
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum: Dinsdag 21 maart2017 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten, Irene Helmond,
Fred Spaansen
Richard Terreehorst
Mariska van Zeeland
Hakima Sallemine
Ankie van Dalen
Daniëlle Leder
Koen van den Dop
Lies Schaaf
Wim Kleist
Jan Baaijens 
Roel Schepers
Jan Appel
Ron Bax, Stella van Tintelen, Gerrit van Slooten 
Ans de Haas, Debbie Timmerman, Lucas Ledmia, 
Siem de Groot, mw. Van Amsterdam
Letty de Boer, Wim van Seggelen,
Truus Melchior

Wijkraad

Aspirant-lid
Ondersteunend lid, speeltuin Haarlem Oost.
Handhaving
Sociaal Wijkteam Oost
Diaconie Haarlem
Sportsupport
Bew. cie. Elanwonen Amsterdamse buurt
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Actiepartij
Bewoner, PvdA
Wijkbewoner en coördinator Amsterdamsevaart
Wijkbewoners 

Belangstellenden
Notulist

Afwezig met bericht
Gerard Tensen, Elly Aafjes
Daphne Huysse
Wil van Straaten, Frans van Loon, Hein Schafrat
Mieneke Zijlmans
Petra Klaassen

Wijkraad
Groen Links
Bewoners
Gebiedsverbinder
Dock

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. Irene Helmond.
2.1 Afmeldingen zie presentielijst.
2.2 Spaarnelanden. 24 maart kan men 4 zakken compost ophalen van 8 tot half 4. Legitimatie 

meenemen.
2.3 E-mail Wijkteam-oost 1. Vanaf 1 maart is het loket Haarlem en Sociaal wijkteam 

samengevoegd. Het team voor de Amsterdamsebuurt, Slachthuisbuurt en van Zeggelenbuurt 
zit in het Broederhuis. Inloopspreekuur maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 
uur. Info komt ook in de wijkkrant. Tel.nr. 023 5430993.

2.4 E-mail van St. Nabestaandezorg. 29 maart in Theebar Cups and Leafs Zijlstraat 54 van 10 tot 
12 uur. Het rondje van Ontmoetingsplek voor nabestaanden.
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3- Politie/handhaving Hakima Sallemine.
Wim van Seggelen. Wat is de maximale lengte voor busjes om in de straat te parkeren? Max. 
lengte 6 m. 2,40 m hoog.
Richard. Marcel Schaapherder is nog bezig met de gele streep stoep. Parkeren gebeurd 6 tot 
7 dagen per week vooral na 18.00 uur. Hakima als het goed is wordt er wel gehandhaafd.
Marcella parkeren bij de scholen?  Op Facebook staan filmpjes waar duidelijk dubbel 
geparkeerd wordt op van Zeggelenplein en bij de Teyler-apotheek. Hakima heeft het 
doorgestuurd naar de coördinator parkeren, die moet aan de slag. Voorstel om hem een keer
op de vergadering uit te nodigen om kennis te maken.

4 - Notulen van 21 februari 2017.
Tekstueel; punt 3 handhaving/ politie. Marijke zit ook in het basisteam en voor meerdere wijken 
in oost wijzigen in   
“Nicole van Rijn is vervangend wijkagent, zij is niet altijd in de wijk daar zij ook nog in het 
basisteam zit”.
Inhoudelijk; Punt 3. Rateltikkers moet men lang indrukken, dit vindt men bezwaarlijk. Vooral voor 
de ouderen die er veel gebruik van maken, Romolen/Reinaldahuis. Irene gaat hierop reageren.

      Actiepunten; 
170317/3 Bekeuring foutparkeren. Hakima stuurt mail naar Mariska.

 Bovenstaand punt gaat van de actielijst.
201216/7.2 Klappaal Amsterdamstraat. Irene heeft contact gehad met Marieke van der Kaa 
Spaarnelanden. 1 april komt de paal weer terug. In 2018 verandert er niets aan de situatie t.b.v. 
de strooiwagens. Hakima heeft 22 maart overleg met Spaarnelanden, stelt de vraag of de 
chauffeurs kunnen uitstappen om de paal te bedienen. Regelmatig rijden auto’s nu het fietspad 
op. Irene stuurt mail.

5 – Projecten in de buurt:
5.1 Amsterdamse vaart. Jan Appel stelt zich voor. Hij is bewoner en coördinator werkgroep 

Amsterdamsevaart. Jan is positief over de werkgroep. Er is veel bereikt. Donderdag heeft de 
Raad goedkeuring gegeven en dank uitgesproken voor de inzet van Wim Kleist, Marcella van 
vloten, Ron Bax en Hilde Prins. Er kan worden gestart. Jan neemt het nu over, de wijkraad 
blijft ondersteunen.
Wim Kleist; er wordt veel over fijnstof gesproken maar ultrafijnstof is veel gevaarlijker voor 
de gezondheid.

5.2 Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat. Fred, de zienswijzen worden afgewogen, 
waarna het definitief ontwerp wordt gemaakt.

5.3 DSK. Siem de Groot. Dit project verloopt prima. De leidingen liggen erin de boomspiegels 
worden aangelegd. Achter bij de carports is het bestraat. Overige bestrating wordt sneller 
aangebracht dan verwacht. Bewoners gaan er week 13 /14 in.
DSK 11 Daar gaat projectontwikkelaar Wibaut 13 duurzame koopwoningen realiseren.

5.4 Speeltuin. Mariska van Zeeland. Gebouw is bijna klaar. Gas, water en elektra is aangelegd.
Nu wordt de buitenkant aangepakt.

6- 5 minutenpraatje, Danielle Leder, Diaconaal Centrum Oosterkerk.
Daniëlle; men wil zich aansluiten bij de buurt en oriënteren wat de behoefte is vanuit de wijk.
Welke inzet en hulp is nodig.  Er is contact met Colette Galy.
Marcella heeft vrijdag een gesprek met Daniëlle.

 
7. Referendum Parkeren VVD.

Email ontvangen om de bewoners te motiveren. De wijkraad spreekt zich hier niet over uit. 
Het is aan de bewoners zelf. Jan van der Zanden wil een tegen referendum doen. De 
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wijkraden oost stonden achter zijn plannen. Wijkraad gaat bekijken of zij daar eventueel wel 
aan mee doen. Schijnbaar kan er geen referendum over een referendum worden gehouden.
Jan Baaijens; Gevolg is een jaar uitstel dat 2 ton per maand kost. Bij koppeling aan de 
gemeenteraad verkiezingen krijg je ook reacties van bewoners die geen betaald parkeren 
hebben. De papieren versie blijft. Lies geeft aan dat b.v. bewoners met mantelzorg meer geld
kwijt zijn. Nu betaalt men 35 euro per jaar voor 3 uur per keer. Jan is het hier niet mee eens, 
In het nieuwe systeem kan men voor parkeren inkopen, 500 minuten voor 100 tot 125 euro. 
€ 0,25 per uur.
Bewoners hebben betaald parkeren zelf aangevraagd en dit zijn de gevolgen ervan. Letty; in 
de Slachthuisbuurt/ Cornelis van Noordestraat is het aangevraagd maar kreeg men het niet. 
Marcella in de Zwaardstraat wel, zij zal contact met Letty opnemen.
Bij behoefte aan meer informatie over het parkeersysteem zal Marcella bekijken hoe men dit 
vorm zal geven, eventueel ambtenaren/politici uitnodigen.

8- Mening van de bewoners 
8.1 Fred zag dat er 28 maart een bijeenkomst is in de Hamelink voor een nieuwe wijkraad 

Slachthuisbuurt. Dit was niet bekend. Letty heeft na een eerste inzet zich teruggetrokken.
8.2 Ankie bewoners moeten het sociaal- wijkteam nog vinden. Er komt een artikel in de 

wijkkrant.
8.3 Organisatie Burenhulp in de Slachthuisbuurt. In de Amsterdamsebuurten is het nog niet. 

Volgens Jan Baaijens is het besluit voor subsidie aangehouden, heeft de wethouder niets 
toegezegd. Aanwezigen vinden het weer een organisatie die op de al aanwezige organisaties 
lijkt. Het is veel van hetzelfde, wat voegt het toe? 

8.4 Koen Het wordt door het weer drukker bij het sporten op het Teylerplein. Hij heeft een 
gesprek gehad met jongeren die de grenzen opzoeken en hun ouders.
Marcella geeft Koen een compliment om wat er allemaal gebeurd om de jongeren van de 
straat te houden, in een wijk zonder buurthuis.
Afgelopen vrijdag is er een you-tube filmpje opgenomen van de Vriendenloterij, te zien op 
Facebook. 
Advies gevraagd te schrijven door Sportsupport over de invulling Amsterdamsevaart voor 
jongeren maar ook met Lucia Grooff van ouderensport.

8.5 Letty meldt dat zij zich niet meer inzet voor een op te richten wijkraad Slachthuisbuurt. 
Wijkraden Amsterdamsebuurten en Parkwijk Zuiderpolder hadden hun ondersteuning toe 
gezegd. 28 maart bijeenkomst Hamelink wijkraad i.o. Wim Kleist de gebiedsverbinder stelt 
ons niet op de hoogte. Mieneke ziet dit niet als haar taak. Wim; het is belangrijk voor oost en 
wijkoverschrijdend.

8.6 Wim Kleist 24 juni feest in het Reinaldapark. Er is veel geregeld maar geen rekening 
gehouden met ramadan. Van verbinding met moskee is niets terug te vinden.

8.7 Richard. Gedenkplek Teylerplein. Bij de ronde door de wijk was de burgemeester niet te 
spreken over de locatie. Wijkraad heeft zelf ook ongenoegen aangegeven. Advies van 
jeugdhulp en Shanti het is nu rustig, laat het nu nog even staan. Het genomen besluit dat het 
voor de zomervakantie weg moet zijn, wordt kortgesloten met de jeugd en familie. 

9- Sluiting 20.30 uur
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Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
21-03-17 4 Hakima 

irene
Klappaal eind Amsterdamstraat. 
Irene stuurt mail en Hakima bespreekt het 
in het volgend overleg met Spaarnelanden.

21-03-17 4 Irene Reactie werking rateltikkers Prins 
Bernhardlaan

Marcel Schaapherder

21-02-17 2 Mieneke Navraag groen subsidie n.a.v. mail Diane 
Bakboord

Cecile Hubers

21-02-17 5 Irene Wacht op antwoord verplaatsing bord 
ventweg Amsterdamsevaart

Tim van Duijn
21.03 Tim gaat ermee aan de
gang.

21-02-17

21-03-17

5 Mieneke

Irene

Verbodsbord honden Teylerplein

Nog niet gebeurd. Irene stuurt mail naar 
Mieneke

Wacht op antwoord Marcel 
Schaapherder

20-12-16 3 Hakima Mogelijkheid doorgetrokken gele streep 
tegen parkeren Teylerplein

Marcel Schaapherder
Terugkoppeling wijkraad.

20-12-16 7.4 Hennie Paal Tollenspad
20-12-16

210217

7.11

5

Irene

Mieneke

Mail naar Mieneke over het niet 
informeren van steigers Kanovijver
Doorgeven bezwaren, tijd tussen 
besluitvorming en uitvoering en ARK, 
verhouding boot en steigers.

Mieneke doet navraag
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