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1. Opening door vergadervoorzitter Irene Helmond. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

2.1 Spaarnelanden. Bericht over aanpak verwijderen bladafval. Bladkorven worden niet 

geplaatst. Melden onveilige situaties, te glad of overstromen goten bij 14023 of via de 

website.  

2.2 Gemeente. Uitnodiging miniconferentie “Subjectieve veiligheid” 21 november van 13.30 tot 

17.00 uur in de Gravenzaal. Aanmelden via contactformulier, mail doorsturen. 

2.3 Mailwisseling José de Cock over verbetering beplanting Drilsmaplein en ter Haarstraat. 

2.4 Mail Mieneke over uitbreiding laadpalen. Dr. Schaepmanstraat/hoek Krusemanstraat. 

2.5 Uitnodiging conferentie “Voeding voor de stad” 3 november van 13.30 tot 18.00 uur in het 

Kweekcafé Haarlemmer kweektuin.  

2.6  Mail 1 november Lichtjesavond op de begraafplaats Kleverlaan van 18.30 tot 20.30 uur. 

2.7  Mail van Wil van Straaten met foto’s over het Teylerplein. Het is in de ronde met Nicolette 

True/Spaarnelanden meegenomen. 

 

 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 17 oktober 2017 19.30 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Irene Helmond, Elly Aafjes, 
Fred Spaansen, Letty de Boer, Richard Terreehorst 
Mariska van Zeeland 
Mieneke Zijlmans 
Jan Baaijens 
Inge Veltmeijer 
Edward Benus, Jeannette Donker 
Ans de Haas, Debbie Timmerman, Ron Bax 
Wil van Straaten, Henny en Bram van Ling 
Stella van Tintelen, 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraad 
 
Wijkraad en speeltuin de Papegaai. 
Gebiedsverbinder Haarlem Oost 
Actiepartij 
Project Zomervaart 
Amsterdamsevaart 
Wijkbewoners   
 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Marcella van Vloten, Gerard Tensen,  
Hakima Sallemine, André Koopman 
Colette Galy 
Wim Kleist 
Siem de Groot, Gerrit van Slooten, Frans van Loon, 
Lucas Ledmia 
Jeroen Koomen 
Kitty van Tooren 
Nicolette True 
Paul en Peggy Meulman 

Wijkraad 
Handhaving 
Sociaal wijkteam  
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Bewoners 
 
Sportsupport 
Gemeente Haarlem Veiligheid 
Spaarnelanden 
St. Ontmoet elkaar in Parkwijk 
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3. Politie/handhaving. 

Politie; Er is totaal geen contact met de wijkagent Marijke Bergsma, ook de coördinator Guus 

van Thiel geeft geen antwoord. Actie Wijkraad, overleg om het hogerop te zoeken en brief te 

sturen. Ook Mieneke zal het opschalen. 

Handhaving; Uitgenodigd was André Koopman coördinator parkeren van handhaving. Hij 

heeft zich afgemeld. 

Kitty van Tooren heeft zich afgemeld. Per mail. Amsterdamstraat 1x bekeuring en 2 

waarschuwingen. 15 x fietsen, hotspots honden en jeugd is niets te melden. 

Punten voor Handhaving; 

- Er is nog steeds geen reactie op de eventuele gele streep Teylerplein over het beleid voor 
bekeuren bij parkeren op de stoep. Loopt al vanaf december 2016. 

- Nog steeds geen verbetering/handhaving; Amsterdamsevaart, parkeren op oprit, tegen het 

verkeer inrijden. Er staan nu 7 smartcars Poortstraat. Er wordt regelmatig gebeld en gemaild. 

Twee handhavers gesproken maar er gebeurd niets. Gaan ze nog weg dit jaar?  Actie 

Mieneke vraagt dit na bij Kitty. 

- Bij melding honden op DSK-terrein komt het antwoord dat men geen tijd heeft. 

- Overlast parkeren ouders bij school wordt steeds erger. Bewoners Teylerflat kunnen 

parkeerterrein niet af en bij de containers. Bij aanspreken is er asociaal gedrag bijna tot 

vechtpartijen aan toe. Actie wijkraad. Stuurt mail naar de betrokken organisaties. 

Handhaving moet nu meteen bekeuren. 

- Bij melding verkeerd parkeren en doorgeven kenteken, wordt de eigenaar gebeld om de auto 

weg te halen. Bij geen kenteken wordt er bekeurd. Er dient altijd bekeurt te worden.  

-                   Wijkraad en aanwezigen willen antwoord op deze zaken. 

3A. Zomervaart “de moeite waard”. Inge Veltmeyer. 
Een project van de Slachthuisbuurt i.s.m. gemeente, IVM en Historische Vereniging Haerlem. 

Meer groen in de versteende wijk. Zomervaart meer biodiversiteit en aandacht voor de 

historische waarden. Er is € 10.000 subsidie van de preventiegelden. Gestart beplanting 

tussen Spaarne en even voorbij de Nagtzaambrug. In november volgt het 2e deel. Opzet 

werken met vrijwilligers. Er kan een beroep gedaan worden op een hoveniersopleiding, de 

Vrije School. Mieneke adviseert contact met het Buurtbedrijf op te nemen.  

De aanleg van de steigers vraagt een andere aanpak en beplanting. Voorstel van Wil om 

enkele steigers weg te halen en drijvende eilandjes te plaatsen. Irene blijft zich inzetten 

tegen de steigers vooral tussen brug en Oosterkerk. Er schijnt een wachtlijst te zijn maar vele 

steigers zijn niet bezet. 

Bewoners Bullehofje hebben interesse, ze zoeken samenwerking en ondersteuning b.v. 

financiering. Bewoners doen zelf de aanleg en het onderhoud. Er is reeds een plan getekend. 

Dit is bij de wijkraad niet bekend. 

4. Notulen 19 september 2017. Notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 

200617/3.2 Rijroute vuilniswagens. Siem heeft Robert Oosting gesproken op de Open 

dag. Robert heeft samen met Irene de alternatieve route bekeken en zal contact opnemen 

met de leidinggevende van de chauffeurs. 

160517/6 Ondergrondse container Anna Kaulbachstraat. Marcel Schaapherder; doe 

meldingen als de container een melding aangeeft, het kan ook een technisch probleem zijn. 

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
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5. Spaarnelanden. 

- Nicolette True is vanavond niet aanwezig. Irene heeft met haar een ronde door de wijk 
gemaakt. 

- Paaltje Tollenspad wordt eindelijk geplaatst. Wie de sleutel heeft is niet bekend. Bram meldt 
dat de VVE de sleutel niet. 

- Een deel van de tuinen bij Romolen is gesloopt om plaats te maken voor gras. De heg is weg, 
wel zijn er op verzoek bollen geplant. 

- Boomstronken van omgewaaide bomen Genestetstraat worden verwijderd. 
- Er is bij Spaarnelanden niet bekend wie boomspiegels hebben geadopteerd. De lijst is door 

de gemeente niet meegegeven aan Spaarnelanden. Nicolette moet dit nu uitzoeken. 
- José de Cock heeft zich ingezet voor aanpak plantenvakken ter Haarstraat. José is in overleg 

met Marcel Schaapherder. 
       Nieuwe vragen; 
- Parkeervak ventweg Amsterdamsevaart (invalideplek) zakt weg. Er zijn meldingen gedaan 

maar geen reactie. Het is onveilig en de auto’s beschadigen. Het antwoord gemeente dat de 
ventweg na de Amsterdamsevaart wordt aangepakt klopt niet. Actie Mieneke. Wijkraad 
stuurt haar de mail toe, Mieneke doet navraag. 

 
6.  Projecten in de buurt. 

Nagtzaamstraat/ Teding van Berkhoutstraat. Irene heeft navraag gedaan bij de 
projectmanager. Start 13 januari 2018. 10 november is de aannemer bekend. Wijkraad 
verwacht dan meer informatie door b.v. een nieuwsbrief. De bus wordt mogelijk omgeleid. 
DSK 11 de datum voor start bouw 13 woningen is nog niet bekend. Navraag informatie bij 
Annemarie Mientjes. 
Speeltuin. Mariska; in november i.p.v. januari worden de toestellen geplaatst op aandringen 
van de speeltuin. Men dacht dat de speeltuin in de winter gesloten was. De grond wordt 
gereinigd en geëgaliseerd. In het voorjaar grote opening m.m.v. van Ans Kippersluis, 
gemeente. 
Amsterdamsevaart. Edward. Men is druk bezig met de realisatie. Op 9 december is de Open 
dag met veel activiteiten, iedereen is welkom. Het komt in de wijkkrant en er zullen flyers 
verspreid worden. 
De bebording bij de ventweg richting Poort is voor fietsers onduidelijk. Het is onveilig. 
Actie Irene en Mieneke. Irene stuurt de exacte locatie naar Mieneke. Zij overlegt met Marcel 
Schaapherder. 

 
7. Vijfminutenpraatje/rondvraag 
-  Jeannette heeft Kim-melding gedaan over onveilige situatie door tegels Amsterdamsevaart/ 

ventweg, er gebeurt niets, heeft geen enkel antwoord gehad. Advies om nogmaals te melden 
met vermelding spoed en antwoord. 
Mieneke geeft aan dat als sommige zaken te lang duren of men geen antwoord krijgt men 
contact met haar kan opnemen. 

      -       Advies Wil om eerder sluitingstermijn inleveren kopij wijkkrant aan te geven.  
-  Ron vraagt naar datum verschijning wijkkrant. Begin december. Aanleg waterpunt? Is 

toegezegd op Teylerplein en Amsterdamsevaart. Uit plantenbakken worden planten 
gestolen. Advies melding doen. Hij vindt dat sommige zaken/actiepunten te lang blijven 
staan. 

- Henny. Is er iets bekend over de Schoenenreus? Zij hoort allerlei mogelijkheden. Elly; er is 
overleg geweest met Dock, winkeliersvereniging, eigenaar, Elly en Marcella. Maar er is niets 
bekend. Eigenaar is al jaren bezig met planvorming, een punt is het parkeren.  
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- Richard. Is zeer ontevreden over de aanpak bosjes Teylerplein. Na 2 jaar zag het er wat beter 
uit en nu zijn ze praktisch versnipperd. Wil vindt ook dat het onkruid slecht wordt verwijderd 
en slecht wordt schoongemaakt. 

 
     Sluiting 20.45 uur. 
 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

17-10-17 3 Wijkraad Overleg/brief opschalen geen contact 
politie 

 

17-10-17 3 Mieneke Navraag st.v.z. verhuizing Smartcars Kitty van Tooren 

17-10-17 3 Wijkraad Brief overlast school parkeren/Teylerflat. Betrokken organisaties. 

17-10-17 5 Mieneke Verzakking parkeerplek ventweg 
Amsterdamsevaart, antwoord na aanpak 
Vaart klopt niet. Mieneke zoekt dit uit. 

 

17-10-17 6 Irene 
Mieneke 

Onduidelijkheid bebording ventweg AV. 
richting Poort voor fietsers 

Marcel Schaapherder 

17-10-10 6 Irene Informatie datum start bouw DSK 11 13 
woningen 

Annemarie Mientjes 

     

19-09-17 4 Hakima  Vraagt contact op te nemen met Richard 
over handhaven parkeren Teylerplein 

Coördinator parkeren 
Is voor vanavond 
uitgenodigd, afmelding. 

19-09-17 4 Hakima Vraagt contact op te nemen met 
Marcella over schoolproject  

Coördinator 
scholenproject. 

19-09-17 4 Irene Aanleg steigers Kanovijver 
Irene gaat het verder uitzoeken, 
vermindering steigers 

 
Akkoord aanwezigen. 

21-03-17 
 
20-06-17 
19-09-17 

4 Irene 
Mieneke 
 
Mieneke 

Werking rateltikkers Prins Bernhardlaan 
Vraagt collega om de situatie te bekijken. 
Externe partij gaat de groenafstelling 
bekijken. 

 
 
 
Cc Wim Kleist 

20-12-16 
 
19-09-17 

3 Hakima 
 
 

Mogelijkheid doorgetrokken gele streep 
tegen parkeren Teylerplein 
Het ligt nu bij GOB. 

Marcel Schaapherder 
Terugkoppeling wijkraad. 
Mieneke en Marcel 

20-12-16 
 
18-04-17 
20-06-17 
19-09-17 
17-10-17 

7.4 Henny 
 
Irene 
Hakima 
Irene 
Nicolette 

Paal Tollenspad. Henny heeft het 
doorgegeven. Nog steeds niet geplaatst. 
Irene heeft mail gestuurd. 
Neemt dit mee gesprek Spaarnelanden. 
Punt plaatsen op de lijst Spaarnelanden. 
Nummer is genoteerd, hij wordt 
geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
Nicolette True 

 


