Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum:
Dinsdag 20-03-2018
Plaats:
Broederhuis Nagtzaamplein 67
Marcella van Vloten, Irene Helmond, Fred
Spaansen
Jan Appel, Richard Terreehorst, Letty de Boer
Mariska van Zeeland
Hakima Sallemine
André koopman
Paul Meulman
Lies Schaaf, Corrie Luiten
Wim Kleist
Ans van Soest, Siem de Groot, Stella van Tintelen,
Lucas Ledmia, Gerrit van Slooten, Mieke de Vogel,
Wil van Straaten
Bram en Hennie van Ling
Wim van Seggelen
Truus Melchior
Afwezig met bericht
Elly Aafjes, Gerard Tensen
Mieneke Zijlmans
Barbara Munnikes
Colette Galy
José de Cock
Debbie Timmerman. Frans van Loon, Jeannette
Donker, Jan de Graaff

20.00 uur
Wijkraad WRAB
Ondersteunende leden.
Ondersteunend lid en speeltuin de Papegaai.
Handhaving
Coördinator Parkeren punt 3.
Stoeip
Bew. cie. Elanwonen
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder(WRPZ)
Wijkbewoners

Belangstellende
Notulist
Wijkraad
Gebiedsverbinder
Spaarnelanden
Sociaal wijkteam
Elanwonen
Bewoners

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten.
Op de Amsterdamsevaart 46 komt de Voedselbank. Vergunning en subsidie is aangevraagd, ter
vervanging van 6 distributiepunten en een soort supermarkt. De verbouwing is al begonnen.
Bewoners zouden een brief ontvangen hebben maar direct omwonenden weten van niets en de
wijkraad is er niet in gekend. De locatie in de woonwijk is ongeschikt. Jan, Irene, Marcella en
Richard gaan in overleg over welke stappen ondernomen worden.
2 - Mededelingen en ingekomen stukken. Afwezig zie presentielijst.
2.2 Ingekomen mail van Ivo Cuperus, procesmanager van de gemeente voor de Teding van
Berkhoutstraat. Fase 1 is op 26 februari met iets vertraging door onvoorziene omstandigheden
afgerond. Fase 2 loopt t/m 12 april. Teding van berkhoutstraat wordt afgesloten vanaf
Vosmaerstraat tot kruising Nic. Beetsstraat/Adriaan Loosjesstraat. De J.F. Helmerstraat is in deze
fase tijdelijk twee richtingsverkeer. In deze fase vindt onderzoek plaats naar niet gesprongen
explosieven en vindt bodemsanering plaats. Gemeente en Dura Vermeer zijn tevreden met de
betrokkenheid van de bewoners inclusief de meldingen.
2.3 Wim Kleist heeft mail doorgestuurd van Hartveilig Wonen. Startbijeenkomst reanimatieapp,
netwerk voor acute hulp, 26 maart Gedempte Oude Gracht 2. Aanmelden voor 22 maart.
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2.4 Mail van Mieneke met brief van Politie herindeling wijken en wijkagenten. Onze wijkagent per
24 maart is Marco Cornet.
2.5 Het verkiezingsdebat heeft 28 februari in het Broederhuis plaatsgevonden. Alle politieke partijen
waren aanwezig en de opkomst van bewoners was behoorlijk. Er kwamen diverse onderwerpen
aan bod, de vragen werden van voren in rubrieken ingedeeld. De avond werd gepresenteerd
door Richard Stekelenburg.
2.6 8 maart zijn een aantal gebruikers van het Reinaldapark (vissers, hondenbezitters) bijeen
geweest met handhaving, politie, wijkagent, gemeente en de wijkraden om over de problemen
met loslopende honden en/of het niet goed gebruiken van de huidige losloopplaats die
verplaatst gaat worden. De signalen die zijn afgegeven door de gebruikers worden hopelijk in de
toekomst aangepakt.
2.9 Nieuwe site www.HaarlemLink.nl , een platform voor en door Haarlemmers. Met initiatieven die
in de stad georganiseerd worden. U kunt zich aanmelden om informatie te lezen en zelf
initiatieven te plaatsen en anderen te volgen. Er is een onafhankelijke redactie.
2.10 Er zijn meldingen gedaan; paaltje Zomerkade, plastic in de bomen Teylerstraat, verzakken
parkeerplaats Amsterdamsevaart 44. Storing gemeld bij Spaarnelanden over ondergrondse
container Cremerstraat, dit is al 2 x doorgegeven door Gerard van Klooster.
2.11 Nieuwe wijkkant komt uit. Graag kopij inleveren voor 23 april a.s.
3 - Politie/handhaving
Mail van Marijke Bergsma. Fietsdiefstal is afgenomen ook door de lokfiets, overlast jeugd is
weinig (koud weer), woning en diefstal auto’s 3 x.
André Koopman is aanwezig, hij geeft leiding aan 20 parkeercontroleurs.
Wijkraad vraagt dringend aandacht voor de gevaarlijke parkeersituaties bij de scholen.
Er zijn 17 scholen, controle gem. 2 á 3 keer dezelfde school.
Marcella, er zijn meer handhavers nodig om de situaties op te kunnen pakken. Wim Kleist
ondersteunt dit en vindt dat de politiek zijn verantwoording met nemen. Geen waarschuwingen
meer maar lik op stuk beleid. Zij mogen in burger geen stilstand verkeer bekeuren en
handhaving dient zelf de overtreding te constateren.
Constante vraag van bewoners is “ga bekeuren”. Het beleid is om alleen bij nieuwe
scholen/plekken eerst 1 week waarschuwen. Jan, de Amsterdamsevaart is nieuw maar het zijn
steeds dezelfde mensen.
- Aanvraag gele streep op stoep Teylerplein staat al lang op de actielijst. André heeft dit al 3
keer bij Marcel Schaapherder doorgezet. Hij moet het oppakken. Irene stuurt mail naar Marcel.
- Hakima, er is een zero-tolerence beleid. Zij geeft ook aan dat het prioriteit heeft om de
handhavers in hun wijk te laten werken en niet ingezet worden voor taken buiten de wijk.
- Vraag naar de hondendrolmachine. Die is er niet, die was gehuurd. Spaarnelanden heeft de
nadrukkelijk opdracht om geen drollen op te ruimen Haarlem breed. Er is twee weken in burger
op honden gecontroleerd. Bewoners kunnen melding maken als zij weten welke honden
overlast bezorgen dan kan Handhaving in gesprek gaan. Hondenbelasting. De besteding is een
politieke kwestie. Irene geeft het advies voorbeeld van Amstelveen aan te nemen.
- Marcella. De wijkraad heeft begrip voor de situatie en ziet de enorme inzet van Hakima en
haar collega’s. Het ook de verantwoordelijkheid van de ouders.
- Richard geeft een compliment dat in de avond de controle er is bij Teylerplein.
- Jeugdoverlast valt in deze periode mee.
- Lies vraagt naar het nieuwe parkeerbeleid, de ouderen snappen het systeem niet. Bewoners
hebben wel een brief gehad. Parkeren wordt duurder dan de bezoekersschijf. Parkeren geldt
tot 23.00 uur s ’avonds en vanaf 1 mei zondag van 13.00 tot 23.00 uur.
Optie is om een simpele, duidelijke brief te schrijven of de bewoners zelf uitleg te geven.
Marcella, Lies en André gaan in overleg. Irene; het aanmelden is een inbreuk op je privacy.
- Siem is dankbaar voor de controle, het foutparkeren bij het van Zeggelenplein en van
Zeggelenstraat.
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Wim Kleist loopt al 3,5 jaar tegen zaken aan. Handhaving is alleen het uitvoerend orgaan, de
politiek maakt het beleid. Wijkraden pleiten al langer voor meer handhavers, de politiek
moet zijn verantwoording nemen.
Jan; Blijf meldingen doorgeven, het beste digitaal. Dan kan handhaving aan de hand van de
meldingen aantonen dat er meer handhavers nodig zijn. Meldingen worden geregistreerd.

4 - Notulen van de wijkraadvergadering van 20 februari 2018.
Actiepunten;
200218/2
Agenderen wijkradenoverleg en regieoverleg, communicatie

200218/4

202018/8.4
160118/3.3.
160118/7.1
160118/7.4
191217/2

wijkraden/gemeente en kwaliteit afhandeling meldingen. Dit is besproken
in het regieoverleg 15 maart.
Niet goed werkende rateltikker Prins Bernhardlaan/Reinaldahuis. Als men
de knop heel goed indrukt doet hij het.
Plastic afval in bomen bij de Dekamarkt wordt in week 13 weggehaald.
André Koopman coördinator parkeren is vanavond op verzoek van de
Wijkraad aanwezig.
De kerstboom in de van Beresteynstraat is weggehaald.
De gesnoeide takken Teylerplein liggen nu overal verspreidt.
Het punt meer wijkagenten is besproken in het regieoverleg zie punt 3

211117/17
171017/3

Parkeren bij scholen zie punt 3.
Smartcars garage Poortstraat. De verhuizing naar de Waarderpolder gaat niet
door. Eigenaar is op zoek naar andere locatie.
190117/4
Handhaven parkeren Teylerplein zie punt 3.
• Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
N.a.v.
200218/3.1 Aanvraag groene borden speelterrein AV. In overleg met Mirjam Boxhoorn, Mieneke
Handhaving en Marcel Schaapherder. Heeft Marcel de toezegging gedaan voor de
aanvraag van offertes. Budget aanvraag via Bewonersinitiatieven.
160118/6.4 Stand van zaken vergunning nieuwbouw DSK. Geen nieuws gemeente. Siem houdt
contact met projectontwikkelaar. Irene doet navraag bij ARK (Adviescommissie
Ruimtelijke kwaliteit).
201216/3 Mogelijkheid doorgetrokken gele streep tegen parkeren Teylerplein. Zie punt 3.
5 - Uitleg: aanvraag budget Initiatieven door Mieneke Zijlmans.
Mieneke is vanavond afwezig. Punt blijft staan, de wijkraad wil dat zij uitleg komt geven.
6 - Ambassadeur van Spaarnelanden. Jan Appel.
Ambassadeurs in Oost zijn Jan, Wim Kleist en Peggy Meulman. Zij zijn de oren en ogen in de wijk
en zijn 1 uur per dag in de wijk. Men kan hun benaderen maar blijf meldingen via de gemeente
doen, het is niet in plaats van.
Het zou niet zo moeten werken dat als een burger het meldt het niet wordt opgepakt en door een
ambassadeur wel. 90 % van de meldingen worden opgelost door de ambtenaren.
Ambassadeurs hebben rechtstreeks contact met Spaarnelanden en weten de juiste mensen te
bereiken.
Bij Spaarnelanden werken ook enkele mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden
gecoacht en krijgen structuur in hun leven.
Hakima, 16 april is er een teamoverleg. Zij zoekt de samenwerking met de ambassadeurs.
Spaarnelanden werkt naar de toekomst, er komt een ander afvalscheidingssysteem. De eerste
voorlichtingsronde in oost is in 2019.
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7 - Wat verder ter tafel komt
7.1
Ans heeft contact opgenomen met Handhaving en veiligheid. Het doel Teylerplein was stuk
en gevaarlijk voor kinderen. Het is meteen gerepareerd. Compliment.
7.2
Paul. Stoeip. 16 juni in de Spaarnehal activiteit zoals in het Reinaldapark 2017. I.s.m. het 150jarig bestaan van het Rode Kruis Haarlem. Subsidie is aangevraagd bij bewonersinitiatieven.
Het formulier is niet voor iedere burger begrijpelijk. 28 april Bingoavond in de Spaarnehal.
7.3
Wim Kleist. Bewonersinitiatieven. Via de site van Overheid heeft men het gemeenteblad
gevonden met het College besluit uitvoeringregeling leefbaarheid en initiatiefbudget d.d.
01011900. Is dit rechtsgeldig? Er is een prefperiode van 2 jaar waarna evaluatie volgt. De
aanvragen moeten op de site te vinden zijn.
De aanvraag voor kerstboom Reinaldapark is afgewezen.
Wim heeft benadrukt dat met plaatsing borden Reinaldapark er afstemming moet zijn met
alle betrokkenen. Een mail van Mieneke dat er niets wordt gedaan tot alles juridisch
dichtgespijkerd. Er is al twee keer toegezegd dat alles rond was. Onbegrijpelijk.
7.4
Opvolger van Cecile Hubers (programmamanager gemeente Haarlem) is Connie Valkhof. De
werkdruk is hoog bij de gemeente, er is te weinig mankracht. Dit moeten we bij de nieuwe
Gemeenteraad aankaarten.
7.5
Lies. Bewoners Damaststraat vragen kerstverlichting aan. Bewoners dienen altijd het
formulier van Bewonersinitiatieven in te vullen en akkoord afwachten.
7.6
Wil. Het groen Teylerplein en de bestrating bij parkeerhaventje zijn in slechte staat.
De Nagtzaamstraat wordt nog aangepakt misschien is er een mogelijkheid om dit te
koppelen. Van tevoren aanvragen via melding bij de gemeente.
Is er een beleid om de containers regelmatig schoon te spuiten? Jan Appel; Spaarnelanden
werkt aan de hand van meldingen. Hij vraagt dit na bij Spaarnelanden.
7.7
Op het Teylerplein is de straat opengebroken waarom? Dit is de voorbereiding van het
waterpunt. Die wordt gelijk met het waterpunt op de Amsterdamsevaart geplaatst.
7.8
Robin de wijkagent o.a. Teylerplein en Amsterdamsevaart zjin hotspots en neemt ze mee in
zijn rondes en er wordt bekeurd bij het constateren van laten loslopen en het niet opruimen.
7.9
Wim wijst op de bijeenkomst van hartveilig 26 maart in de raakspoor.
7.10 Jan. Activiteit. Er is een kleine vergunning aangevraagd voor een vrijmarkt op de
Amsterdamsevaart met Koningsdag. Alles dient daarna weer opgeruimd te zijn.
7.11 Irene sluitingstermijn wijkkrant is 26 maart.
8 – Sluiting 21.55
Verg.dd

Pnt

Wie

16-01-18
20-03-18
16-01-18
19-12-17
21-11-17

3.1

Wijkraad Aanvraag groene borden speelterrein AV
Aanvraag 2 á 3 offertes
Siem
Stand van zaken vergunning bouw DSK
Wijkraad Boom Vosmaerstraat
Irene
Melding gedaan over verzakkingen
parkeerplek Amsterdamse-vaart 44.
Mieneke Oversteek Reinaldahuis/Romolen.
Mieneke vraagt collega om de situatie te
bekijken. Externe partij gaat de tijd van
de groenafstelling bekijken.
Hakima Mogelijkheid doorgetrokken gele streep
tegen parkeren Teylerplein
Rechtstreeks contact opnemen met
Marcel Schaapherder
Irene
Irene stuurt mail.

6.4
2
5

20-06-17 4
19-09-17

20-12-16 3
19-12-17
20-03-18

Onderwerp

Afhandeling of contact
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Toezegging Marcel
Schaapherder.
Siem houdt contact.
Punt schouw
Al drie keer gemeld
Cc Wim Kleist

Marcel Schaapherder

