorgeven aan Spaarnelanden.

1.7 Petra Klaassen. Verlichting Drilsmaplein. Beleid gemeente is om vooral straten en geen pleinen 
goed te verlichten. Meer verlichting trekt meer jongeren gevolg overlast voor omwonenden.
Oordeel van ambtenaren aan de hand van foto’s is dat zij het niet te donker vinden, voldoend 
om b.v. je hond uit te laten.  Lichtmasten zijn nog niet aan vervanging toe.

1.8 Spaarnelanden. In november begint het gladheidsseizoen. Strooiroutes en materiaal is getest.
Paaltje die fietspaden afsluiten worden voor het winterseizoen weggehaald voor de 
strooimachines. Zoutkisten staan bij bruggen. Zijn de kisten stuk of leef melden bij 
Spaarnelanden 023 7517200. Bij het Milieuplein kan strooizout gehaald worden, zak of emmer 
meenemen. Ma t/m vrijdag van 08.00 tot 15.30 en di 08.00 tot 20.00 uur. 

1.9 Sociaal wijkteam De commissie samenleving heeft de nota “doorontwikkeling sociaal wijkteam” 
besproken. Wijkteam oost 1 heeft de wijkraad benaderd om samen over hun visie na te denken 
over o.a. ondersteuning in de wijk. Een afspraak wordt gemaakt.

1.10 Jan van der Zanden. Alternatief parkeernota. Eind oktober heeft de gemeente gegevens 
gepubliceerd over de bezetting van parkeergarages. Deze week heeft het College van B&W de 
parkeermaatregelen. Tamelijk grondig herzien, vastgesteld en besloten die ter goedkeuring aan 
de commissie Beheer (24 november) en de Gemeenteraad (begin december) te sturen. Er wordt 
ingesproken in de commissie.
Mail uit.

1.10 Marcelle heeft een brief voor handhaving verzonden over het op de stoep fietsen op het van 
Zeggelenplein en de gevaarlijke situatie bij de Franciscusschool door het verkeerd parkeren door
ouders die hun kinderen van school afhalen. Handhaving neemt de problemen in hun rondes op.

2 – Informatie voortgang Amsterdamsevaart. Zie punt 4. E. Hemmelder is na overleg niet aanwezig.

3-  Aan en aftredende wijkraadsleden. 
     Aftredend en herkiesbaar Marcella van Vloten, Fred Spaansen, Irene Helmond, Gerard Tensen.
     Ron Bax stelt zich niet meer verkiesbaar en treedt per 31 december 2016 als penningmeester af.
     Wijkraad kan wel op zijn ondersteuning rekenen.
     Elly Aafjes treedt toe tot de wijkraad. Mariska van Zeeland is aspirantlid en Richard Terreehorst   
     ondersteunend lid. Fred Spaansen wordt penningmeester ad interim. Aanwezigen gaan akkoord. 

Een nieuwe penningmeester evenals nieuwe leden worden gezocht. 
De voorzitter neemt namens de wijkraad neemt na 13 jaar afscheid van Ron als penningmeester 
met een cadeaubon en bloemen en applaus. Ron is een harde werker, zijn inzet en advies wordt 
op prijs gesteld evenals het respect voor elkaar. Ron vond het leuk om te doen vooral voor de 
jeugd, de overname van financiën was destijds lastig maar het is goed voor elkaar gekomen. Hij is 
trots op deze wijkraad ook de samenwerking. Hij hoopt dat de samenwerking met de gemeente 
beter, optimaler gaat. Merkt dat bewoners melding moe worden.
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4 - Jaarverslag 
     Het verslag staat in de wijkkrant van najaar 2016 en is goedgekeurd door aanwezigen.
     Amsterdamsevaart was er 22 september een Inloopavond met voorkeur voor de Esplanade. Het 
     onderzoek voor asfalt is gestart, bakken zijn tijdelijk verplaatst maar worden weer teruggezet. 

Werkzaamheden starten na de Buitenrustbruggen. Het plan ligt nu ter inzage. De gemeente en 
wijkraad heeft aan de opdracht van de Raad voldaan. Marcella bedankt Wim Kleist, Ronald 
Fukken, Hilde Prins en alle betrokken bewoners.

     Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat. In de Nagtzaamstraat wordt naast het asfalt ook de
     riolering aangepakt en opnieuw ingericht. Informatieavond morgenavond om 19.30 Marcella 
     nodigt ook de politici uit, zodat zij weten wat er leeft voor zij besluiten nemen.
     DSK11. Van het “veldje van Ron”, is de toplaag verwijderd en netjes gemaakt. Datum van 

exploitatie woningen is nog niet bekend.    
     DSK111. Siem; Vorige week was de officiële start voor de woningen en gebouw speeltuin. Vloer, 

afvoer en bedrading liggen erin, het gaat snel. Vrachtverkeer gaat goed via de Jac. Van Looijstraat.
Mariska; er is iets vertraging oplevering nu week 51. Het hangt van het weer af of de zijplaten 
geschroefd of gelijmd worden. 

     Vraag Henny naar het aanzicht. Kleur is donkergrijs. Speeltuin had daar geen inspraak in. Speeltuin
zorgt bij de hekken voor groen, een beplanting met prikkels. Er komt cameratoezicht.

5-  Financieel verslag penningmeester Ron Bax
     De kascommissie bestaande uit Henk Korenstra en mw. Donkers hebben decharge verleend. 2015 

viel nog onder het vorige bestuur. Inhoudelijk zijn er geen vragen. Er worden kasleden voor 
volgend jaar gezocht. Henny doet het voorstel om financieel verslag en begroting voor de 
vergadering neer te leggen. Wijkraad is akkoord. Als er vragen zijn kan men contact met Ron 
opnemen.

6 – Notulen openbare vergadering 18 oktober jl. 
      Inhoudelijk
     3. Politiezaken. Marcella heeft contact gehad met Marijke Bergsma. Wijkraad maakt zich zorgen, 

de verdachten van de moord op Sjeddy lopen nu vrij rond. Straks is de herdenking. Het heeft 
prioriteit bij Marijke, Kitty van Tooren en Barbara van Handhaving. Ook het Teylerplein is 
aandachtspunt. 
Marcella heeft aangegeven meer contact met Marijke te willen hebben, met ingang van 1 januari 
hebben Marijke, Irene en Marcelle regelmatig overleg.
Meldingen aan het callcenter van de nationale politie. Het blijkt dat lang niet alle meldingen 
genoteerd worden. Klachten worden niet teruggevonden, bewoners worden melding moe. “Er 
wordt toch niets mee gedaan”. Marijke heeft dit reeds met haar meerdere besproken.  Petra 
Klaasen en Elly gaan een lijst maken van meldingen die worden doorgegeven met datum en tijd. 
Wim Kleist ondersteunt dit initiatief, deze klachten zijn er ook in Parkwijk Zuiderpolder.
Ook meldingen aan de gemeente over de openbare ruimte, zoals verlichting is dezelfde klacht.
Voorstel om dit op te pakken met de gezamenlijke wijkraden. 

     3.4 Paaltjes hoek Ten Katestraat/Ter Haarstraat zijn geplaatst.
     9.1   Richard. Ophogen stoep bij woning Teylerplein. Richard heeft contact gehad met WMO, de 

aanvraag is weg. Hun oplossing een trappetje. Richard; dat werkt niet, enkel een oprit of 
ophogen. Er is verder geen contact geweest. Marcella vraagt of de politiek dit mee wil nemen.

     Tekstueel
     9.7 Heg aan achterkant Ten Katestraat moet zijn Genestetstraat
     Actiepunten
     181016/3.6     Parkeren Teylerplein is aangepakt. Minder overlast dan voorheen op één 

automobilist na.
     200916/10.4    Verlichting Drilsmaplein zie punt 1 ingekomen stukken.

3



     170516/8.6     Navraag bewonersbrief afsluiting ventweg Amsterdamsevaart vervalt.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

     200916/2.5     Borden ventweg Amsterdamsevaart. Irene is in juli met Tim van Duijn gaan kijken, 
tot nu toe geen reactie. Bewoner zet de situatie op papier en laat een handtekeninglijst rondgaan.

     190116/2.6    Dr Schaepmanstraat uitrijden parkeergarage en ontbreken fietsbeugels. 
Maandag is er overleg met Mieneke Zijlmans, Marcel Schaapherder, Lucas en Irene.

   
7- Wat verder ter tafel komt 
7.1 Gerard; De borden voor invalidenparkeerplaatsen van overleden eigenaren worden niet 

weggehaald. Cremerstraat t.h.v 81 en van Zeggelenstraat t.h.v 69. Dit is geen taak van 
omwonenden, maar voor de erfgenamen en de gemeente. Hakima neemt dit mee. Op klachten 
komt een automatisch antwoord. Hakima; klachten worden doorgestuurd naar juiste afdeling. 
Overlast van honden. Hakima; dat heeft nu geen prioritiet maar handhaving is wel aanwezig.

7.2   Wim van Seggelen geeft compliment aan de wijkraad en wenst veel succes.
7.3   Albert; de wijkraad Scheepmakersdijk herkent zich niet in de klacht over het verwerken van 

meldingen. Advies doe het digitaal of schriftelijk. Bij geen reactie volgt een officiële brief. Handig
als men de juiste contactpersonen kent en men moet soms een lange adem hebben. De 
voorzitter neemt dit advies graag mee.

7.4 Paul Stoeip; zaterdag 19 november is Sinterklaas op het Beatrixplein, Amsterdamstraat en van 
Zeggelenplein. De Eethut voor sinterklaas is vol, er zijn nog wel plekken voor de kerstbrunch en 
Oud&nieuwmaaltijd. 4 december Sinterklaas voor minderbedeelde kinderen, er zijn voor de 
kinderen geen kosten aan verbonden. Er worden oliebollen verkocht t.b.v. de Stichting en 
speculaaspoppen à € 5 per stuk, te verkrijgen via Paul.

7.5 Wim Kleist. Over het Chalet is nog niets exact bekend. In het Reinaldapark komt circus Renz en 
een muziekavond maar de wijkraad en omwonenden weten officieel niets van de gemeente. 
Ook geen vergunningaanvraag gezien waarop men bezwaren kan indienen. 

7.6 Hakima; er komt een op korte termijn een gerichte actie voor rijdend verkeer, honden en 
jeugdoverlast in oost. De planning wordt gemaakt, de helft zal in burger zijn.

7.7 Gerrit van Slooten is vandaag bijna aangereden op dezelfde plek als Joop Teunisse op de 
Schipholweg, het is levensgevaarlijk, Waar wacht men nog op, op het volgende slachtoffer?? De 
verkeersregelaars die er vandaag stonden melden dat hij niet de eerste was vandaag. 
Wethouder Sipkema heeft aangegeven dat ernaar gekeken wordt maar dat men eerst het 
politieonderzoek afwacht. Wim Kleist; in 2010 was het bekend dat het een gevaarlijk punt was. 
Letty. De wijkraad is altijd tegen de aanleg geweest maar er was geld van het Rijk daardoor is 
het doorgezet. Er is een brief uit 2010 naar boven gekomen waarin de verwijdering verstond.
Wanneer wordt er nu adequaat actie ondernomen? Men weet dat Mieneke Zijlmans al diverse 
keren voor dit onderwerp aandacht heeft gevraagd bij de afdeling Verkeer. Nemen gemeente en
Raad de verantwoording voor een volgend incident?  Dit geldt tevens voor de oversteek Prins 
Bernhardlaan van het Reinaldahuis naar Romolen. Jan Baaijens Actiepartij neemt dit ook mee.
 Voorstel om gezamenlijk met de wijkraden een brandbrief te schrijven naar gemeente en

         Raad en in te spreken op het stadhuis. 
7.8   Bram van Ling.  Door de bouw nieuwe clubhuis en woningen gaat fietsers en brommers over het

Tollenspad. Hij vraagt hier aandacht voor. Het is een voetpad waar veel jonge kinderen die naar 
school gaan lopen.  Hakima neemt dit mee.

7.9 Richard. Op het Teylerplein is de lantarenpaal teruggeplaatst maar zonder afvalbak. Verzoek die 
weer op te hangen. Irene doet een kim-melding.

7.10 Mariska vraagt naar de stand van zaken bij de smartcars in de Poortstraat. Hakima er wordt aan 
gewerkt zij gaan daar weg, zij vraagt de huidige stand van zaken na. Mariska geeft 
complimenten voor snelle actie aan Handhaving na een melding en een pluim aan 
wijkhandhaver Robin.
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7.11 Wil van Straaten vraagt of tijdens de feestdagen de camerabewaking op de Teylerflat weer 
geplaatst wordt zoals voorgaande jaren. Irene doet navraag. Hakima geeft aan dat in die tijd ook
extra controle is op Teylerplein en Zomerkade.
We hebben twee grote wijken. Hoe kan men meer bewoners betrekken, vanavond zijn er slecht 
enkelen aanwezig. Marcella we betrekken de mensen via facebook, wijkkrant en bij bepaalde 
onderwerpen worden betrokken bewoners uitgenodigd. Het ligt aan de bewoners zelf als zij niet
komen. Voor Amsterdamsevaart waren er 170 uitgenodigd en slechts 20 gekomen.
Albert; suggestie voor de jaarvergadering. Men moet een trekker hebben een gast, bepaald 
onderwerp. Huis aan huis de uitnodiging verspreiden, twitter, facebook enz. Marcella neemt dit 
als aandachtspunt voor volgend jaar mee. De wijkraad heeft werkgroepen wat goed werkt, je 
moet als wijkraad en bewoner vanaf het begin meepraten. Dat is ook de insteek van WRAB. 
Wijk Scheepmakersdijk zijn allemaal koopwoningen. Albert; dit klopt absoluut niet.

9 - Sluiting  21.00 uur Marcella; de wijkraad heeft geen nieuwjaarsreceptie maar nodigt 
iedereen uit voor 20 december, een korte vergadering gevolgd door een gezellige borrel.

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
15-11-16 1.3 Van Lies Geld plantenbakken Ter Haarstraat

Mieneke heeft doorgezonden naar 
betrokken afdeling.

15-11-16 7.1 Hakima Verwijderen borden invalidenplek na 
overlijden

15-11-16 7.7. Irene Brandbrief oversteek Schipholweg en Prins
Bernhardlaan

Gezamenlijke wijkraden

15-11-16 7.9 Irene Afvalbak lantarenpaal Teylerplein Kim-melding
15-11-16 7.10 Hakima Stand van zaken smartcars Poortstraat
15-11-16 7.11 Irene Navraag camerabewaking Teylerflat Kitty van Tooren
20-09-16 2.5 Irene Borden ventweg Amsterdamsevaart Tim van Duijn
19-01-16 2.6 Mieneke

Lucas

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

Mieneke en Marcel 
Schaapherder
21 november

5


