
 

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.  
2.1 Bericht afwezig, zie presentielijst. 
2.2 Dodenherdenking 4 mei monument Reinaldapark. Er wordt door de gezamenlijke wijkraden 

Haarlem Oost een krans gelegd. 
2.3 16 april heeft de wijkraad een herdenking gehouden voor de bombardementen in de 

Amsterdamse buurt bij het monument bij het Nijmanshofje in de Vooruitgangstraat. Helaas 
was er geen belangstelling vanuit de wijk. Het was dit jaar 75 jaar geleden. Wijkraad heeft 
besloten de herdenking vanaf nu elke 5 jaar te herhalen. 

2.4 Ingekomen mail van Sportsupport. Nationale diabetes Challenge. Vanaf 17 mei kan men 20 
weken lang onder begeleiding van een wandeltrainer een uur wandelen op donderdag om 
19.00 uur. Gratis informatieavond woensdag 18 april om 19.30 in het Spaarne Gasthuis 
Haarlem Zuid. 

2.5 Ingekomen mail over DSK. DSK is niet rookvrij in de kantine en om het veld. Antwoord; op 19 
februari is er een avond georganiseerd over het rook en- alcoholbeleid door Sportsupport. De 
avond was bedoeld voor alle sportverenigingen. Er waren er 15 aanwezig. DSK gaf na afloop 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 17-04-2018 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Marcella van Vloten, Irene Helmond,  
Fred Spaansen. Elly Aafjes,  
Jan Appel, Richard Terreehorst, Letty de Boer 
Mariska van Zeeland 
Mieneke Zijlmans 
Marco Cornet 
Colette Galy, Ankie van Dalen 
Paul en Peggy Meulman 
Roel Schepers 
Yvonne Moonen 
Lies Schaaf, Corrie Luiten 
Wim Kleist 
Hilde Prins 
Ans van Soest, Siem de Groot, Stella van Tintelen, 
Gerrit van Slooten, Mieke de Vogel, Edward 
Benus, Debbie Timmerman, Jan de Graaff, 
Gabrielle Venix-de Graaf,  
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraad WRAB 
 
Ondersteunende leden. 
Ondersteunend lid en speeltuin de Papegaai 
Gebiedsverbinder 
Wijkagent 
Sociaal wijkteam 
Stoeip 
Jouw Haarlem 
Trots Haarlem 
Bew. cie. Elanwonen 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder(WRPZ) 
Bomenwachters 
Wijkbewoners   
 
 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Hakima Sallemine 
Barbara Munnikes 

Handhaving 
Spaarnelanden  

Frans van Loon, Jeannette Donker, Bram en Henny 
van Ling 

Bewoners 



aan dat zij het onderwerp op de agenda hebben staan en dat zij met Rookvrij aan de slag 
willen, geholpen door de verenigingsondersteuner van Sportsupport. 

 
3 – Presentatie Sociaal Wijkteam: thema “Kwetsbare Ouderen” door Ankie van Dalen en Colette 
      Galy.  Alle informatie is te lezen op www.wijkgerichte-zorg.nl.  
      Een samenwerkingsverband van huisartsen, Spaarne Gasthuis, gemeenten en 
      Thuiszorginstellingen. Een programma om kwetsbare ouderen in hun eigen omgeving de juiste 
      Zorg en aandacht die nodig is te bieden. De verpleegkundige ouderen (VO) is het eerste  
      Aanspreekpunt en stelt een integraal zorgplan op. 
      Vragen/opmerkingen; 
      - Graag cijfers over de problematiek in de Amsterdamse buurt. 
      - Het is een goed systeem, goede ervaringen met het sociaal team in de Sprong. 

- Het langer thuis wonen is niet altijd de wens van ouderen maar wordt opgelegd door de 
Overheid. Het is heel lastig om een indicatie te krijgen. Soms worden mensen tijdelijk opgenomen 
maar moeten dan gedwongen weer naar hun thuissituatie terwijl het eigenlijk niet kan en mensen 
mogelijk een terugval krijgen. 
- In het gebiedsprogramma Oost 2018/2022 staat niets over zorg/aanleunwoningen wel veel over 
bouwen. Aandachtpunt om zich hiervoor in te zetten voor gemeente, wijkraad en voor de nieuwe 
coalitie. Mieneke heeft er vertrouwen in dat de sociale componenten ook een goede plek krijgen. 
Het nieuwe kernteam is gericht bezig. 
- Jongeren/GGZ staan op de planning voor een volgende vergadering. 
- Er wordt heel veel gevraagd van mantelzorgers. Wat als je niemand hebt? Daar maakt men zich 
zorgen over. Dan wordt gekeken welke passende zorg er gerealiseerd kan worden. 

      - Ankie en Colette hebben een planning gemaakt om elke 2 maanden een onderwerp te 
      presenteren. 
 
4 - Politie/handhaving. Marco Cornet is de nieuwe wijkagent in de Amsterdamse buurt.  

Marco heeft ervaring als wijkagent in Haarlem Noord. En schetst een beeld van zijn 
werkzaamheden. Complimenten aan de wijkraad voor het grote aantal aanwezigen. Er is veel 
betrokkenheid van professionals en vrijwilligers en wil samen iets moois van de wijk maken. Er 
heeft een reorganisatie plaats gevonden (de Nationale Politie). Marco is beperkt beschikbaar, er is 
veel inzet in Schalkwijk, basisteam en regionaal. Indien nodig is er vervanging door de andere 2 
collega’s in Oost. Er wordt ingeleverd op capaciteit en kwaliteit. Het inkrimpen, sluiten van 
bureaus is een politiek besluit. 
Vragen/ mededelingen; 
- Is gevaar in het geding? Politie bepaald zelf de prioriteiten. 
- Invloed? Burgemeester en Raad hebben invloed op het budget Handhaving. Compliment aan de 
politiek voor de bereidheid voor de extra wijkhandhavers. (Parkeren, jeugd). 
Mieneke; Handhaving is actief bezig, een optimale inzet “binnen de mogelijkheden”. 
In het algemeen wordt er geconstateerd dat er te weinig mankracht in organisaties is waardoor 
zaken (kunnen) blijven liggen. 
- Marcella; het is belangrijk dat er contact is met de wijkraad over wat er speelt in de wijk. 
- Als men iets niet vertrouwd neem dan contact op.  
Marco is te bereiken via het centrale nummer 09008844 of per mail. Hij neemt dan contact op. 
Handhaving. Op de markt Zomerkade zijn olieblikken achtergebleven van de notenkraam.  
Een klant zou de blikken ophalen. De marktmeester spreekt de eigenaar van de Notenkraam 
eropaan. Men is verplicht de markt schoon achter te halen. 

 
5 - Notulen van de wijkraadvergadering van 20 maart 2018  
 Actiepunten; 

160118/3.1 Aanvraag groene borden speelterrein AV. Offerte Spaarne landen is ontvangen, 2 
borden €2600,-. Subsidie wordt aangevraagd bij het Leefbaarheid &initiatiefbudget. Jan vindt het 



vreemd dat er beter is te handhaven is als er borden staan. Het staat in het APV, dat moet 
voldoende zijn. 
211117/5 Na drie meldingen en 2 telefoontjes over verzakkingen parkeerplek 
Amsterdamsevaart 44 is het deze week hersteld. 
201216/3 Mogelijkheid doorgetrokken gele streep tegen parkeren Teylerplein is eindelijk 
gerealiseerd. Er is reeds 1 bekeuring uitgedeeld. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
      Naar aanleiding van; 

Vestiging Voedselbank Amsterdamsevaart. Wijkraad is zeer ontevreden over de gang van zaken, 
het gebrek aan communicatie. Vergunning is afgegeven zonder de wijkraad of bewoners erbij te 
betrekken. Een bewonersbrief van de architect met zeer weinig inhoud is in zeer beperkte oplage 
verzonden. Wijkraad verwacht begeleiding/ondersteuning van de gebiedsverbinder. 
 Mieneke geeft aan dat zij als gebiedsverbinder een doorgeefluik is om zaken door te zetten 
naar de juiste afdeling/personen. Het is een groot project in de wijk.  De communicatie is niet 
goed verlopen. Zij benadert de architect en ontwikkelaar voor mogelijk een bewonersavond. 
 Er is 2,1 miljoen uitgegeven voorde Esplanade en de komst van de Voedselbank zal heel veel 
overlast geven. Van 7 punten wordt het nu centraal 1 punt op de ventweg. Er is geen 
verkeerstelling geweest Zij krijgen subsidie van de gemeente voor de huur. De optie 
Waarderpolder is door de kerken afgewezen.  
De Wijkraad gaat bezwaar maken tegen het besluit en overlegt keiharde actie. Gaan politiek 
n=benaderen en overwegen de media. Zo gaat men niet met bewoners om. Mieneke gaat na 
waar de vergunning ligt.                                 Actie Mieneke. 
Nieuw parkeerbeleid. Lies heeft een mail gestuurd naar parkeren@haarlem.nl voor uitleg aan 
senioren en wacht op antwoord. Mogelijk bijeenkomst derde week van mei. Er is onduidelijkheid 
of het per 1 mei of pas 1 september ingaat. Mieneke gaat dit na.                                  Actie Mieneke. 
Oversteek Prins Bernardlaan Reinaldahuis/Romolen. 
Mieneke; de maatstaven zijn aangehouden dat moet voldoende zijn. Mieneke vraagt de tijd die 
men extra wil aan te geven. Wim Kleist de tijd die nodig is om op een normale manier met een 
rollator over te steken, het zijn veel ouderen die van de oversteek gebruik maken. 
Gerrit meldt dat bij de oversteek Amsterdamse Poort rateltikkers zijn aangebracht. 

 
6 - Uitleg: aanvraag budget Initiatieven door Mieneke Zijlmans  

Er is €230.000 beschikbaar voor heel Haarlem. Vijf personen doen (de Raad, 1 bewoner per 
stadsdeel na loting) de beoordeling. Na 1 jaar volgt een evaluatie met indien nodig aanpassingen.  
Per aanvraag € 3000,- Informatie staat op www.haarlem.nl. De uitvoeringsregeling en 
aanvraagformulier. Het formulier kan digitaal ingeleverd worden. 
Vragen/opmerkingen. 
- Mariska Speeltuin de Papegaai, de aanvraag is in februari goedgekeurd voor het 
openingsfeest 7 en 8 april het geld is nog niet gestort.                Actie Mieneke. 
- Jan, doen de corporaties mee? Mieneke; Nee. Haarlem Oost had een uitzonderingspositie 
omdat het sociaal nodig was. De termijn van de corporaties is nu afgelopen zoals afgesproken is. 
- Kunnen de leden zonder last of ruggenspraak functioneren? Mieneke Ja. Jan, er zijn leden met  
een dubbele pet. Mieneke, dit is een punt voor de evaluatie. Het opstellen van duidelijke 
richtlijnen. 
- Hilde, maximaal 3000 voor fysiek in de openbare ruimte? Voor het vergroenen en aanpak 
bestrating van Zeggelenplein is meer nodig. De procesmanager heeft toegezegd een deel te 
reserveren uit haar budget. Inbrengen voor het MJGP (meerjaren- gebiedsprogramma). Het wordt 
dan een keuze van de raadsleden. Het is goed dit gezamenlijk te bespreken. 
- Letty, is er een verdeelsleutel per stadsdeel? Ja. 
- Wim is er een verantwoording subsidieaanvragen? Ja dat komt eraan. 
Wim heeft een toegekende subsidie nog niet ontvangen.                             Actie Mieneke. 
Mieneke adviseert om de gelden te gebruiken en aanvragen in te dienen. 



 
7 - Wat verder ter tafel komt. 
7.1    Stoeip. Men is bezig met het opzetten van een buurtcamping in het Reinaldapark op 20,21 en 

22 juli. 16 juni feest in de Spaarnehal in het teken van 150 jarig bestaan Rode Kruis Haarlem. 
Met markt, muziek en lunch voor bejaarden en verzorgingstehuizen. 27 april Koningsdag 
Amsterdamsevaart. De Buurtlunch en Eethut gaan zoals gewoonlijk door. Op dinsdagochtend is 
er een creaochtend. 28 april bingo in het Seelcafé. 

7.2    Richard heeft een paaltje gevonden op het Teylerplein en overhandigt aan Jan Appel  
ambassadeur Spaarnelanden. Ook Irene heeft melding gemaakt van een paaltje uit de  
H.J. Schimmelstraat. Het ligt nu bij haar in de tuin. Er moet toch een betere oplossing zijn om ze 
vast te zetten.  

7.3    Mariska bedankt iedereen voor de aanwezigheid/ondersteuning en cadeaus op het 
openingsfeest van speeltuin de Papegaai 7 en 8 april. Er waren 600 kinderen. Jan vindt het een 
aanwinst voor Haarlem Oost. 
Wat gebeurt er met Smartcars Poortstraat? Advies om contact met Hakima op te nemen. 

7.4 Jan de Graaf wil een aanvraag doen bij het leefbaar en initiatievenbudget voor speeltoestellen 
voor de allerkleinsten A.J. Dyserinckstraat. De Wijkraad zal hem ondersteunen met het 
aanvraagformulier. 

7.5    Lies, is er al iets bekend over de aanlegsteigers? Nee. 
7.6    Paul, het feest 16 juni is voor het Rode Kruis Haarlem en het geld zal worden overgedragen.  
7.7    Wim Kleist, 1 Mei zal eindelijk het verplaatste losloopgebied gerealiseerd worden met borden 

met begrenzing. Het bericht klopt niet helemaal er is geen losloopgebied Vincent van Goghlaan 
en Beatrixdreef. Advies om het informatiebord aan twee kanten te gebruiken. Kunstwerken, de 
opening is op 29 mei van 16.00 tot 17.00 uur. 

7.8    Mieke, het plastic is verwijderd uit de boom achter de Dekamarkt. 
7.9  Marco geeft het advies voor een wijkschouw. Door zijn ervaring in Haarlem Noord ziet hij het 

belang om een wijkschouw te houden met wijkraad, bewoners en professionals. Om punten te 
verzamelen en een lijst te maken met punten en de afhandeling. Punt voor schouw dagelijks 
Beheer is de snelheid in de Dr. Schaepmanstraat. Bekijken wat wenselijk is voor alle partijen, de 
inrichting en het budget. 

7.10 Debbie heeft een melding doorgegeven van verzakte stoepregels en binnen twee dagen was het 
hersteld. 

7.11 Koningsdag 27 april Amsterdamsevaart, direct omwonenden krijgen een uitnodiging voor een 
ontbijt. Ondersteuning van Dock en Stoeip. Marcella vindt het fantastisch dat het allemaal zo 
aanslaat. 

8 – Sluiting 22.15 uur. 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

17-04-18 5.1 Mieneke Voedselbank navraag waar de vergunning 
ligt en mogelijk bewonersavond? 

Afd. vergunningen. 
Architect/ ontwikkelaar. 

17-04-18 5.3 Mieneke Nieuw parkeerbeleid mei of september?  

17-04-18 6 Mieneke Navraag gelden toegekende subsidies die 
niet ontvangen zijn. (Mariska, Wim) 

initiatievenbudget 

16-01-18 6.4 Siem Stand van zaken vergunning bouw DSK Siem houdt contact. 

19-12-17 2 Wijkraad Boom Vosmaerstraat Punt schouw 

20-06-17 
19-09-17 
 
 
17-04-18 

4 Mieneke 
 

Oversteek Reinaldahuis/Romolen. 
Mieneke vraagt collega om de situatie te 
bekijken. Externe partij gaat de tijd van 
de groenafstelling bekijken.  
Tijdsduur oversteek. 

Cc Wim Kleist 
 
 

 


