
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum: Dinsdag 20 december 2016 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten, Irene Helmond, Fred 
Spaansen, Gerard Tensen, Elly Aafjes
Richard Terreehorst
Mariska van Zeeland
Hakima Sallemine
Marieke van der Kaa
Lies Schaaf
Wim Kleist
Roel Schepers, Moussa Aynan
Sander van den Raadt
Daphne Huysse
Stella van Tintelen, Gerrit van Slooten, Henk 
Korenstra, Frans van Loon, Ans de Haas,
Bram en Henny van Ling, Siem de Groot, Lucas 
Ledmia, Hennie en Jan van Amsterdam
Gerrit van Slooten, Jan de Graaff.
Letty de Boer, Wim van Seggelen
Truus Melchior

Wijkraad

Aspirant-lid
Ondersteunend lid, speeltuin Haarlem Oost.
Handhaving
Spaarnelanden
Bew. cie. Elanwonen Amsterdamse buurt
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
PvdA
Trots Haarlem
GroenLinks

Wijkbewoners 

Belangstellenden
Notulist

Afwezig
Ron Bax
Petra Klaassen
Mieneke Zijlmans

Oud-wijkraadslid
Dock
Gebiedsverbinder

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten.
2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Afmelding Ron Bax, Petra Klaassen, Sociaal Wijkteam.
2.2 Mail bewoner met verzoek het fietspad aan de Prins Bernhardlaan vanaf de Jac. van 

Looystraat richting v Zeggelen plein tweerichting te maken, doorgestuurd naar Marijke, de 
wijkagent, zij heeft het intern verder gestuurd.

2.3 Gemeente, uitnodiging om over de oversteekplaatsen Schipholweg te praten op 24 januari.  
Irene gaat ernaartoe.

2.4 Petitie van Actiepartij ingediend afgelopen 15 december, om aanpassingen bij de 
oversteekplaats Schipholweg. 

2.5 Mail van Mieneke Zijlmans dat in de Dr. Schaepmanstraat een aanpassing komt bij de uitrit 
van het appartementencomplex, er wordt een parkeerplak weggehaald om het uitzicht bij 
het uitrijden van de uitrit te verbeteren. Lucas; het is na ongeveer 6 jaar eindelijk 
gerealiseerd. De bewonerscommissie is er blij mee. Hij bedankt deze wijkraad en de vorige 
wijkraad voor de medewerking.
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2.6 Mail van bewoner van de Teding van Berkhoutstraat, hij vraagt aandacht voor het 
parkeerprobleem van fietsen op de stoep voor zijn huis, aangezien er veel studenten wonen 
zijn er ook veel fietsen, mail doorgestuurd naar Mieneke Zijlmans en naar Martijs Hoefakker, 
procesmanager van de gemeente voor de Teding van Berkhoutstraat en Nagtzaamstraat.  
Martijs heeft met deze bewoner contact gehad hierover. 

2.7 Mail Spaarnelanden, De kerstbomenactie is in 2017 op 4 en 11 januari. Tussen 12.30 en 16.00
uur kunnen kinderen t/m 15 jaar op diverse locaties in Haarlem oude kerstbomen brengen. 
Dit om te voorkomen dat veel afgedankte bomen door de stad gaan slingeren. Per boom 
krijgen de kinderen 40 cent een lootje met kans op de hoofdprijs à 500 euro. De locaties 
staan op www.spaarnelanden.nl

2.8 Brief omwonenden Teylerplein. N.a.v. de overlastmeldingen, bezoeken de politie handhaving
en jongerenorganisaties het plein de komende tijd extra.  Brief vermeldt telefoonnummers 
en overige contactgegevens die de bewoners kunnen gebruiken.

2.9 Brief met flyers, van Team Preventie en afdeling Kwaliteit en Innovatie. De flyer heet Grip op 
geld, ontwikkeld door het Team Preventie. Hierin staan een aanbod van trainingen, 
workshops en gastlessen. Wie geïnteresseerd is kan flyer krijgen. 

 3-  Politie/handhaving Hakima.
Op het Teylerplein is het nu rustig, blijft wel aandachtspunt.
Handhaving start een schoolproject tegen parkeren op stoepen, hoeken en dubbel parkeren  
bij scholen (Franciscus Xaverius en de Maarten Luther Kingschool)
In januari is de start van een actie van enkele weken in Oost door Handhaving en Politie.
Omwonenden Teylerplein en jongeren hebben een bijeenkomst gehad, dat is door beide 
partijen goed bevallen. Er is wederzijds begrip.

 Vragen en aandachtspunten voor Hakima.
De afvalbakken zijn al vroeg weggehaald i.v.m. Oud&Nieuw, rommel wordt ernaast gegooid. 
Oplossing afval mee naar huis terugnemen.
Hondenoverlast blijven melden, bij veel overlast extra inzet.
Richard. Parkeren Teylerplein zo dat het de doorstroming van het verkeer hindert. 
Handhaving is 2 x langs geweest zag geen gronden om te bekeuren. Verkeer kon erlangs, 
geen gevaarlijke situatie. Voorstel een doorgetrokken gele streep. Hakima gaat de 
mogelijkheden bespreken met Marcel Schaapherder en koppelt het terug.
Roel. Vuurwerkmeldingen. Handhaving onderneemt men actie maar heterdaad is lastig.
Mariska. Er staat in de Poortstraat al dagen een smartcar voor een uitrit. Dit is met foto 
gemeld maar er wordt geen actie ondernomen. Marcella heeft van een handhaver vernomen
dat er alleen bij een gevaarlijke situatie bekeurd wordt. Hakima wil de melding van Mariska.
Wim van Seggelen. Tot waar mag men parkeren bij een hoek?  Tot 5 meter van de hoek.

 4 - Notulen van wijkraadvergadering van 15 november 2016
       Inhoudelijk 
       9.1    Verhogen stoep Teylerplein 1. Richard, daar lijkt nu eindelijk schot in te zitten.  
       WMO heeft toegezegd over te gaan tot het verhogen tot 6 cm i.p.v. 3 cm. Dank voor de inzet.
       7.5    Reinaldapark. Wim Kleist. Hij heeft nog steeds geen vergunningaanvraag gezien voor het
       Circus. Regels zijn er om nageleefd te worden.
       7.7    Oversteek Schipholweg. Roel Scheepers.  Donderdag is er een motie aangenomen van
       Trots Haarlem en Actiepartij. Er komen knipperbollen en er zullen metingen gedaan worden.
       24 januari is er overleg met wijkraad en gemeente over het verlengen van de oversteektijd.
         Wijkraden blijven aandacht vragen voor de oversteek Prins Bernhardlaan t.o. Romolen. Er is
      een nieuwe VRI aangebracht maar de tijd is niet verlengd. Verzoek aan de raadsleden om
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     vragen te stellen in de commissie Beheer. Wim van Seggelen verbaasd zich erover dat er geen 
      verkeersregelaars aanwezig waren. 
      Actiepunten.
      151116/7.1   Verwijderen borden invalidenplek na overlijden. Hakima heeft de betrokkenen

geïnformeerd.
       151116/7.9     Afvalbak lantarenpaal Teylerplein. Richard. De bak is teruggehangen. In heel

Haarlem zijn nu de bakken al verwijderd voor Oud &nieuw.
       151116/7.10  Camerabewaking Teylerflat. Elly, camera is geplaatst.
       190116/2.6      Uitrit parkeergarage Dr. Schaepmanstraat zijn maatregelen genomen.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

 5 – Projecten in de buurt:
Amsterdamse vaart; Er is door de Raad en coalitie groen licht gegeven om verder te gaan. 21 
januari is er een ambtelijk overleg over de invulling zoals de speeltoestellen. Wijkraad is blij 
met de groene esplanade.
Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat; Het voorontwerp wordt de 3e week van januari 
gepubliceerd.
DSK; Siem de Groot wil ter plaatse een gesprek met Ans Kippersluis zodat zij zelf kan zien dat 
de weg is stuk gereden door bouwverkeer en de boomstronken die er nog staan.

           Irene neemt contact met Ans op. Bouw gaat snel.
   Speeltuin; Mariska, vrijdag krijgt zij de sleutel van het nieuwe gebouw, dan kan men aan de 

slag. In maart gaan de huurders over, in mei zal de speeltuin met een feest geopend worden.

 6-  Wat gebeurt er in de andere buurten in Oost
           Wim Kleist. Jammer dat de wijkraad Slachthuisbuurt is opgeheven. Marcella is door bewoners 

benadert maar het is een te groot wijk om erbij de nemen. Wim heeft contact met Mieneke 
Zijlmans en Cecile Hubers opgenomen. Zij hebben geen actie ondernomen daar zij dit geen 
taak voor hun vinden om er iets aan te doen. Als er geen leden komen willen de WRAB en 
WRPZ samen optrekken. Er blijken uit de Slachthuisbuurt 2 à 3 bewoners te zijn die bereid zijn.
We moeten om tafel gaan zitten om deze wijkraad overeind te houden. Dit is ook een taak 
voor de gebiedsverbinder. Parkeervignetten Zwaardstraat behandelt Mieneke nu zelf. Is 
minder wijkraden een bedoeling vanuit de gemeente?  Daphne, nee het streven is in elke wijk 
een wijkraad.

           In Parkwijk gaat de bouw van de Groen Linten goed. 22 december Kerstmarkt.
Afgelopen maandag is er een overleg geweest voor een beheercommissie Reinaldapark met 
bewoners, wijkraad, gemeente, Daphne, E. Bussen van het Chalet en Hakima. Men zal de 
moskee en vereniging Hys benaderen m.b.t veiligheid.
Men gaat bij de flatbewoners inventariseren over het verplaatsen van het losloopgebied.
Vrijdag is wethouder Jur Botter in de Sprong aanwezig voor een gesprek met bewoners.

 7-  5 minutenpraatje, wat verder ter tafel komt/mening van de bewoners
7.1 Lucas bedankt de wijkraad en zal ondersteunen op computergebied en het maken van flyers.
7.2 Mariska; in de Amsterdamstraat is bij de viswinkel het paaltje eruit. Auto’s rijden het fietspad 

op. Marieke; de paaltjes zijn waarschijnlijk weggehaald voor de strooiwagens.  Bij de 
Matrassenwinkel rijdt de eigenaar op het fietspad met zijn bestelbus. Een klappaal is voor de 
medewerkers van Spaarnelanden geen optie. Wijkraad gaat bekijken wat de mogelijkheden 
zijn. Misschien een klappaal die omwonenden weer sluiten.

7.3 Stella. In de Jacob Geelstraat rijden ouders die kinderen naar brengen en halen op de stoep. 
Hakima gaat dit bekijken.

7.4 Hennie op het Tollenspad ontbreekt ook een paal. Hennie stuurt een mail naar Hakima.
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7.5 Siem. Op het van Zeggelenplein/hoek Craandijkstraat zijn de bakken regelmatig vol. Als 
antwoord van Spaarnelanden kreeg hij dat de bakken alleen op dinsdag geleegd worden. Ze 
worden toch geleegd als ze vol zijn? Marieke gaat dit na.

7.6 Marcella, wanneer worden de boomstronken van de zomerstorm verwijderd? Zoals b.v. in de 
Genestetstraat Marieke, alles moet voor eind april 2017 rond zijn. Herplant als het op de 
plantlijst staat. Marieke gaat de planning na. Na de kerstmarkt waren de bakken in de 
omgeving vol. Zij heeft melding gemaakt maar het wordt niet opgepakt. Marieke, procedure is 
dat bij een volmelding ze worden geleegd.

7.7 Roel, In het Haarlems Dagblad stond een artikel over de bereikbaarheid van gemeente. In deze
vergadering is ook al regelmatig gesproken over de meldingen bij de politie. Het artikel 
bevestigt het verhaal.  
Marcella. Bij WMO sta je soms telefonisch 15 minuten in de wacht, dat de beller kost geld. 
Zij neemt contact op met wethouder Jur Botter en geeft het de politiek mee.

7.8      Marcella. Met oud &nieuw zal er extra controle zijn op het Teylerplein en de Zomervaart 
  (gedenkplek van Sjeddy). Het gebeuren is een jaar geleden. Kitty van Tooren heeft een
  gesprek met familie en vrienden gehad.

7.9      Debbie. Op de Amsterdamsevaart bij de Bandenhal wordt regelmatig dubbel geparkeerd, er 
wordt bij het wegrijden niet uitgekeken. Voor fietsers een gevaarlijk situatie.      
Irene bespreekt al een tijdje samen met Gerard van Klooster de aanpassingen.
Werknemers van de Bandenhal dienen extra op te letten. Irene wil samen met Gerard van 
Klooster langs gaan voor een gesprek.
In een garage op de Amsterdamsevaart is nu een Witgoedhal gevestigd. Daphne de 
bestemming klopt, men mag er tijdelijk kort parkeren. Hakima, handhaving is langs geweest, 
heeft 5 automobilisten gewaarschuwd. Handhaving gaat langs om op de situatie te attenderen.

7.10 Wim van Seggelen. De verlichting is stuk bij bruggetje Zomervaart. Er zijn meerdere meldingen 
gedaan. Hij geeft het advies aan bewoners om zelf meldingen te doen.
Parkeren. Busjes nemen vaak 2 plaatsen in mag dat? Irene gaat het na.
Vraag aan Spaarnelanden, wat is de taak van de straatvegers? Er blijft modder achter 
waardoor de weg glad wordt. Marieke gaat dit na.

7.11 Hr. van Amsterdam. Er zijn aanlegsteigers gemaakt in de Kanovijver voor 21 bootjes. 
Omwonenden en wijkraad zijn niet op de hoogte. Irene stuurt een mail naar Mieneke Zijlmans.

7.12 Wim Kleist, er staan palen op de wegen in het Reinaldapark tegen het autoverkeer. Bij 
waarneming blijkt dat men nu over het gras rijdt, ook politie, Spaarnelanden en handhaving. 
Wim stuurt begin januari een mail naar Hakima met voorbeelden over deze situatie.

7.13 Fred komt later in de vergadering binnen en meldt dat de bus door een omleiding anders rijdt. 
Men is niet op de hoogte en het staat niet op de site.

7.14 Moussa. Er is nog onduidelijkheid over het parkeerbesluit. Bij vragen kan men contact met 
Moussa opnemen vr opheldering. In straten waar nu geen betaald parkeren is, verandert niets.
Tenzij bewoners het zelf willen. Richard, op en rond het Teylerplein is het een drama, hij wil 
graag een vergunning. Lies, al heb je een vergunning dan betekent het niet automatisch dat je 
ook een plek vlakbij hebt. Sander het gaat nu niet meer voor 1 straat maar voor meerdere 
straten tegelijk. Wat is de grens? Een logische eenheid. De motie voor het extra geld naar 
parkeergarages is niet aangenomen, het geld wordt niet geoormerkt.

8 -    Sluiting Marcella is blij met de komst van iedereen. De wijkraad heeft een heftig jaar achter de 
rug om alles op de rails te krijgen. Er lopen veel zaken. Blij met de nieuwe leden (wijkraad, 
aspirant en ondersteunend). Iedereen een heel goed 2017!

“Houd je hoofd erbij om het positief te zien en tel je zegeningen”.
Hierna een hapje en drankje i.p.v. een nieuwjaarsreceptie.
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Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
20-12-16 3 Hakima Mogelijkheid doorgetrokken gele streep 

tegen parkeren Teylerplein
Marcel Schaapherder
Terugkoppeling wijkraad.

20-12-16 5 Irene Afspraak Ans Kippersluis  bouw DSK Siem de Groot.
20-12-16 7.2 Wijkraad Intern bespreken mogelijkheden klappaal 

eind Amsterdamstraat
20-12-16 7.3 Hakima Aandacht voor op de stoep rijden ouders 

in de Jacob Geelstraat.
20-12-16 7.4 Hennie Mail naar Hakima over paal Tollenspad
20-12-16 7.5 Marieke Nagaan legen containers van 

Zeggelenplein Craandijkstraat
20-12-16 7.10 Irene Innemen 2 parkeerplekken door busjes.
20-12-16 7.11 Irene Mail naar Mieneke over het niet 

informeren van steigers Kanovijver
20-12-16 7.9 Irene

Hakima
Gesprek verkeer bij Bandenhal
Gesprek parkeren Witgoedhal

15-11-16 1.3 Van Lies Plantenbakken Ter Haarstraat
Mieneke doorgezonden naar afdeling.

Nog geen antwoord 20.12

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

Gezamenlijke wijkraden

15-11-16 7.10 Hakima Stand van zaken smartcars Poortstraat
20-09-16 2.5 Irene Borden ventweg Amsterdamsevaart

20.12 nog geen terugkoppeling
Tim van Duijn 
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