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1. Opening door voorzitter Marcella van Vloten. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
2.1 Bericht van afwezigheid; Jan Baaijens, Roel Schepers, Lucas Ledmia en Truus Melchior. 
2.2         Concert met picknick op 9 juli van het Straatorkest vindt volgens hun website niet plaats in het 

Reinaldapark maar in het Asielzoekerscentrum Boerhaave van 13.00 tot 16.00 uur. 
2.3 Bezoek gehad van Lida Samson van de GGD over het project “rookvrij opgroeien in Haarlem 

Oost”. De wijkraad heeft haar punten aangewezen in de buurt waar aandacht van de GGD 
nodig is om dit te verwezenlijken. 

2.4 De wijkraad is aanwezig geweest bij de Ontwikkelvisie Spaarnesprong. Dat zijn plannen voor 
ontwikkeling van het gebied tussen Oudeweg, Gedempte Oostersingelgracht en het Spaarne. 
Voor onze wijk heeft het niet veel te betekenen maar we houden wel de vinger aan de pols 
i.v.m. aanleg fietspaden richting Amsterdamstraat. Het is belangrijk voor de winkeliers dat de 
nieuwe bewoners van de Koepel de weg naar de winkels makkelijk kunnen bereiken. 

2.5 13 juni bijeenkomst Parkeerreferendum. De informatie werd gegeven door Jan van der 
Zanden. Het was een drukbezochte bijeenkomst met pittige discussie. 

2.6 Petra Klaassen van Dock heeft een opvolgster, Ruby Schuitemaker. Dock gaat weer een 
zomerfolder uitbrengen die huis aan huis verspreid wordt. 

2.7 Op het kruispunt Herensingel/ Amsterdamse Poort zijn de verkeerslichten buiten werking. Een 
automobilist is tegen het kastje aangereden. De verkeersregelaars die aanwezig zijn hebben 
alleen de opdracht om in het geval ze iets signaleren dat het niet of fout gaat in te grijpen. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 20 juni 2017 19.30 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Marcella van Vloten, Irene Helmond, Elly Aafjes, 
Fred Spaansen, Letty de Boer, Richard Terreehorst 
Mariska van Zeeland 
Hakima Sallemine 
Mieneke Zijlmans 
Ruby Schuitemaker 
Colette Galy 
José de Cock 
Wim Kleist 
Lies Schaaf 
Jan Appel 
Stella van Tintelen, Ans de Haas, Harm Horeman, 
Hennie, Bram van Ling, Wim van Seggelen,  Siem 
de Groot, Debbie Timmerman, Gerrit van Slooten 

Wijkraad 
 
Wijkraad en speeltuin de Papegaai. 
Handhaving 
Gebiedsverbinder Haarlem Oost 
Dock opbouwwerker 
Sociaal wijkteam oost 
Elan Wonen wijkregisseur 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Bew. cie. ElanWonen Amsterdamse Buurt 
Coördinator Amsterdamsevaart 
Wijkbewoners   
 
 

Afwezig met bericht 

Gerard Tensen 
Jan Baaijens 
Roel Schepers 
Lucas ledmia 
Truus Melchior 

Wijkraad 
Actiepartij 
PvdA, bewoner 
Bewoner 
Notulist 
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2.8 Oversteek Schipholweg, daar is belijning aangebracht, een zigzag voor de oversteek en een 
kruis op de oversteek, met de bedoeling meer aandacht voor de oversteekplaats en het 
vrijhouden van de oversteek. Er is een bureau aangesteld om voor de lange termijn een 
oplossing te vinden. 

 
3. Politie en handhaving Hakima Sallemine. 
3.1 Henny van Ling. Plaatsing paal Tollenspad is vanaf december niets mee gebeurd. Hakima heeft 

het bij Spaarnelanden neergelegd, het zou opgepakt worden. Zij zal het weer onder de 
aandacht brengen. Mieneke; morgen is er regieoverleg waar Marieke van Kaa aanwezig zal zijn 
met haar vervanger. Verwachting is dat er per stadsdeel iemand voor communicatie komt. Elly 
en Marcella gaan ernaartoe, er zijn meer zaken die zij willen bespreken. 

3.2 Siem. Mogen de chauffeurs van Spaarnelanden tegen het verkeer inrijden? Hakima; ja daar 
hebben zij ontheffing voor als het niet anders kan. Siem; er ontstaan gevaarlijke situaties rond 
de school en zij kunnen ook iets omrijden. Hakima neemt hierover contact met Spaarnelanden 
op. Marcella blijft aandacht vragen voor de verkeerssituatie rond de MLK-school. Het is intern 
in de Ouderraad aangekaart. De school voel zich niet verantwoordelijk. Het is de 
verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Voorstel om iemand tijdens de spitsschooluren neer 
te zetten. Er zijn scholenprojecten. De ouders zien geen handhavers. Hakima neemt het mee 
naar de coördinator verkeer. Zij zal vragen of hij de volgende vergadering aanwezig kan zijn. 
Wim Kleist; Dit probleem loopt al jaren ook bij andere scholen. De enige manier is keihard 
bekeuren. Mieneke wil gezegd hebben dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
ouders is.  Irene; In Amstelveen is een deel van een schoolplein s’morgens een kiss&ridezone. 

3.3        Mariska. Op het Teylerplein is een vrouw met een hond aangesproken door Handhaving. Zij is 
niet bekeurd. Er zijn 5 ingangen en er staat bij 1 ingang een bord verboden voor honden. 
Mieneke neemt het mee dat er meer borden komen. Bij het DSK-terrein lopen honden los en 
doen hun behoefte. Er wordt praktisch elke dag gebeld maar er gebeurd niets. Hakima de 
komende 2 weken is er een actie in het Reinaldapark. Men kan bij meldingen ook bij DSK actie 
op in zetten. Brommers en scooters rijden over het veld, Het is een mentaliteitskwestie. 

3.4 Richard. Belijning. Gele streep voor de stoep is nog steeds niets mee gebeurd. Hakima heeft 
het neergelegd bij collega van parkeren en Marcel Schaapherder. Er staat nog steeds 
regelmatig dezelfde auto voor de deur. Na bellen met Handhaving is hij na 5 minuten weg 
maar er wordt niet bekeurd. Andere auto’s wel. Advies handhaver om te bellen met de vraag 
hoe dat kan en waarom niet. Hierna is men bij de eigenaar langs geweest en heeft gezegd dat 
er gebeld is. Dit is niet de juiste werkwijze. Hij belt niet meer daar er toch niet bekeurd wordt, 
Hakima. Het is geen taak van de integrale handhavers. Zij vraagt tijden om het door te geven 
aan de coördinator Verkeer voor zijn briefing. 

3.5 Marcella. De wijkraad heeft geen contact meer met de wijkagent, voorheen was dat 
maandelijks.  Er zijn 2 mails naar Marijke gestuurd o.a. het verzoek voor contact en om alles via 
het secretariaat te doen i.p.v.  Marcella wegens haar werkzaamheden. Antwoord Marijke, zij is 
nog steeds onze wijkagent. Sinds november is er geen contact. Het is de wijkraad niet duidelijk. 
De wijkraad heeft een mail gestuurd naar de leidinggevende maar nog geen antwoord gehad. 
José; in principe is dat nog steeds Marijke zij zet op kantoor zaken uit. Hakima heeft wel 
contact met Marijke over klachten m.b.t. handhavingszaken. Voorbeeld de oversteek 
Amsterdamse Poort (verkeerslichten functioneren niet door aanrijding regelkastje). Klacht dat 
daar de kinderen niet geholpen worden door de aanwezige verkeersregelaars. Men zet 
vraagtekens bij het functioneren van de verkeersregelaars. Hakima belt Sander. 

3.6 Wim van Seggelen vraagt of afgesproken acties gecontroleerd worden. Hakima; bij klachten 
wordt het opgepakt. 

 
4. Notulen 16 mei 2017 vastgesteld. 

Tekstueel;   Punt 6 Peter van Tiel wijzigen in Guus van Thiel. 
Actiepunten; 
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160517/3.1 Navraag tijdstip optreden Straatorkest 9 juli van 13.00 tot 16.00 uur. 
160517/4 Gesprek coördinator wijkagenten is aangevraagd nog geen antwoord. Zie 3.5 
160517/4 Gesprek over Poortstraat met Robin, Debbie en Mariska volgt. 
160517/4 Complimenten over Koen van der Dop zijn doorgegeven aan Sport Support. 

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

Actiepunten inhoudelijk; 
160517/6 Ondergrondse container Anna Kaulbachstraat. Ans Kippersluis stelt eerdaags een 

datum voor met Siem en Irene. 
160517/4 Steigers kanovijver. Mieneke; steigers vallen onder straatmeubilair hebben geen 

aparte vergunning nodig. De wethouders geven toe dat de manier geen 
schoonheidsprijs verdient en zullen het in vervolg anders aanpakken. Irene voor 
vogels worden plannen stilgelegd maar niet hier waar de vogels hun nesten 
hebben. Het zicht Oosterkerk/ Nagtzaambrug wordt verstoord. Bij de Jan 
Gijzenkade zijn ze wel deels weggehaald. Mieneke stelt voor om haar collega uit 
te nodigen om uitleg te geven. 

210317/4 Reactie werking rateltikkers Prins Bernardlaan. Oversteek Reinaldahuis/ Romolen. 
Marcella; bij oversteken staat het halverwege al op rood. Siem; aan de andere 
kant zijn de rateltikkers niet hoorbaar. Het is een belangrijke oversteek, vooral 
voor ouderen. Vraag of iemand van de gemeente hiernaar kan kijken. Mieneke 
gaat dit na. Wim Kleist wil ook aanwezig zijn. 

 
5. Projecten in de buurt 
5.1 Amsterdamsevaart Jan Appel. Marcella vindt het fantastisch zoals Jan/de werkgroep de site en 

het contact met gemeente en wijkraad onderhoudt.  
Jan; aan iedere kop van de Vaart staan verkeersregelaars. Men gaat naar 24/7. Iedereen doet 
zijn best, het werken met aannemer Ooms verloopt prima. De kolken worden nu aangelegd. 
Asfaltering tegen de bouwvak. Er is contact met NedTrain ook over het kunstwerk “de 
Hanekam”. NedTrain bekijkt het opknappen en herplaatsing. 
De firma Ooms heeft de krentenbomen uit de bakken herplant in het Reinaldapark. Volgens 
Spaarnelanden is water geven niet nodig. Bericht van de heer Oostinga hoofd groen van 
Spaarnelanden “de bomen zien er keurig uit”. Wim Kleist; De bomen zien er niet goed uit en 
dat gaat niet goed zo. Aanwezigen zijn het hier mee eens. Actiepunt voor Wim WRPZ. 

5.2 DSK. Siem de Groot. Het is zo goed als klaar. Het grasveld met nog worden ingezaaid en in 
oktober komen nieuwe bomen erbij. Gaan een ronde maken met Irene Helmond en Ans 
Kippersluis of alles klopt en locatie container. Over DSK 11 heeft hij nog niets gehoord hoewel 
de start van de bouw al in november is. 

5.3 Speeltuin Mariska van Zeeland. Op de punt achter de speeltuin komen bakken voor 
moestuinen. Men kan zich hiervoor bij Mariska aanmelden. Er worden hekken geplaatst en 
borden verboden voor honden. Er komt een waterpunt bij het speeltuingebouw (met 2 
meterstanden). Mariska heeft contact gehad met Ans Kippersluis over de struiken die dood 
gaan, er wordt z.s.m. actie ondernomen. Speeltuin wacht op vergunning, toestellen zijn 
besteld, bestrating is klaar over drie weken worden de hekken geplaatst. 
De speeltuin zamelt o.a. in frituurolie, dopjes, en kleding. 

5.4 Jan heeft contact gehad met Mirjam Boxhoorn en Cecile Hubers over het ophogen van het 
onderhoudsniveau voor de Amsterdamsevaart. Wim Kleist; de wijkraden zijn hier ook mee 
bezig. Wethouder wil proberen het standaard ophogen van C naar B.  

 
6. 5 minuten praatje en mening van de bewoners 
6.1 Jan Appel geeft compliment aan Marcella voor het parkeerreferendum in het Reinaldahuis. De 

wijkraden hadden een prima plan, niet alles is meegenomen in de gemeente plannen. Maar hij 
ondersteunt dit plan, een referendum is een verkeerd middel.  
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Marcella; De bijeenkomst was bedoeld om duidelijkheid te scheppen voor de bewoners en niet 
voor de politieke partijen. Die hadden hun eigen budget om voorlichting te geven. Jan van der 
Zanden heeft uitleg gegeven (niet namens gemeente maar de wijkraden). Het werd hem soms 
onmogelijk gemaakt om neutraal te blijven door sommigen aanwezigen. De aanwezige 
journalist vond men politiek gericht. Wim Kleist. Ongeacht de uitslag beslist de Raad. Er ligt 
een nota die al is aangenomen. Wim van Seggelen; de plannen zijn duidelijk uitgelegd. 

6.2 Wim van Seggelen, verzoek aan Spaarnelanden om de bakken met poepzakjes vaker te legen. 
6.3     Mieneke Zijlmans. De bebording voor de ventweg Amsterdamsevaart is besteld. 

Er zijn 2 beleidstukken die de politieke route ingaan.  S.O.R structuurvisie openbare ruimte, 
gebruik en inrichting. En de Toekomstvisie Haarlem 2040 op alle beleidsvelden. Voor de 
Gebiedsopgave voor de komende 5 jaar wil men in gesprek met de bewoners. In oost de week 
van 10 juli. Op donderdag en vrijdagmiddag is het plan bewoners aan te spreken op het 
Beatrixplein en Amsterdamstraat. Inspraak na de zomervakantie. 

6.4 Wim. Compliment aan de wijkraad Amsterdamsebuurten voor een niet nader genoemd project 
dat zij de 13e hebben ingezet. De wijkraad is één van drie die subsidie hebben gekregen.  
In het Reinaldapark zijn drie banken geplaatst. Mieneke; Eerste start om te kijken hoe het gaat 
en gebruikt wordt. Er is nog subsidie beschikbaar voor het Reinaldapark. Wim geeft aan dat er 
nog wel ideeën zijn. Er moet meer levendigheid komen en speelgelegenheden om aanzet te 
geven voor recreëren. De groep jongeren rond Koen van der Dop is klein. Wim heeft 
Spaarnelanden gesproken, een bezwaar van barbecueën is het achter laten van de kolen. Wim 
vindt dat men dit moet faciliteren. Zaterdag is het festival, al 100 kraampjes verhuurt. 

6.5 Colette Galy. Zij krijgt binnenkort versterking van iemand van GGZ.  Marcella  heeft contact  
Colette i.v.m. haar stage en promoot het Sociaal wijkteam om handvaten te krijgen voor meer 
bekendheid. Zij doen fantastisch werk. 

6.6 Ruby Schuitemaker. Zij zal de contactpersoon zijn vanuit Dock i.p.v. Petra Klaassen. De 24e is 
Dock met een kraam aanwezig samen met het Sociaal wijkteam en BUUV. 

6.7 Henny en Bram van Ling melden zich af voor 19 september. 
7. Sluiting 21.00 uur 

 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

20-06-17 3.2 
3.5 

Hakima Overleg rijroute vuilniswagen MLKschool  
functioneren verkeersregelaars.  

Spaarnelanden  
contact met Richard van 
Broekhuizen 

20-06-17 3.3 Mieneke Bebording Teylerplein hondenverbod.  

16-05-17 4 Kitty -Navraag verdwenen paal Tollenspad 
- geen actie auto op de stoep Teylerplein. 
-Parkeren bij scholen. 
-Vraag waarop de afschaffing 
hondenpoepzakjes is gebaseerd. 
-Gedenkteken. 

 
 
 
 

16-05-17 6 Irene Ondergrondse container Kaulbachstraat. Ans Kippersluis datum volgt 

18-04-17 
20-06-17 

4 Mieneke Opzoeken vergunning steigers Kanovijver 
Mieneke vraagt collega om uitleg te 
komen geven. 

 

21-03-17 
 
20-06-17 

4 Irene 
 
Mieneke 

Werking rateltikkers Prins Bernhardlaan 
Vraagt collega om de situatie te komen 
bekijken. 

 
 
Cc Wim Kleist 

20-12-16 
 

3 Hakima Mogelijkheid doorgetrokken gele streep 
tegen parkeren Teylerplein 

Marcel Schaapherder 
Terugkoppeling wijkraad. 

20-12-16 
 

7.4 Henny 
 

Paal Tollenspad. Henny heeft het 
doorgegeven. Nog niet geplaatst. 
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18-04-17 
20-06-17 

Irene 
Hakima 

Irene heeft mail gestuurd. 
Neemt dit mee gesprek Spaarnelanden. 

 


