
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum: Dinsdag 16 april 2019 20.00 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Irene Helmond, Elly Aafjes, Fred Spaansen
Letty de Boer, Jan Appel
Richard Terreehorst, Siem de Groot
Mariska van Zeeland 
Hakima Sallemine
Marco Cornet
Ingrid van Tienhoven
Barbara Munnikes
Richard van Broekhuizen
Hans Bueno de Mesquita
Arturo van Haag
Wim Kleist
Nancy Dijkstra en Michel Groothuis
José de Cock
Lies Schaaf
Lucas Ledmia, Jasper Ravestijn
Jeannette Donker, Debbie Timmerman, 
Gerrit van Slooten, Jan de Graaff, Wil van Straten, 
Gerard van Klooster,
Joyce Jacobsz
Truus Melchior

Wijkraad WRAB

Ondersteunende leden
Ondersteunend lid, speeltuin de Papegaai
Handhaving
Wijkagent
Gebiedsverbinder
Spaarnelanden relatiemanager
Spaarnelanden teamleider afvalinzameling
Gemeente coördinator duurzaamheid
Groene Ambassade
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Sociaal wijkteam
Elan Wonen wijkregisseur
Bew. cie. Elanwonen
Bew. cie. Dr. Schaepmanstraat
Wijkbewoners 

Belangstellende
Notulist

Afwezig met bericht
Gerard Tensen 
Bram en Henny van Ling, Frans van Loon
Nadja Degenhart

Ondersteunend lid
Bewoners 
Pré Wonen

1 –      Opening door voorzitter Irene Helmond.

2 - Spaarnelanden.
Afvalverwerking is groot probleem voor bewoners rond Teylerplein en Nagtzaamstraat

gedurende de werkzaamheden aan Teylerplein/Nagtzaamstraat. Er staan tijdelijke containers

in de vd Hulststraat en Jacob Geelstraat maar die zijn slecht te hanteren. Nadat we klachten

hebben ontvangen is er in overleg met de aannemer voor de bewoners van de Teylerflat die

fysiek niet in staat zijn naar de Vooruitgangstraat te lopen en de container te gebruiken op

afgesproken tijden een aanhanger beschikbaar waar zij vuilniszakken met restafval in kunnen

deponeren. De aannemer zorgt voor afvoer naar Spaarnelanden. Nadat er reacties van de
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overkant van het Teylerplein zijn gekomen over dezelfde problemen met hun container bij de

apotheek, hebben wij contact opgenomen met Spaarnelanden om ook voor hun een oplossing

te vinden. Spaarnelanden heeft een andere container bij geplaatst.

Wij hebben een mail naar de directeur van Spaarnelanden gestuurd waarin wij het gebrek aan

communicatie naar de burgers en binnen hun organisatie aan de orde gesteld hebben.

Vanavond is Barbara Munnikes aanwezig met Richard van Broekhuizen teamleider 
afvalverzameling.  
Tijdelijke container Tweede Vooruitgangstraat zal vaker geleegd worden. Bij de apotheek is 
een extra container geplaatst. Containers gaan te snel dicht. Niet handig voor vooral de oudere
bewoners. Je moet echt beide handen gebruiken. Dit is tegen ongedierte en er wordt anders 
ook grof afval in gedaan.
Jan Appel; goede communicatie is belangrijk en ontbreekt hier. Met het netwerk van 
Spaarnelanden (gemeente, aannemer) moeten zij de zaken ruim van tevoren weten. Zodat zij 
tijdig kunnen inschatten welke voorzieningen nodig zijn. 
Er is geen duidelijk omschreven proces, werkzaamheden zijn niet altijd goed in te schatten. De 
afsluitingen/noodvoorzieningen zijn soms ad hoc besluiten. Moet ook bereikbaar zijn voor de 
wagens. Vaak wordt het onderling geregeld. Informatie gemeente is soms stroperig. Brieven 
over werkzaamheden, wanneer en de consequenties is de verantwoording van de aannemer.
In de Teding van Berkhoutstraat ging het prima. Voorstel benader de wijkraad met en voor 
informatie ook vice versa. Communicatie is belangrijk. De klantenservice van Spaarnelanden is 
erbij gebaat ook goed geïnformeerd te zijn. Gft-containers zijn niet geleegd, blikvangers dicht, 
grofvuil niet opgehaald, communicatie?
Voor de wijkraadvergadering van mei zal de directeur Spaarnelanden Robert Oosting 
uitgenodigd worden. Klachten of vragen voor Robert kan men ook van tevoren aan de wijkraad
doorgeven.

De betrokken wijkbewoners waren voor vanavond uitgenodigd maar niet aanwezig. Wijkraad 
is blij dat Barbara en Richard gekomen zijn. De wijkraad trekt er ook lering uit om eerder aan 
de bel te trekken.

3 -         Duurzaamheid: Presentatie door Hans Bueno de Mesquita (gemeente) en 
     Arturo van Haag (Groene Ambassade) over energiebesparingsmaatregelen, aardgasvrij.

Groen ambassadeurs bestaat uit vrijwilligers, in Oost Wim Kleist en Inge Veltmeijer. 
Doel; maandlasten verminderen het kan van €25 tot €50 per maand schelen. 
Minder CO², meer werkgelegenheid, bevordert samenhorigheid. Gemeente heeft een 
routekaart gemaakt tot 2030 klimaatneutraal. Het gasverbruik in oost is hoger dan elders in 
Haarlem, oudere woningen, niet goed geïsoleerd. Vraag of er behoefte is aan een 
informatiepunt in de wijk? Men kan nu terecht bij het Duurzaamheidloket in de Kweektuin.
Nancy bekijkt of men ruimte van sociaal wijkteam kan gebruiken.
In het najaar komt een vervolg op de Energiebeurs van maart in het Broederhuis. 
14 mei is er een cursus “Hoe lees je je energierekening?”.
Haarlem heeft 25 energiecoaches die 400 bezoeken hebben afgelegd voor gratis 
energieadvies. Aan het eind van het bezoek krijgt men voor €20 bespaarproducten. Het gaat 
om kleine maatregelen. Voor grotere maatregelen is er de energiesubsidiewijzer. Aanvragen 
uit Oost 35 waarvan 25 uit de Amsterdamse buurten voor een bedrag van € 9800. Er is 
overleg met de gemeente om de tochtstrippenbrigade weer op te starten. Men is gestopt 
met infrarood safari (warmtelekken). Energiebesparingen worden tenietgedaan door de 
prijsverhogingen. Niets doen is geen optie. Dimmers kunnen eventueel de slimme meter 
beïnvloeden. Er wordt een artikel voor de wijkkrant gemaakt.
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4 - Mededelingen en ingekomen stukken. 
4.1 Afwezig met bericht: Nadja Degenhart Pré Wonen, Wim van Seggelen, Bram en Henny van 

Ling, Gerard Tensen.
4.2 Op 22 maart een melding gedaan bij de gemeente. Het verkeersbesluit van augustus 2017 is 

nog niet uitgevoerd. Het betreft straatnaambord van Petronella Moensstraat. Fietspad 
tussen Dr. Schaepmanstraat en Amsterdamsevaart. Het antwoord is dat Spaarnelanden 
advies heeft uitgebracht aan de gemeente, zodra deze akkoord geeft worden borden 
geplaatst. Het is een verkeersbesluit, moet dat niet gewoon uitgevoerd worden?? 
Doorgestuurd naar Bert Bovens de gebiedsbeheerder.

4.3 Melding gedaan: rateltikkers werken niet naar behoren voetgangersoversteek Lange 
Herenvest. Melding terugontvangen op 10 april dat de rateltikkers zijn gecontroleerd en waar
nodig vervangen. Actie is uitgevoerd.

4.4 N.a.v. de vraag van bewoners Da Costastraat of hun straat éénrichting kan worden, heeft 
Irene 28 maart een mail naar verkeersmedewerker gestuurd, vandaag reminder want geen 
antwoord gekregen.

4.5 Nieuws van de gemeente. Vanaf 1 mei gelden er nieuwe regels voor wijzigingen aan 
bestaande woningen. Er zijn vanaf die datum buurten waarvoor u geen vergunning kunt 
aanvragen voor het omzetten van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimte 
(kamerverhuur) en het verbouwen van een woning in meerder zelfstandige appartementen 
(woningvorming/bouwkundig splitsen). Dit kan bijv. niet meer in de Amsterdamse Buurten, 
de druk op de leefbaarheid is zo hoogopgelopen dat in ieder geval tot juli 2021 geen 
vergunningen worden afgegeven. 

4.6 Vanaf 1 april is Mieneke Zijlmans geen gebiedsverbinder meer voor Haarlem Oost, maar 
heeft een andere functie binnen de gemeente. Er is een sollicitatieprocedure gestart voor 
een opvolger. Ingrid van Tienhoven is tijdelijk de vervanger van Mieneke.

4.7 Op Koningsdag is er voor de tweede keer vrijmarkt op de Esplanade op de 
Amsterdamsevaart. Van 9-13 uur. Het is opgenomen in het officiële programma.

4.8 Gisteren gesprek met de medebezwaarmakers van de vergunning van de Voedselbank op 
Amsterdamsevaart geweest. We hebben hen geïnformeerd dat de eigenaar een nieuwe 
vergunning gaat aanvragen. Er wordt gekeken naar een oplossing voor het plaatsen van 
afvalcontainers, stallen van fietsen van klanten en vrijwilligers en parkeren auto’s van klanten
en vrijwilligers. Laden en lossen goederen en legen afvalcontainers. De Voedselbank gaat zijn 
strategie aanpassen, de vestigingen Heemstede en Zandvoort blijven open, daardoor zijn er 
minder uitgiftes per week. Er wordt alleen op dinsdag overdag en avond en 
woensdagmorgen uitgedeeld. Maar alsnog ongeveer 180 uitgiftes per week. Wordt vervolgd

4.9 Tulpen Dr. Schaepmanstraat, Pré Wonen vraagt offerte aan bij Spaarnelanden. Of het tulpen 
of andere fietsrekken worden weten we nog niet maar het ziet er naar uit dat het werkelijk 
gaat gebeuren.

5 - Handhaving Hakima Sallemine.
Inname openbare ruimte door o.a. steigers, containers is bestuursrechtelijk in proces. Jeugd 
Teylerplein is in kaart gebracht. Melding Bullehofje van jeugdoverlast. Bord artikel 461 is bij 
de speeltuin verdwenen. 12 bekeuringen parkeren langs ventweg Amsterdamsevaart, auto’s 
gele streep van der Hulststraat. Afval ook bij Teylerplein. Bromfietsen bij winkel van 
Zeggelenplein, Robin de wijkhandhaver is in gesprek. Overlast hangjongeren Dr. 
Schaepmanstraat wordt eerst door bewoners zelf opgepakt. Over achtergelaten kranten 
neemt Lucas contact met Hakima op. Hij bedankt Hakima voor de tijd.

     Politie Marco Cornet,
Deze maand 91 meldingen, politie is veel aanwezig geweest in de wijk. Een overzicht waar de 
politie mee te maken heeft; Locatie camera bij woning in de wijk i.v.m. privacy, is in orde 
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bevonden. Inbraak woningen o.a. door openstaand raam, overlast laserpen/drones, ruzie 
jeugd, jeugdoverlast speeltuin, DSK. Junks, wiet, dealen.  Motorclub, auto-inbraken, (gepakt 
na achtervolging) hulpverlening, internetfraude, winkeldiefstal, diefstal e-bike, scooter (weer 
terug), relatie en parkeerproblemen. Overlast melden.
Half juni wijzigt het werken voor de wijkagenten. Er zijn 24 wijkagenten die worden 
gekoppeld aan een dienstgroep. 6 koppels met 4 wijkagenten waarvan twee ter beschikking 
zijn voor algemene dienst.  Het rooster en wijkwerk zal anders ingericht gaan worden.
Visie om bepaalde zaken gezamenlijk aan te pakken. Haarlem is verdeeld in drie clusters. 
Noord, centrum en zuid. Oost hoort bij zuid. Evaluatie volgt.
Vraag; landingsplaats voor traumahelikopters. Er zijn officiële landingsplekken, verder 
bepaald de piloot de mogelijkheden.

6 - Uitleg van José de Cock van Elan wonen over de bouw van het Hof van Leijh 
Een woongebouw hoek Merovingenstraat/Hannie Schaftstraat waar wonen, zorg en welzijn 
samenkomen. Een samenwerking tussen Dock, SIG, Zorgbalans en de corporatie. José deelt 
folders uit. Totaal 126 woningen, 77 voor zorgindicatie, 15 voor SIG (bewoners met een 
verstandelijke beperking), 34 overig. Twee en driekamerappartementen. 
Een ontmoetingsruimte In de plint woonwerk woningen in de vrije sector. Tekeningen volgen
-Op www.elanwonen.nl/hof-van-leijh kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde, u komt dan 
op de interesselijst en wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van dit project.
. Voor ouderen is er een voorrangsregeling (van alle corporaties) “ouder worden prettig 
wonen”). Informatiesite mijnwoonservice. Ook zonder indicatie kan men hieraan meedoen
Vragen; Waar de naam Hof van Leijh vandaan komt gaat José na.
Heeft het zin je nu nog in te schrijven voor deze woningen? Mensen met indicatie hebben 
een grotere kans. José geeft het advies je altijd in te schrijven bij Woonservice.
Voldoet het pand aan de energienorm? Ja. Toewijzing medio juni gaat via Woonservice.

7 - Projecten in de Buurt 
7.1 Koningsdag Amsterdamsevaart Esplanade van 09.00 tot 13.00.  Samenwerking van Dock, 

Oosterkerk en Stichting Ontmoet elkaar. O.a. vrijmarkt, schminken en muziek.
7.2 Herinrichting Nagtzaamstraat.

Stoep te smal aan het Teylerplein, bewoners van dat deel hebben gemerkt dat van hun stoep
maar 1.20 over bleef. Terwijl dit 1.50m moest zijn. Er heeft een stuk in het Haarlems Dagblad 
gestaan. De gemeente heeft dit meteen aangepast en de stoepranden zijn verplaatst naar 
1.50m. De bewoners zijn niet blij met hoe de straat wordt ingericht, ze willen een flitspaal, 
extra zebra ter hoogte van Potgieterstraat. De bewoners hebben een bijeenkomst 
georganiseerd waar wij bij waren, een bewoner heeft ingesproken bij Commissie Beheer, in 
de hoop het asfalteren tegen te kunnen houden. Met APV-regels van andere gemeenten. De 
wethouder heeft besloten dat het proces volgens de officiële wegen is gegaan, de 
werkzaamheden gewoon door gaan. Van Gelder is alert ingegaan op vragen bewoners laatste
wijkvergadering. Lantarenpalen zijn verzet. Het project moet eind juli klaar zijn.

Elly; helaas werd het punt Spaarnelanden afgekapt, er zijn nog meer vragen.
Weet Spaarnelanden dat het kruispunt de 19e open is?
Waarom heeft het zolang geduurd voor het speelterrein Teylerplein is hersteld? Wil heeft 
hier meldingen van gedaan aan gemeente/Spaarnelanden, er gebeurt niets. Na verzoek via 
Jan Appel wel en vraagt zich af of men wel serieus genomen wordt, andere bewoners kennen
deze weg niet en het moet ook zo niet lopen. Melding van gevaar voor losliggende stenen 3 x
met spoed. Ingrid gaat dit na.
Wim Kleist heeft dezelfde ervaringen met spoedmeldingen en wijst de gemeente erop dat zij 
verantwoordelijk zijn.
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8-   Notulen van de wijkraadvergadering van 19 maart 2019. 
Actiepunten;
190319/4 Tijdelijk containers te hoog, te zwaar. Zie punt 2.
190419/4 Parkeren 3 uur Zomerkade/markt. Geen mogelijkheid.

Verwijderen buizen naast invalidenparkeerplaats. Is afgehandeld.
Bekijken straathoogte t.o.v. woningen Nagtzaamstraat. Is afgehandeld.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

9 - Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag
9.1 Teylerplein, twee weken was er geen verlichting. Liander bepaald zelf wanneer er actie 

ondernomen wordt.
9.2 Siem. 17e start de verkoop van de woningen van Zeggelenplein. Juni/juli wordt de eerste paal 

gelagen als er minstens 75% verkocht is. Prijzen tussen de €470.000 en €575.000.
9.3 Telefonische meldingen aan gemeente via 14023

10 - Sluiting 21.35 uur.

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
16-04-19 2 Irene Uitnodigen Robert Oosting Spaarnelanden. Wijkraadvergadering mei.
16-04-19 6 José Herkomst naam Hof van Leijh.
16-04-19 7.2 Ingrid 3 x spoedmeldingen gevaar losliggende 

stenen Teylerplein zonder actie
Navraag afhandeling

19-03-19

19-04-19

4 Walter
Mark
Irene

Paaltjes Nagtzaamstraat 78.
Contact over bereikbaarheid. 
Fietsverkeerscirculatie.
Bekijken afstaphoogte schuur.

Hulpdiensten
Bereikbaarheid coördinator
Irene stuurt mail

18-12-18

19-03-19

7.4 Irene

Bert

Fietsenrekken “tulpen” mogelijke locatie 
Dr Schaepmanstraat.
Gaat het bekijken.

Zie punt 4.9

20-11-18

20.02.19

7.1 Bert Bankje binnentuin Vosmaerstraat naar 
Esplanada. Navraag locatie bankje.
Spaarnelanden dient zich aan de afspraak 
te houden.

Ingrid van Tienhoven
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