
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum: Dinsdag 18 april 2017 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten, Irene Helmond, Elly Aafjes
Richard Terreehorst
Mieneke Zijlmans
Wim Kleist
Jan Appel
Stella van Tintelen, Gerrit van Slooten, Jan de 
Graaff, Frans van Loon, Jannie Donker, Edward 
Benus, Henny en Jan van Amsterdam, Hennie en 
Bram van Ling
Letty de Boer, Wim van Seggelen,
Truus Melchior

Wijkraad
Aspirant-lid
Gebiedsverbinder
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Coördinator Amsterdamsevaart
Wijkbewoners 

Belangstellenden
Notulist

Afwezig met bericht
Gerard Tensen, Fred Spaansen, Mariska van 
Zeeland.
Hakima Sallemine
Wijkteam Oost 1
Siem de Groot, Lucas ledmia

Wijkraad

Handhaving

Bewoners
1. Opening door voorzitter Marcella van Vloten.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Letty de Boer wordt ondersteunend lid van de wijkraad. Wijkraad is blij met haar ervaring en 
ondersteuning.

2.1 19 april Debat parkeerreferendum in de Pletterij aanvang 20.00 uur
2.2 16 april heeft de wijkraad een bloemstuk gelegd bij het monument bij het Nijmanshofje, voor

de slachtoffers van het bombardement op huizen in de Amsterdamse Buurt op 16 april 1943.
2.3 4 mei, dodenherdenking in het Reinaldapark.
2.4 De nieuwe wijkkrant wordt een dezer dagen bezorgd.
2.5 Beheerscommissie Reinaldapark in oprichting; Irene neemt namens de wijkraad deel. Verder 

aanwezig de gemeente, Spaarnelanden, Hilde Prins van de Bomenwachters en andere 
wijkraden. Met elkaar volgt men de groei van het park, houden vinger aan de pols wat 
onderhoud, gebruik en inrichting van het park betreft.

2.6 5/6/7 mei Braderie bij de moskee in het Reinaldapark.
2.7 Mail van Erwin Hemmelder procesmanager gemeente voor de Amsterdamsevaart over de 

gunning, de werkzaamheden gaan binnenkort van start en meten 1 november klaar zijn.
2.8 Mail van Martijs Hoefakker procesmanager gemeente voor de Teding van 

Berkhoutstraat/Nagtzaamstraat over een wijziging die wordt aangebracht in het DO.
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3. Politie/Handhaving

Op dit moment is er weinig contact met Marijke Bergsma. Marcella en Irene gaan dit weer 
oppakken. Mail gaat via het secretariaat. Als er echt iets bijzonders is neemt de wijkraad of 
Marijke altijd contact net elkaar op. 

In de van Zeggelenbuurt zijn meer inbraken en diefstal van scooter en fietsen, het vraagt 
oplettendheid.

Daniëlle inden Berken, de wijkagent is tijdelijk niet aanwezig. 

Wim Kleist. In de wijken Parkwijk Zuiderpolder en Slachthuisbuurt is op dit moment geen 
wijkagent. Wijkraden vinden een wijkagent heel belangrijk in de wijk.

Richard. De buurtwhattsapp (via Albert Kevel) heeft tot nu toe geen meldingen. Wim geeft 
aan dat via Kitty van Tooren borden kunnen worden aangevraagd. 

4. Notulen 21 maart 2017

Tekstueel; Punt 7 Noormannenstraat wijzigen in Cornelis van Noordestraat.
Actiepunten;
210317/4 Klappaal Amsterdamstraat is geplaatst. Hakima overlegt nog met 
Spaarnelanden over in de winter eventueel een sleutel voor de chauffeurs.
210217/2 Groensubsidie navraag bij Diane bakboord. Afgesproken is vanavond dat als 
er concrete vragen zijn de wijkraad het Mieneke laat weten en dan in overleg gaan.
210217/5 Verbodsbord voor honden Teylerplein is aangebracht en tekening erop is 
gespoten i.p.v. stickers.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
Actiepunten Inhoudelijk;
210317/4 Rateltikkers. Bij de Spaarnwoudestraat doet Gerrit van Slooten een melding.
Bij de Prins Bernardlaan/ Reinaldahuis gaan de rateltikkers stroef. Mieneke en Cecile Hubers 
hebben dit doorgegeven aan Marcel Schaapherder.
210217/5 Verplaatsing bord ventweg Amsterdamsevaart. Er wordt een datum 
afgesproken met Irene, Gerard van Klooster, Tim en Mieneke als Gerard terug is van vakantie
om gezamenlijk te bekijken wat de beste optie is ook in relatie met handhaving.  
201216/7.4 Paal Tollenspad. Henny van Ling heeft het doorgegeven maar de paal is tot 
nu toe niet geplaatst. Actie Irene.
201216/7.11 Steigers Kanovijver. Mieneke als er een besluit is genomen en dat heel veel 
later wordt uitgevoerd, er een herinnering breder wordt rondgestuurd.
Irene heeft de vergunning niet terug kunnen vinden. Mieneke zoekt dit uit.

5. Projecten in de buurt

5.1 Amsterdamsevaart. Jan Appel. A.s. vrijdag is de eerste bijeenkomst van de gemeente en 
werkgroep waar Marcella officieel de overdracht doet. Zij doet dit met een gerust hart daar 
de werkgroep een goede vertegenwoordiging is. Jan is blij met de ondersteuning van 
landschapsarchitect Martijn Al.  

Mieneke. De werkgroep is een sterke ploeg met veel betekenis voor het project. Vervanger 
van Mieneke in dit overleg is Mirjam Boxhoorn.
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De rol van Erwin Hemmelder is afgelopen hij deed de verkeerstechnische kant, men gaat nu 
de 2e fase in. 

Wim Kleist wijst erop dat men alert moet zijn bij de overdracht. Jan, een concrete lijst is er 
nog niet. De aannemer is wel al bekend.

5.2 Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat

Mail van Martijs Hoefakker met 2 tekeningen dat er een wijziging in het DO gaat komen.

In het ontwerp zoals deze ter inzage lag, werd het verkeer (auto en fietser) komend vanaf de 
Amsterdamsevaart richting de Teding van Berkhoutstraat 'op elkaar geknepen' om de route 
richting de Teding van Berkhoutstraat te vervolgen.
Daarbij leidt het doortrekken van de fietsstroken over de kruising tot de juridische kwestie 
dat het niet toegestaan is dat motorvoertuigen fietsers hinderen op een fietsstrook. Zodra er 
dus gewacht moet worden op de Nagtzaamstraat om de Teding van Berkhoutstraat op te 
kunnen, of er een file ontstaat voor de verkeerslichten richting Amsterdamsevaart zou de 
opstelling van motorvoertuigen juridisch gezien eigenlijk tussen de fietsstroken moeten 
plaatsvinden. Daarvoor is de middenstrook eenvoudigweg te krap i.v.m. tegemoetkomend 
verkeer. Om die reden worden de fietsstroken eerder beëindigd/ later begonnen en op de 
kruising opgeheven. Hierdoor ontstaat geen frustratie tussen de verschillende weggebruikers
vanwege het 'innemen van toegekende wegruimte'. Daarbij kunnen bussen vanaf de Teding 
van Berkhoutstraat en Nagtzaamstraat elkaar in dit ontwerp passeren zonder met elkaar in 
conflict te komen.
De bijgevoegde ontwerpen komen het meest tegemoet aan de verschillende belangen en zal 
met de nota van beantwoording als Definitief Ontwerp ter vaststelling ingebracht worden in 
de collegevergadering van 9 mei a.s.
Na vaststelling zal het DO verder uitgewerkt worden richting bestekstekeningen en contract, 
met als doel dat de realisatie van de Teding van Berkhoutstraat na de bouwvak kan starten.

5.3 DSK/speeltuin

Er zijn klachten en opmerkingen van ontevreden bewoners van de van Zeggelenstraat en 
Anna Kaulbachstraat. Marcella gaat met Siem en Ans Kippersluis bekijken wat er precies aan 
de hand is en indien nodig zal er een bijeenkomst komen.

Speeltuin geen nieuws. Beterschap voor Mariska na haar operatie. Zij zal het enige tijd rustig 
aan moeten doen.

6. 5 minutenpraatje Wim Kleist.

6.1 Stadskweektuin 22, 23 en 24 april van 11.00 tot 16.00 uur Voorjaarsevenement met o.a. 
aanwezig Steenbreek 023.

6.2 Vanochtend overleg Beheerscommissie Reinaldapark. Notulen al van Kitty ontvangen.
Locatie was in de moskee. Er is een nieuwe voorzitter van de moskee. Hij wil graag naar 
buiten treden, iedereen is welkom ook met ideeën voor samenwerking. De 
Beheerscommissie ervaart dit als zeer positief. De parkeerproblemen rond de moskee zijn 
bekend bij Handhaving. Daar komt een nader gesprek over.

6.3 Toestand van het terrein na vertrek Circus Renz.  Marcel Schaapherder heeft een gesprek 
met Duursma.
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Mieneke; in het vervolg zullen alle evenementen op het evenemententerrein plaatsvinden. 
24 juni Stoeip, het concert op het evenemententerrein, de markt op de paden.

6.4 De picknickbankjes van bamboe worden geplaatst.
6.5 Er zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden, locatie en ervaringen elders voor 

een barbecueplaats. Letty, ervaring bankjes in het Oosterpark, die werden verbrand door 
jongeren. 
Na de zomer wordt dit opgepakt. Suggestie, mogelijkheid ook op de Amsterdamsevaart!!

6.6 Het einde van de Fuikvaartweg is voorzien van boomstammen zodat men niet meer via de 
bermen kan rijden.

6.7 Andere locatie hondenlosloopplaats. Wethouder Cora Yfke Sikkema is bezig met de 
actualisering van de losloopgebieden. De huidige locatie in het Reinaldapark is naast en 
tussen de flats, bij de sportvelden Tot grote ergernis, een onhygiënische situatie. Ondanks 
een aangenomen motie van 28 mei 2009 is het niet tot stand gekomen. Wim haalt 
handtekeningen op ter ondersteuning voor de best denkbare locatie in het ruige gebied 
naast Chalet en tennisbaan. 
Op de Prinses Beatrixdreef is rechts een losloopstrook, links niet??

6.8 Buurtmoestuin Oase Oost. Alle kinderen zijn welkom met hun moestuintjes van AH op 
zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

7. Mening van de bewoners

7.1 Bram, is de grond van het landjes van Ron verkocht? Het verkoopbord staat er nog. 

Ja, volgens Ans Kippersluis is het verkocht en aanbesteed. Er komen 13 koopwoningen.

7.2 Mieneke is blij dat er nieuwe aspirant-leden zijn. Een compliment aan de wijkraad dat zij 
bewoners aantrekken.

7.3 Wim van Seggelen. Mist diverse organisaties bij de wijkraadsvergaderingen. Marcella er zij 
afspraken gemaakt. De corporatie (José de Cock) komt 1 x per 3 maanden, men kan haar 
altijd bereiken. Mieneke wisselt af met Hakima Sallemine en Kitty van Tooren. Het ligt bij de 
organisatie er ook aan hoeveel uren er ter beschikking zijn. Irene is blij dat er altijd zoveel 
bewoners aanwezig zijn.

7.4 Jan Appel wijst op de facebookpagina “Amsterdamsevaart”. Men blijft op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Hij heeft langs de kant van NedTrain gelopen en daar veel biodiversiteit 
aangetroffen. Werd wel direct aangesproken door de bewaking van NedTrain.

7.5

8. Sluiting 20.30 uur

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact

18-04-17 4 Mieneke Opzoeken vergunning steigers Kanovijver
21-03-17

18-04-17

4 Irene Reactie werking rateltikkers Prins 
Bernhardlaan
Mieneke heeft het doorgegeven aan 
Marcel

Marcel Schaapherder

21-02-17 5 Irene Verplaatsing bord ventweg 
Amsterdamsevaart. Afspraak maken.

20-12-16 3 Hakima Mogelijkheid doorgetrokken gele streep Marcel Schaapherder
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tegen parkeren Teylerplein Terugkoppeling wijkraad.
20-12-16

18-04-17

7.4 Henny

Irene

Paal Tollenspad. Henny heeft het 
doorgegeven. Nog niet geplaatst.
Irene gaat dit na
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