
1 
 

 

 

 

 

1. Opening door voorzitter Marcella van Vloten. 

 

2. Kennismaking aannemer Amsterdamsevaart. Rob Entes projectmanager aannemer Ooms 

De rol van Rob is het afstemmen met de omgeving. Hij vindt de kennismaking vanavond 

waardevol.  

- Planning; Start fase 1, het voorbereiden van de werkzaamheden 6 juni 2017, duur 2 weken. 

Half juni fase 2, de noordelijke rijbaan gaat eruit voor reconstructie, duur 8 weken. Fase 3 

actie begin augustus weg richting stad, in augustus klaar. De Gedempte Oostersingelgracht is 

onderdeel van het werk, maar wordt niet afgesloten. Fase 4 zuidelijk deel herinrichting 

Esplanade. Oplevering september. 

- Dinsdag 22 mei is er een inloopavond in het Broederhuis vanaf 19.30. Bewoners hebben een 

uitnodiging gekregen. 

- De uitvoerder is dagelijks op het werk. Communicatie via de website van de gemeente. Jan 

Appel wijst op de site van de werkgroep Amsterdamsevaart. 

- Jan Appel is blij met de fantastische werkgroep en het overleg met Wim Kleist, Sportsupport, 

Gemeente en de Bomenwachters. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 16 mei 2017 19.30 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Aanwezig:  

Marcella van Vloten, Irene Helmond, Elly Aafjes, 
Fred Spaansen, Letty de Boer, Richard Terreehorst 
Mariska van Zeeland 
Kitty van Tooren 
Rob Entes 
Colette Galy 
Sander van den Raadt 
Wim Kleist 
Paul en Peggy Meulman 
Lies Schaaf 
Jan Appel 
Stella van Tintelen, Ans de Haas, Frans van Loon, 
Jeannette Donker, Edward Benus, Hennie en Bram 
van Ling, Gerard van Klooster, Wim van Seggelen, 
Debbie Timmerman, Lucas Ledmia, Siem de Groot, 
Frans Verhagen. 
Truus Melchior 

Wijkraad 
 
Wijkraad en speeltuin de Papegaai. 
Gemeente Veiligheid 
Ooms aannemer Amsterdamsevaart 
Sociaal wijkteam oost 
Trots Haarlem 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Stoeip 
Bew. cie. ElanWonen  
Coördinator Amsterdamsevaart 
Wijkbewoners   
 
 
 
 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Gerard Tensen 
Mieneke Zijlmans 
Henny en Jan van Amsterdam 

Wijkraad 
Gebiedsverbinder 
Bewoners 
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- Marcella. De wijkraad heeft het met trots kunnen overdragen aan de werkgroep, wenst ze 
veel succes. Dank aan Sander van den Raadt voor zijn inzet. 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3.1 Bericht afwezigheid; 9 juli een gratis optreden en picknick in het Reinaldapark t.g.v. 30-jarig 

bestaan in het kader van ontmoeten. Ze hopen op samenwerking om zoveel mogelijk 
mensen te laten komen. Haarlemmers, nieuwkomers, statushouders, vluchtelingen in 
afwachting van hun status. Tijdstip vraagt Irene na. 

3.2 Op 4 mei Dodenherdenking is er een krans gelegd door Marcella en Bernard Felix namens de 
wijkraden oost. 

3.3 18 mei overleg oversteek Schipholweg. Irene en Letty gaan namens de wijkraad. 
3.4 Op zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen kinderen uit de Parkwijk, Zuiderpolder, en 

Amsterdamse Buurten die geen tuin hebben hun moestuintjes naar de “Oase oost” komen. 
Contactpersoon Wim Kleist. 

3.5 11 mei Expertmeeting georganiseerd door de gemeente. Irene en Letty zijn aanwezig 
geweest. Kitty; de meeting is goed bezocht, de gemeente is blij met de input voor de nieuwe 
gebiedsopgave 2019 tot 2023. Er volgt een terugkoppeling. 

3.6 Informatieavond wijkraden oost over het parkeerreferendum is 13 juni in het Reinaldahuis 
om 19.30 uur. Jan van der Zanden zal aanwezig zijn. Wijkraden centrum hebben bezwaar 
tegen het referendum en hebben een spoedprocedure aan gemeld bij de bestuursrechter. 

3.6 Er is geen contact meer met de wijkagenten. Marijke Bergsma en Danielle inden Berken zijn 
tijdelijk niet aanwezig. De plv. wijkagent krijgt geen uren om de wijkraad-vergaderingen bij te 
wonen. Er is geen back-up meer. Kitty geeft het advies om contact op te nemen met Guus 
van Thiel coördinator wijkagenten. 
 

4. Politie/Handhaving. Kitty van Tooren. (In overleg met Hakima Sallemine). 

- Handhaving parkeren in Amsterdamstraat, Dr. Schaepmanstraat en 

Vooruitgangstraat, er zijn bekeuringen en waarschuwingen uitgedeeld. Aanhanger  

A.C. Krusemanstraat is in procedure. Fietsen zijn van stickers voorzien en worden daarna 

verwijderd. Veel meldingen van zwerfvuil, Hakima heeft hierover contact met Spaarnelanden  

- Jeugdoverlast locaties Amsterdamstraat, Bullehofje Teylerplein en Peltenburgstraat.   

Vraag hoe is de beleving nu? Het valt mee alleen op het Teylerplein is veel zwaar vuurwerk. 

Op de Zomervaart is een afvalbak opgeblazen. 

- Verdwenen paaltje Tollenspad is in december al gemeld door Henny van Ling (de paal 

was al 3 maanden weg). Er is nog niets mee gebeurd. Kitty vraagt dit na. 

- Richard. Verzoek aan Handhaving om later bij het Teylerplein langs te komen, tegen 

einde werktijd handhavers. 

- Auto op de stoep Teylerplein is bekend reeds bij Handhaving. Er wordt niet bekeurd. 

Alleen na telefonische melding is de auto wel verwijderd. Anders blijven ze gewoon staan. 

Richard heeft nog geen antwoord van Hakima gehad. Kitty gaat dit na. 

- Mariska vraagt of het niet bekeuren van foutgeparkeerde auto’s (smarts) in de 

Poortstraat een bewuste keuze is of wordt het werk niet goed gedaan? 

Kitty vraagt Robin de wijkagent een overleg te regelen met Mariska, Debbie. (De Bandenhal). 

- Jan geeft Koen van der Dop/ Sportsupport een compliment voor het goed 

functioneren en daardoor vermindering klachten over de jeugd. Kitty zal het compliment ook 

aan zijn manager doorgeven. 

- Siem. Anna Kaulbachstraat van Jac. van Looijstraat naar van Zeggelenstraat wordt 

eenrichtingverkeer. Marcella doet het verzoek om handhaving na en voor de schooltijden bij 

de Martin Luther Kingschool. Er ontstaan veel gevaarlijke situaties bij scholen ook bij de St 

Franciscus Xaveriusschool. Kitty neemt contact met Hakima op, meldt wel dat er een beperkt 
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aantal handhavers Haarlem breed zijn. Wijkraad en Sander; er zijn te weinig handhavers. 

Volgens de burgemeester is er 1 wijkagent op de 5000 inwoners. Wijkraad zet daar 

vraagtekens bij. 

- Lies, het verplicht bij je hebben van hondenzakjes wordt afgeschaft, is het daar totaal 

niet mee eens. Volgens het artikel in het Haarlems Dagblad draagt dit volgens de gemeente 

niet bij tot het handhaven. Sander, er wordt wel gecontroleerd en er is opruimplicht maar 

ook hier te weinig handhavers. Wijkraad vraagt Sander om dit politiek gezien mee te nemen. 

Kitty vraagt na waarop de afschaffing gebaseerd is. 

- Marcella, het gedenkteken. Vraag aan Kitty om dit aan te kaarten bij de jongeren.  

- Jan. Bij aanpak Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat kunnen 

parkeerproblemen ontstaan door het niet kunnen parkeren vanwege werkzaamheden. 

Richard heeft ervaring in andere straten Bewoners hebben hier begrip voor en het lost zich 

vanzelf op. 

 

5. Notulen 18 april 2017 ongewijzigd vastgesteld. 

Actiepunten; 210217/5 Verplaatsing bord ventweg Amsterdamsevaart. Het tijdelijke bord 

gaat weg. Er Amsterdamsevaart niets met de ventweg. Punt gaat van de actielijst. 

Actiepunten inhoudelijk. 201217/7.4 terugplaatsen paal Tollenspad. Kitty. Hakima heeft deze 

week contact met Spaarnelanden, we wachten dit even af. 

6. Projecten in de buurt 
Amsterdamsevaart. Zie punt 2. 
DSK. Het achterpad Anna Kaulbachstraat en va Zeggelenstraat is bestraat, gefinancierd door 

gemeente en bewoners. Bord DSK 111 blijft staan tot de verkoop helemaal rond is. Er 

worden gele strepen aangebracht bij de stoepen Martin Luther Kingschool tegen het 

parkeren. In de Anna Kaulbachstraat zijn 2 bomen gerooid er komen 2 nieuwe terug. 

Verzoek voor ondergrondse container voor Anna Kaulbachstraat. Irene neemt contact met 

Spaarnelanden op. 

7. 5 minutenpraatje en mening van de bewoners. 
7.1 Richard geeft een compliment aan de wijkraad. 
7.2        Jan Appel wijst naar de site “Amsterdamsevaart” er zijn reeds 175 volgers. 
7.3  Wim van Seggelen. Er is overlast van het pand vml. Schoenenreus. Kraampjes/verkoop buiten  

zonder vergunningen harde muziek. Handhavers die het zien ondernemen geen actie. Het 
haalt de buurt naar beneden. De wijkraad onderneemt zelf geen actie maar als de winkeliers 
een concrete actie uitvoeren ondersteunt de wijkraad dit. Verzoek aan winkeliers als zij een 
brief naar de gemeente sturen graag een cc. naar de wijkraad. 

7.4    Sander van den Raadt is blij dat de Amsterdamsevaart nu eindelijk definitief van start gaat. 

 Dat er iets komt wat een grote meerderheid van de buurt wil hebben. Wim Kleist geeft aan     

dat de locatie van het groen zwaar bevochten maar gelukt is.  

7.5     Wim Kleist. 18 mei overleg Onderzoeksraad Schipholweg. Mail van Mieneke Zijlmans dat er 

meer meldingen zijn. Gemeente wil het zo snel mogelijk regelen. Voor een structurele 

oplossing is een adviesbureau ingeschakeld.  Een scan met de benodigde maatregelen met 

relevante criteria.  

In het Reinaldapark komen eindelijk de banken. Het parkreglement is vastgesteld. Voor de 

situatie met circus Renz, de aanpak van het terrein is nog geen opening. De nieuwe 

vergunningaanvraag is on-hold n.a.v. vragen van de raadsleden. 
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23 mei is overleg met gemeente over andere locatie hondenuitlaatplaats in het Reinaldapark 

met de gemeente. Er is de echogroep over de evenementen Veerplas en Reinaldapark. 

30 mei overleg BOS (bewoners omgevingsraad Schiphol). Plannen voor de langere termijn. 

Uitbreiding Schiphol op locatie elders. 

7.6 Paul Meulman. Stoeip. Er zijn voor 24 juni in het Reinaldapark nog kramen beschikbaar.  
              Bij voldoende belangstelling kunnen er EHAK- en reanimatiecursussen gegeven worden. 
7.7 Siem de Groot vraagt naar de stand van zaken speeltuin. Mariska voor de speeltoestellen (6 

tot 8 meter hoog) is een vergunning aangevraagd. Speeltoestellen zijn besteld, het zal niet 
meer deze zomer lukken. Planning is september. Henny van Ling geeft aan dat er van de haag 
zonder hek niet veel van overblijft. Mariska; de gemeente heeft de haag geplaatst, de 
speeltuin heeft een vergunning aangevraagd voor het hek. Het is het wachten op de 
vergunningen. Er is veel zorgvuldig overleg over het uitgeven van het budget voor de diverse 
zaken. Er moeten keuzes gemaakt worden. Er is een offerte voor het terras die te hoog is. 

7.8 Frans Verhagen. Wat is het parkeerbeleid voor fietsen? In de Dr. Schaepmanstraat worden 
regelmatig fietsen tegen de bomen geplaatst die de bomen beschadigen. Wat kan men 
daartegen doen, een hek om de bomen?  De gemeente plaatst geen fietsenrekken meer.  

 Suggestie van Jan Appel. Bij Spaarnelanden is de actie “adopteer een boom”. De boomspiegel 
wordt aangemerkt, Het verhoogd de status van de boom. Informatie op de website van de 
gemeente. Er zijn meer klachten van fietsen in de Nagtzaamstraat/ Teding van 
Berkhoutstraat kan men er soms niet langs, de gemeente doet niets. 

      Wim Kleist. Via de gemeente kan men subsidie voor kleinschalig groen krijgen. 

9.  Sluiting 21.00 uur. Truus zal de volgende vergadering niet aanwezig zijn i.v.m. vakantie. De 

vergadering zal worden opgenomen. 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

16-05-17 3.1 Irene Navraag datum Straatorkest 9 juli Karin Snoep 

16-05-17 3.6 Marcella Gesprek coördinator wijkagenten over 
aanwezigheid wijkagenten  

Peter van Tiel  

16-05-17 4 Kitty -Navraag verdwenen paal Tollenspad 
- geen actie auto op de stoep Teylerplein. 
-Vragen voor overleg Poortstraat met 
Mariska, Debbie 
-Doorgeven compliment voor Koen van 
den Dop aan manager Sportsupport. 
-Parkeren bij scholen. 
-Vraag waarop de afschaffing 
hondenpoepzakjes is gebaseerd. 
-Gedenkteken. 

 
 
 
Handhaver Robin van Reep 

16-05-17 6 Irene Ondergrondse container bewoners Anna 
Kaulbachstraat. 

 

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 Schaapherder 
 
Marcel Schaapherder 

20-12-16 
 

3 Hakima Mogelijkheid doorgetrokken gele streep 
tegen parkeren Teylerplein 

Marcel Schaapherder 
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 

Kitty. Zie actiepunt 16-05 
pnt 4. 

 


