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                    Jaarvergadering 2017. 

1. Opening door voorzitter Marcella van Vloten. Er komt een schouw voor de openbare ruimte 
met wijkraad, gemeente en Spaarnelanden. Verzoek om de komende weken meldingen te 
doen bij de wijkraad voor de schouw. 
Mededelingen. Irene. 

1.1 Mail van bewoner Vosmaerstraat. Omgewaaide boom is gerooid. Boomspiegel is gedicht 
gemaakt, er is nog geen nieuwe boom geplaatst. Dit wordt met de schouw meegenomen. 

1.2 Mail gemeente. Project Teding van Berkhoutstraat/Nagtzaamstraat. Martijs Hoefakker wordt   
opgevolgd door Ivo Cuperus. Dura Vermeer heeft per mail de bewonersbrief toegezonden. 

1.3 Mail kerstbomenactie. Kinderen t/m 15 jaar kunnen op 4 en 10 januari van half een tot 4 uur 
de bomen op verschillende locaties inleveren. Het komt ook op de site en facebook te staan. 

1.4 Mail Mieneke Zijlmans. AED-apparaten zijn nog geen beleid. Collega is er mee bezig. In de 
tussentijd is er geen budget om al eerder iets te ondernemen. Gerard Tensen meldt dat er 
een Aed binnen hangt op de hoek Hofdijkstraat/Drilsmaplein bij het vml. Badhuis. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 19 december 2017 19.30 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Marcella van Vloten, Irene Helmond, Elly Aafjes, 
Fred Spaansen, Letty de Boer 
Gerard Tensen, Richard Terreehorst 
Mariska van Zeeland 
Jan Appel 
Mieneke Zijlmans 
Nicolette True, Barbara Munnikes 
Jan Baaijens 
Albert Keevel 
Hans van den Bruggen 
José de Cock 
Lara de Wit 
Corrie Luiten, Lies Schaaf 
Wim Kleist 
Frans van Loon, Jeannette Donker, Edward Benus 
Jan de Graaff, Henny en Bram van Ling, Henny en 
Jan van Amsterdam, Siem de Groot, Stella van 
Tintelen, Gerrit van Slooten, Lucas ledmia, Debbie 
Timmerman, Gerard van Klooster, Henk Korenstra, 
Harm Horeman 
Truus Melchior 

Wijkraad 
 
Ondersteunende leden. 
Ondersteunend lid en speeltuin de Papegaai. 
Ond.lid Amsterdamsevaart en Oostpoort 
Gebiedsverbinder Haarlem Oost 
Spaarnelanden 
Actiepartij 
Trots Haarlem 
PvdA 
Wijkregisseur ElanWonen. 
UBSCW 
Bew. Commissie ElanWonen 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder(WRPZ) 
Wijkbewoners   
 
 
 
 
 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Wil van Straaten 
Hakima Sallemine 
Collette Galy 
Petra Klaasen 
Daphne Huysse 

Bewoner 
Handhaving 
Sociaal wijkteam 
Dock 
Groen Links 
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1.5 Plan van Hilde Prins om het van Zeggelenplein op te knappen na de laatste bouwfase. Er is 
aan Ans Kippersluis uit het budget 2017 geld gevraagd. 
 

2. Spaarnelanden. Nicolette True stelthaar opvolgester Barbara Munnikes voor. 
1 Paal bij het Tollenspad/ Jac. van Looystraat is nog niet teruggeplaatst. Actie Nicolette. 
2 Kan in de Fabriciusstraat de ondergrondse container afgesloten worden tussen 22.00 en 

08.00 vanwege lawaaioverlast? Nee, dat is niet mogelijk. 
3 De helft van de bomen in de wijk zijn gesnoeid, hoogwerker is niet terug geweest. 

Melding doen via Haarlem.nl. 
4 In de Ter Haarstraat zijn de plantenbakken aangepakt maar wordt door honden en 

katten weer vernield. Mogelijkheid voor een hekje? Verzoek melding te doen. 
5 Kuilen in het wegdek? Melding doen met adres dan wordt het geregistreerd en uitgezet. 
6 Rondom het Teylerplein is gesnoeid maar het afval niet weggehaald waarmee de jeugd 

aan de gang gaan met de nodige overlast. Het opruimen wordt door een andere ploeg 
gedaan soms 2 tot 3 dagen later. Voorstel een combi te maken zodat het snel wordt 
opgeruimd. Nicolette neemt het mee. 

7 Is Spaarnelanden op de hoogte dat er een verandering van regie komt op de 
Amsterdamsevaart? Nicolette is op dit moment niet op de hoogte. 

8 Amsterdamsevaart. Had Spaarnelanden de opdracht om i.v.m. de opening de 
hondenpoep op te ruimen op de Amsterdamsevaart? Het was toegezegd door Hakima 
en Mieneke. De bosjes waren wel schoongemaakt. Nicolette, dit is geen taak van 
Spaarnelanden, ze dacht dat het geregeld was. Mieneke vraagt het na. 
De esplanade is nu een dure uitlaatplek. De agressie van hondeneigenaren neemt toe. Er 
moet meer handhaving komen die meteen bekeuren. Er zijn te weinig handhavers.  
Op de ventweg zijn de rioolputten verstopt. Melding doen. De drainage op de Esplanade 
wordt wel al aangepakt.  
De verkeerssituatie begin ventweg bij de Poort is gewijzigd, auto’s rijden de ventweg op. 
Wie voorrang heeft is onduidelijk. Dit leidt tot onduidelijke /onveilige situatie. De 
bebording was al aangepast maar er moet opnieuw naar gekeken worden. Verzoek aan 
Mieneke om dit als prioriteitspunt aan Marcel Schaapherder door te geven. Er moet 
bekeken worden of er een verkeersbesluit voor genomen dient te worden. Jan Appel 
neemt hierover ook contact met Mirjam op. 
Het groen wordt door auto’s stuk gereden, er is aangifte gedaan. Er zijn meer 
incidenten. Marcella bespreekt het met Mieneke. 

9 Nicolette wordt bedankt voor haar inzet. Barbara zal als de nieuwe relatiemanager vaker 
op deze vergadering aanwezig zijn. 
 

      2A Politie/Handhaving. 
Email van Marijke. Slechts 1 melding van vuurwerkoverlast. Diverse diefstallen in woning, van 
motoren en auto. 
Groot probleem is dat er te weinig handhavers zijn. Handhavers zijn dringend nodig, dat 
komt ten goede van de stad. Er moet meer fatsoen en respect zijn. Albert heeft het diverse 
keren aangekaart, er moet budget vrijkomen. De motie voor wijkagenten is wel aangenomen. 
Het is een politiek onderwerp dat vanavond aan de politiek nogmaals mee. Wijkraad gaat het 
met de wijkraden oost bespreken. 
 

3. Aan en aftredende wijkraadsleden. 
Alle leden treden af. Voor 2018: Marcella van Vloten voorzitter, Irene Helmond secretaris, Elly 
Aafjes penningmeester en vice voorzitter. Fred Spaansen wijkraadslid. Gerard Tensen is 
wijkraadslid wordt ondersteunend lid en blijft de redactie van de wijkkrant doen. Letty de 
Boer, Siem de Groot, Mariska van Zeeland, Richard Terreehorst en jan Appel zijn 
ondersteunend lid. Aanwezigen gaan met applaus akkoord. 
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4. Jaarverslag Irene Helmond. Het staat vermeldt in de wijkkrant. Er zijn geen vragen. 

 
5. Financieel verslag Fred Spaansen. Penningmeester ad-interim. 

Verslag van 2016 van de vorige penningmeester Ron Bax. 
De kascommissie Henk Korenstra en Jeannette Donker heeft decharge verleend. Bij de 
wijkraadskosten en bewonersondersteuning was er geld over dat naar de gemeente is 
teruggestort. Volgend jaar is er een nieuwe opzet voor de bewonersondersteuning. Het 
“Gelijk speelveld”, de aanvragen dienen dan apart bij de gemeente te worden aangevraagd.  
Dat wordt in januari uitgelegd. 

 
6. Notulen 21 november 2017 

Inhoudelijk. 7.2 Sleutel informatiebord. Contact met Peggy Meulman. 
Actiepunten.  
211117/4  Paaltjes fietspad Amsterdamstraat bij viswinkel zijn teruggeplaatst. 
171017/5 Verzakking parkeerplek ventweg Amsterdamsevaart, antwoord na aanpak  
                              Vaart klopt niet. Mieneke zoekt dit uit. Wordt nieuwe melding 21117/5 
210317/4 Rateltikkers Prins Bernhardlaan van Romolen naar Reinaldahuis werken. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
Actiepunt inhoudelijk. 
201216/3            Mogelijkheid doorgetrokken gele streep tegen parkeren Teylerplein. 
Mieneke; het is de vraag of het geoorloofd is en je mag nooit in een bocht parkeren. Richard 
het is geen bocht. Mieneke vraagt om rechtstreeks contact met Marcel Schaapherder op te 
nemen. 
200617  Oversteek Prins Bernhardlaan van Romolen naar Reinaldahuis. De 
oversteektijd voldoet aan de normen. In deze situatie niet. De tijd is te kort ouderen en 
mindervaliden van o.a. Romolen en Reinaldahuis. 

 
7. Informatie voortgang Teding van Berkhoutstraat/Nagtzaamstraat. 

De wijkraad heeft de bewonersbrief ontvangen met contactgegevens die eerdaags 
rondgedeeld wordt in de wijk. 
Werkzaamheden vanaf 15 januari 2018 t/m vrijdag 29 juni. Aanpak in vier fases, het asfalt 
wordt in één keer aangebracht. Het doorgaande verkeer kan niet door de hele Teding van 
Berkhoutstraat rijden, men moet via zijwegen om de afgesloten delen heen. Voetgangers 
kunnen altijd passeren. Aannemer zorgt voor alternatieve parkeerplekken en voor een 
alternatieve plek voor het huisvuil. 
Woningen worden i.v.m. eventuele schade van tevoren gefotografeerd. 
Meer informatie op www.haarlem.nl/tedingvanberkhoutstraat. 
 

8. Werkgroep Amsterdamsevaart. Jan Appel. Opening op 9 december, ondanks het slechte 
weer was er veel belangstelling en het was een succes. Café de Poort stelde ruimte ter 
beschikking. Voortgang, er komt een watertappunt bij de atletiekbaan, de teletubbies-heuvels 
worden aangelegd en er komt een bank bij de jeu de boules baan.  Voor het jeu de boules kan 
men speelsetjes bij café de Poort plaatsen. Spaarnelanden is met een voorstel voor een 
klim/evenwichtstoestel bezig. Binnenkort volgt een evaluatie.  
Voor 2018 wil men een agenda opstellen zoals. Koningsdag, voorjaars/ nazomerfeest.  
De esplanade is beschikbaar voor iedereen. Vanuit Sportsupport gaf men dat er potentie is 
voor groepen kinderen/scholen. Werkgroep bedankt de wijkraad voor het vertrouwen en 
geeft een compliment aan de gemeente om dat vanaf het allereerste begin de ruimte is 
gegeven. Mieneke geeft aan dat dit project door bewoners bedacht een voorbeeld is voor 
Haarlem. Gemeente zal blijven ondersteunen. 

http://www.haarlem.nl/tedingvanberkhoutstraat
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Lucas vraagt aandacht voor de veiligheid jeu de boules baan. Het wegspatten van het kleine 
balletje richting rijbaan. Hoopt dat het groen hoger en breder wordt om ongelukken te 
vermijden. Wim Kleist geeft een compliment aan de wijkraad en werkgroep. 
 

9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
9.1 Mariska. Stand van zaken Smartcars Poortstraat. Mieneke; De eigenaar is aangesproken. 

Antwoord; men parkeert de auto en doet de sleutel in de brievenbus, ook buurtbewoners 
hebben een smartcar. Vastgoed is in onderhandeling over een eventuele verhuizing naar 
pand Connexxion in de Waarderpolder. 

9.2 Wim Kleist. Verplaatsing van de hondenuitlaatplaats in het Reinaldapark is een verbetering. 
Twee feestavonden in de circustent zijn volgens Chantal Baas in de vergunningen niet 
toegestaan. 

9.3 De oversteekplaats van de Zomervaart naar de moskee is een onveilige situatie. Auto’s vanaf 
de Zomervaart gaan met grote snelheid de Prins Bernardlaan op. De oversteek is te dicht op 
de Zomervaart. Marcella neemt contact met de WR Slachthuisbuurt op. Actie Marcella 

9.4 Jan Appelman. Is er opdracht gegeven voor de herinrichting van het fietspad vanaf de 
Joodse begraafplaats tot aan de Poort? Mieneke doet navraag.               Actie Mieneke 

9.5 Jan Baaijens heeft vragen gesteld over het hek dat stuk is gereden op de Amsterdamsevaart 
/Nagtzaamstraat. De wethouder heeft de opdracht gegeven de mogelijkheden uit te zoeken, 
b.v. het aanbrengen van stevige paaltjes of reflectoren. 

9.6 Irene. In het nieuwe jaar vergadert de wijkraad vanaf 20.00 uur i.p.v. 19.30 uur. 
10. Sluiting 21.00 uur. 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

19-12-17 2 WR Boom Vosmaerstraat Punt schouw 

19-12-17 2.1 Nicolette Paal Tollenspad/ Jac. van Looystraat  

19-12-17 2.8 Mieneke Verkeerssituatie ventweg bij de poort.  

19-12-17 2 Wijkraad Bespreken meer wijkagenten. Wijkraden Oost 

19-12-17 6 Wijkraad Contact over sleutel informatiebord Peggy Meulman 

19-12-17 9.3 Marcella Contact over onveilige situatie oversteek 
Zomervaart/Prins Bernhardlaan 

Wr Slachthuisbuurt 

19-12-17 9.4 Mieneke Navraag herinrichting fietspad Joodse 
begraafplaats tot Poort. 

 

21-11-17 
19-12-17 

3.3 Marcella Petitie school parkeren 
Gaan er in 2018 mee aan de slag 

 
Cc Wim Kleist 

21-11-17 4 Irene Elly Aanlegsteigers Kanovijver. In 2018 
contact met Mieneke Zijlmans 

Overleg gemeente. 

21-11-17 5 Irene Nieuwe melding verzakkingen ventweg 
Amsterdamsevaart. Richard geeft 
huisnummer door 

 

17-10-17 3 Mieneke Navraag Smartcars Poortstraat Zie 9.1  Kitty van Tooren 

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

Coördinator 
Is uitgenodigd, afmelding. 

20-06-17 
19-09-17 

4 Irene 
Mieneke 
 

Vraagt collega om de situatie te bekijken. 
Externe partij gaat de tijd van de 
groenafstelling bekijken.  

Cc Wim Kleist 
 
 

20-12-16 
 
19-12-17 

3 Hakima 
 
 

Mogelijkheid doorgetrokken gele streep 
tegen parkeren Teylerplein 
Rechtstreeks contact opnemen met 
Marcel Schaapherder 

Marcel Schaapherder 
 

 


