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1. Opening door voorzitter Marcella van Vloten. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
2.1 Afmelding, zie afwezig met bericht. 

2.2 De nieuwe wijkkrant is uit. 

2.3 Ontvangen mail van Veilig Haarlem voor WhatsApp groep Haarlem. Aanmelden via 

whatsapphaarlem@gmail.com o.v.v. naam, straat en mobiel nummer. U krijgt instructies en wordt in 

de juiste groep geplaatst. Met de komende donker dagen dient men alert te zijn.  

2.4 Ontvangen mail van directeur Spaarnelanden over het tegen het verkeer inrijden van de vuilniswagens 

(specifiek van Zeggelenplein bij de school) n.a.v. gesprek van Irene en Siem met Spaarnelanden.  Er is 

met de chauffeurs gesproken, hopelijk heeft dit effect. 

Afspraak; Siem houdt het in de gaten en doet indien nodig een melding. 

3. Politie/Handhaving 
3.1 Het langdurige gebrek aan contact met de wijkagent ondanks diverse pogingen. De Wijkraad wordt 

aangesproken door bewoners over situaties. De wijkraad is niet op de hoogte en krijgt geen 
terugkoppeling. Marcella heeft gereageerd op een bericht op Facebook, antwoord “we zijn op de 
hoogte, bel indien nodig 0900-8844”. De Wijkraad heeft het gevoel dat zij niet gehoord wordt. Er zijn 
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twee wijkagenten; Marijke werkt 2 dagen en de andere wijkagent is langdurig ziek, maar er moet dan 
wel vervanging komen. Korte mail van Marijke Bergsma; er waren fiets en brommerdiefstallen, 3 x 
melding vuurwerk (wat wel meer zal worden) verder geen noemenswaardige meldingen. Meldingen 
blijven doen. Marcella vindt het jammer dat het zo opgepakt wordt. Wijkraad wordt b.v. 
aangesproken over vechtpartij Teylerplein, maar is niet op de hoogte.  

3.2 Marcella biedt Hakima Sallemine van Handhaving namens de wijkraad excuses aan omdat het bij een 
bepaalde situatie niet is gelopen zoals het zou moeten lopen. 

3.3 Onveilige situaties rond de scholen door het parkeren. Elly; bij de Teylerflat wordt de rijbaan door 
geparkeerde auto’s geblokkeerd. Bewoners van de Teylerflat kunnen hun parkeerterrein niet af. Men 
reageert nu niet alleen verbaal maar ook fysiek. Dringend verzoek aan Handhaving om hulp. 
Willem Zwemmer; het gebeurt bij scholen in heel Haarlem. Actie is er 3 dagen in de week met 2 
collega’s. Men kan 2 scholen per dag controleren. Als zij er staan parkeren de ouders niet verkeerd. 
Wim Kleist. Het gebeurt al jaren. Er is een structureel tekort bij Handhaving en Politie. Er zouden 
stappen richting politiek en burgemeester gezet moeten worden. Controleren in burger. 
Jan Baaijens, het is een geldkwestie, hij wil het tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering ter 
sprake brengen.  
Jeroen Koomen; er is last van vandalisme. Er is veel onderbezetting, maar blijf melden dat is 
belangrijk. Het moet officieel geregistreerd zijn dan kunnen zij erop reageren.  
Siem; niet waarschuwen, meteen bekeuren. Willem dat wordt per situatie bekeken. 
Wim Kleist; hou een lik op stuk beleid, daar raak je de mensen direct in hun portemonnee. 
Jan Baaijens; advies, spreek in als wijkraad, maak een petitie en haal handtekeningen op, dan zet je 
het op de kaart.  Afspraak; Marcella neemt dit op zich.  
Mariska; bij de Veronicaschool mogen kinderen binnen een bepaalde cirkel niet met de auto gebracht 
worden. 

 
4. Notulen 17 oktober 2017. Ongewijzigd vastgesteld. 

Bram; dinsdag is na 11 maanden het paaltje Tollenspad geplaatst, een paaltje aan de andere kant van 
het Tollenspad bij de Jac. Van Looijstraat is verdwenen. Siem; die is eruit gereden.       Actiepunt Irene. 
Marcella heeft contact gehad met Spaarnelanden over de paaltjes die in het strooiseizoen  
(oktober tot april) verwijderd worden, waardoor nu auto’s op het fietspad kunnen. Ze staan er 
eigenlijk maar drie maanden. Vraag aan Nicolette True of er een andere oplossing is.  
Stand van zaken Schoenenreus. Hij was nu ook op zondag open. Wijkraad heeft contact met 
winkeliers, gemeente en Dock (organisatie). Wijkraad blijft aandacht vragen en ook de eigenaar wordt 
erbij betrokken. 
Actiepunten; 
171017/3 Contact politie, is er nu op kleine schaal. 
171017/3 Brief over de overlast van het parkeren bij scholen in oost is niet verzonden, wijkraad 

is er via de politie mee bezig. 
171017/6 Onduidelijkheid bebording ventweg AV. Richting Poort voor fietsers. Jan Appel; het 

wordt meegenomen bij de schouw bij oplevering. 
171017/6 Datum start bouw DSK11. Men is nog met de tekeningen bezig. 
190917/4 Parkeren scholen is vanavond besproken. Punt 3.3. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
190917/4 Aanlegsteigers kanovijver. Ambtenaar wilde niet voor uitleg naar de vergadering 

komen. Irene en Elly zijn uitgenodigd bij de gemeente. Zij vinden het wel een 
verkeerde voorstelling zoals het nu gaat., maar pakken het verder op 

5. Projecten in de buurt 
5.1 Teding van Berkhoutstraat/Nagtzaamstraat. Irene. Martijs Hoefakker is tot 1 december 

procesmanager. Start werkzaamheden riolering 13 januari. Er komt nog een persbericht. 
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5.2 Speeltuin de Papagaai. Mariska. Verwachten voor de kerst klaar te zijn met werkzaamheden. Er komt 
kunst en gewoon gras, het gras dient een maand te rusten. Speeltuin open in februari. April/mei de 
officiële opening. 

5.3  DSK. Siem. Men is met de tekeningen bezig, daarna wordt vergunning aangevraagd. 
 

Pauze. 
5.4 Na de pauze is Mieneke Zijlmans aanwezig. Actiepunten voor haar;  

171017/5 Verzakking parkeerplek ventweg Amsterdamsevaart, antwoord na aanpak Vaart klopt 
niet. Mieneke heeft navraag gedaan de ventweg wordt niet samen met de Amsterdamsevaart 
inrichting aangepakt. Zij heeft het aan Marcel Schaapherder doorgegeven.    
                                                                                                             Deze melding gaat van de actielijst. 
Irene doet een nieuwe melding met verwijzing naar het vorige melding/nummer. 
210317/4 Navraag rateltikkers, nog geen antwoord. Blijft staan. 
201216/3 Doorgetrokken gele streep Teylerplein nog geen antwoord. Blijft staan. 
Mieneke wordt bijgepraat over de situatie van het parkeren bij de scholen en de reactie van Willem 
Zwemmer. Zie ook punt 3.3. Mieneke doet een voorstel om een afspraak te maken. Marcella heeft 
daar respect voor maar de vrijwilligers steken er al zoveel van hun tijd in. Het besluit van de wijkraad 
om actie te ondernemen om tot een oplossing te komen voor de gevaarlijke situatie. Een petitie met 
handtekeningen te sturen naar de Burgemeester en in te spreken bij de commissie Bestuur. 

    Vervolg projecten in de buurt. 
Amsterdamsevaart. Jan Appel. Compliment voor de wijkkrant en de fotograaf Frans van Loon.  

5.5 Het is in de basis ingericht en is een ontwikkelproces dat heeft geleid tot verbinding tussen bewoners 
en ambtenaren. In de zomer ontstaat een beter beeld. Er komt een watertappunt. Voor een voorstel 
voor bewegingsapparaten wordt bekeken of het binnen het budget en de wensen past. Er komt een 
bankje bij de jeu-de-boules-baan. 
-  9 December officiële opening om 15.00 uur door de wethouder. Met dank aan o.a. de gemeente 
Sportsupport, Fysiotherapie, Stoeip, Puk. Activiteiten tussen 13.00 en 16.00 uur met een hapje en 
drankje.  Er zijn flyers verspreidt en staat op Facebook en via Twitter. 
- Een hek is platgereden. Ook de stoep is niet goed te zien. Advies altijd zelf melding te doen. Voorstel 
voor reflectie aan te brengen, paaltjes of een vangrail. Dit is reeds gemeld en wordt meegenomen bij 
de schouw. Onvoldoende drainage in de plantenvakken wordt ook bekeken. Wijkraad en aanwezigen 
geven compliment aan de werkgroep voor hun inzet en bewonersparticipatie. 

5.6 Alliantiegesprekken Oostzone-oost Jan Appel heeft daar zitting in namens de wijkraad. 
Er gaat de komende jaren 2030/2040 veel veranderen in en rond Haarlem op het gebied van 
wonen, werken, infrastructuur, recreatie. Bijeenkomen o.a. Provincie, gemeente, architecten, 
verkeersexperts, projectontwikkelaars, recreatieschap en wijkraden. De opdracht is het maken van 
een ontwikkelvisie. Met oplossingen voor het leefbaar houden en de bereikbaarheid van de stad en 
omgeving. Wim Kleist meldt dat ook Sugarcity erbij komt en dat we voor de verkeersafwikkelingen er 
scherp de focus op moeten houden 

 
6 Vijfminutenpraatje  
6.1 Jeroen Koomen Sportsupport is teammanager van Oost en Schalkwijk en zal minder in de wijk te zien 

zijn dan Koen van der Dop. Zijn team zal juist wel in de wijk zijn en men kan hun altijd aanspreken voor 
voorstellen en problemen. Jeroen kan men altijd telefonisch bereiken. Doel is mensen aan het 
bewegen te brengen zodat men eventueel verder gaat bij een sportvereniging. Jongeren uit de wijk 
opleiden zodat zij het voort kunnen zetten bij de jeugd. 
Ans de Haas heeft meldingen gedaan van een hek dat vernield en gevaarlijk was bij de voetbalkooi. 
Door het Meldpunt en Spaarnelanden was er geen actie ondernomen. Zij heeft Handhaving gebeld en 
het hek is gerepareerd. 

6.2 Arturo van Haag is van de Groene Ambassade. Afspraak; volgende vergadering in januari geeft Arturo 
een presentatie over duurzaamheid. In februari is er evenals in 2017 een duurzaamheidmarkt. 
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6.3 Stoeip Paul Meulman. Zaterdag komt de Sint in Haarlem Oost, er is de Eethut en een Pietenlunch voor 
jongeren. Kerstactiviteiten zijn te lezen op facebook, Twitter. Mieneke zal het ook op facebook 
Haarlem Oost plaatsen. Zij krijgen de complimenten voor wat zij als vrijwilligers het hele jaar doen. 

 
7 Mening van de bewoners 
7.1 Siem is tevreden dat er op het Drilsmaplein een container voor plastic is geplaatst. 
7.2 Siem; bij de bushakte van Zeggelenplein staat een informatiebord dat niet gebruikt wordt.  

Afspraak Siem krijgt de sleutel en het beheer. 
7.3 In het verslag van oktober staat IJspaleis dit met zijn IJsplein. 
7.4 Lies; er zijn weinig AED’s in de wijk. Alleen bij de Dekamarkt en de fysiotherapie. Bij de Dekamarkt 

kwam men onlangs met veel moeite en tijdverspilling met een AED. Het is landelijk niet goed geregeld 
en er is nog geen gemeentebeleid. Het gaat om de voorwaarden, budget en toegankelijkheid. Het is 
wel enkele keren aangegeven in de gemeentevergaderingen. Wijkraad onderneemt actie richting 
politiek. Wim meldt dat het bij Kitty van Tooren ligt maar er is nog geen reactie is gekomen. 

7.5 Mieneke geeft de wijkraad een compliment. De wijkraad heeft het ondanks alle tegenslagen 
volgehouden en staat als een huis. Zie ook de aanwezigheid van de bewoners en de werkgroepen. 

7.6 Wim Kleist. Oud en Nieuw heeft Politie en Handhaving aandacht voor de hotspots. 
Er is een uitnodiging binnengekomen voor een informatieavond voor de hondenlosloopplaats Leonard 
Springerlaan. De locaties van kunstwerken in het Reinaldapark zijn bekend. 

7.7 Mieneke; Er is een nieuwe opzet besproken voor het regieoverleg. Het opzoeken van de 
samenwerking, het was een positief overleg. O.a. over wijkoverschrijdende zaken en met thema’s en 
indien nodig iemand uitnodigen. Nieuwe start januari 2018. Vanuit de wijkraad heeft Elly hier zitting. 
Wim Kleist geeft aan dat het belangrijk is dat wijkraden oost samenwerken. 

7.8 Paul Meulman. Er zijn mogelijkheden om cursussen EHBO/ reanimatie te organiseren. Men kan Paul 
benaderen. Voor sommige cursussen geven verzekeringsmaatschappijen een vergoeding. 

7.9 19 december is de jaarvergadering. Wim van Seggelen geeft het advies de politiek uit te nodigen. 
Irene; het secretariaat heeft een uitgebreid adressenbestand. 

8 Sluiting 21.00 uur. 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

 3.3 Marcella Petitie school parkeren  

21-11-17 4 Irene Herplaatsing paal Tollenspad.  

21-11-17 4 Irene Elly Aanlegsteigers Kanovijver.  Overleg gemeente. 

21-11-17 4 Irene Verwijderen paaltjes fietspad Spaarnelanden Nicolette 
True 

21-11-17 5 Irene Nieuwe melding verzakkingen ventweg 
Amsterdamsevaart.  

Met verwijzing naar vorige 
melding. 

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

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

 

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

Coördinator 
Is uitgenodigd, afmelding. 

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 

 


