
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 21 januari  2014 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand                                         voorzitter
Jan Scholten, Gerrit van Slooten, Ron Bax
Gerard Tensen
Fred Spaansen 
Irene Helmond
Erik van der Leij
José de Cock
Marijke Bergsma
Mariska van Zeeland
Wim van Seggelen, Marcella van Vloten
Arnold Snoeren
Lucas Ledmia
mw. Damsteek, mw. van Bakel, mw. Lippus
mw. van Ling, mw van Duffelen, mw. Boes,
mw. Korenstra.
Hr. Mulder, Jaime Murray, hr. van Ling, hr. van 
Klooster, hr. Hartendorf, hr. van Eng, hr. 
Scheerder, hr. Arnold van Sling.
Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen. 
Werkgroep verkeer
Stichting Doei 
ElanWonen
Gebiedsagent
Speeltuin Haarlem Oost
Sociaal Lokaal
Trots Haarlem
Bew. Cie Dr. Schaepmanstraat
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig 
Wil Verzijlberg
Inge Crul

Gebiedsverbinder
Actiepartij

1 – Opening door voorzitter Jacques Amand.
2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Afmeldingen van Wil Verzijlberg en Inge Crul.
2.2 Ontvangen de bewonersbrief van ElanWonen over de sloopwerkzaamheden Drilsmaplein / Dr. 

Schaepmanstraat.
2.3 Er is een wijkschouw gehouden met ongeveer 13 personen, daar wordt een rapportage van 

gemaakt door Ron Bax. Film en foto’s worden op de jaarvergadering getoond.
2.4 Gesprek met Cecile Hubers over de plannen rond de speeltuin. Het ligt nu stil, wanneer het 

sloopproces start zullen de wijkraad en de speeltuin worden benadert voor het overleg.
2.5 Op de wijkraadvergadering van 18 februari zal iemand van de afd. Handhaving aanwezig zijn.
2.6 De gemeente heeft zich welwillend opgesteld tijdens het gesprek over het gebrek aan  

speelmogelijkheden voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar. Het is een vergeten groep.
2.7 23 januari is er een debat in de Pletterij, thema internet en crisis. De wijkraad zal aanwezig 

zijn voor de buurt, veiligheid en winkels, ook politieke partijen zullen vertegenwoordigd zijn.
2.8 Gerrit van Slooten neemt afscheid van de wijkraad. Hij zal zich meer in gaan zetten voor het 

Buurtbedrijf. Gerrit wordt door de wijkraad bedankt voor zijn inzet en ontvangt een attentie.
Vraag hoe nu verder met de wijkkrant, een activiteit van Gerrit? Men heeft genoeg mensen die
zich hiervoor inzetten en stukjes schrijven. Gerrit vindt het jammer dat bewoners soms kritiek 
hebben maar zich slecht laten benaderen voor een interview.

2.9 Afspraak met de gemeente afdeling WMO over de steile helling voor de woningen in de 
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Teding van Berkhoutstraat. Voor het verwijderen vraagt de gemeente aan de wijkraad om eerst 
een enquête te houden.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 17 december 2013.
      Inhoudelijk;
      4.3 Er komt een nieuwe garagedeur bij de nieuwbouw Dr. Schaepmanstraat, kosten € 10.000. 
     Actiepunten;

171213 / 2.2   Klachten containers zijn doorgegeven aan Spaarnelanden evenals het ontbreken van 
kleppen bij de papiercontainers en lipjes bij de glasbak.

171213 / 2.7    Verlichtingsklachten aan Liander, is afgehandeld en er is verbetering.
171213 / 5.5   Vraag over keet en container in de HJ Schimmelstraat is door José afgehandeld het   

was niet van een project van ElanWonen.
171213 / 9.8   De boomstronk bij Romolen worden evenals andere stronken en takken in de wijk 

meegenomen in de schouwrapportage.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

     171213 / 5.4   Informatie sloop / bouwwerkzaamheden aan bewoners koopwoningen zie punt 5.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1   In de Staatscourant is het parkeerverbod op het fietspad Amsterdamse Vaart gepubliceerd.
4.2  Woninginbraken valt mee in deze wijk, deze maand 2. De sociale controle is redelijk hoog, 

bewoners letten op waardoor o.a. een signalement kan worden doorgegeven.
4.3 De firma Securitas ( een commercieel bedrijf) belt bij bewoners aan over beveiliging, de politie is

daarvan op de hoogte.
Vragen, opmerkingen;

4.4 Mariska. Het vraagt tijd en het is lastig om een aangifte per internet te doen. Zij zal dit ook bij de 
aangifte aangegeven. Aangifte i.v.m. vernielingen op het dak van de speeltuin met schade.

4.5 Wim van Seggelen. Gaat de post Mariëttehof open voor de bewoners? Het personeel gaat hier 
tijdelijk naar toe vanwege de verbouwing in Schalkwijk, dit is niet bij bewoners bekend. Marijke 
heeft hierover geen verdere informatie.

4.6 Hoe is het met het beleid t.a.v. oplaadpalen voor elektrische wagens? Moet hiervoor een 
vergunning worden aangevraagd?  In de Nicolaas Beetsstraat staat een paal. Men mag hier alleen 
opladen, niet parkeren. Jan Scholten gaat de regelgeving opzoeken.

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
Actiepunt 17122013 / 5.4. Drilsmaplein / Dr. Schaepmanstraat. Informatie sloop / 
bouwwerkzaamheden aan bewoners koopwoningen aan de overkant. Bewoners maken zich 
zorgen om hun woningen door de komende werkzaamheden. Het plan gaat bevat 29 panden.
José heeft dit intern besproken. Bewoners hebben vorige week bericht gehad dat de panden voor 
maart leeg moeten zijn. Er zal eerdaags een aangepaste brief naar de bewoners van de 
koopwoningen gaan. 
Bewoners koopwoningen van de Dr. Schaepmanstraat hebben een gesprek gehad met Michiel 
Bosgra van Elan Wonen. Over een 0-meting en voorstel voor één richting verkeer tijdens het 
bouwvervoer. Er liggen drempels in de straat dat is voelbaar in de woningen.  
Wijkraad heeft een email van Jan ten Hoonte ( gemeente) gehad. De sloop start in maart. Er is 
nog geen sloopvergunning aangevraagd, dit dient 4 weken voor de start te gebeuren. De gemeente
houdt toezicht op een veilige uitvoering, de route van het bouwverkeer, plaatsen van hekken. Er is
wel een bouwvergunning.

Belangrijk is dat betrokken bewoners en omwonenden goed op de hoogte worden gehouden.
Advies Irene. Dit geldt tevens voor de Genestetstraat als men daar met renovatie gaat beginnen, 
informeer een breder gebied. O.a. over het bouwverkeer door de straten.
Het Buurtbedrijf heeft alles schoongemaakt voor de kerst. José gaat proberen nu in de Ten 
Katestraat een parkeerverbod is om die straat ook te laten reinigen.
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6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer en groen.
6.1   De wijkraad heeft vandaag subsidie aangevraagd voor de moestuintjes in de speeltuin.
6.2   Jaimy zoekt een geschikte locatie voor de pallets voor de moestuin. Hij overlegt met de wijkraad.
6.3   Door het parkeerverbod op het fietspad Amsterdamse Vaart komt men parkeerplek te kort in de 

wijk die al overvol is. Automobilisten buiten Haarlem parkeren hier en gaan op de fiets verder.
Eventuele parkeervergunningen verplaatsen het probleem alleen maar. Wijkraad heeft overleg met
Handhaving hierover. Voorstel Ron om schuine vakken te maken maar daar is nu geen geld voor.

        Bespreekpunt voor Handhaving op 18 februari.

7 - Voortgang braak liggend terrein Cremerstraat.
Rick van Eng. Het loopt nu al minimaal 7 jaar, hij heeft al bouwplannen en maquette gezien, maar
er gebeurt niets. Voorstel voor fietsenstalling of schuurtjes, het absoluut niet openstellen i.v.m. 
mogelijke hangplek.

       De wijkraad heeft 2 x een enquête gehouden. Er is geen geld. Vastgoed wil een vergoeding, dit 
kan niet van wijkbewoners ondersteuning budget. Vastgoed wil eventueel met een toekomstige 
koper condities vaststellen. Het terrein is wel schoongemaakt en opgeknapt.
Rick is bereidt om samen met de wijkraad in overleg te gaan met Vastgoed.
-  De gezamenlijke groenbakken op het Cremerplein zijn verdwenen. Spaarnelanden leegt die 
niet meer er zijn nu ondergrondse containers. Advies Spaarnelanden “gooi het maar in de 
afvalcontainer.” Bewoners willen wel hun afval blijven scheiden, het zijn de kleine groene 
bakken. Er is twijfel bij bewoners of alles wel gescheiden blijft na afvoer. De grote groene 
rolemmers worden nog wel geleegd door Spaarnelanden
Jan Scholten neemt contact op met Spaarnelanden.

8 - Fijne stof. 
Rapport van de firma Blauw. Er worden meetpunten aangebracht o.a. bij de Prins Bernhardlaan, bij
de Buitenrustbruggen en de Nagtzaamstraat. Dit wordt betaald door de gezamenlijke wijkraad van 
Haarlem oost. Om de paar weken worden de meetresultaten vastgelegd. De wijkraden willen een 
openbare rapportage met exacte cijfers. Er is goede samenwerking met Milieudefensie en 
gemeente M Plantaz. De wijkraad wil ook een recent, medisch rapport van de GGD. Voorstel om 
ook de huisartsen te benaderen. Tevens neemt men contact op met Karel van Broekhoven en Ron 
Dreijer. Het rapport van Blauw zal op de website geplaatst worden.

9 - 18 maart jaarvergadering en 5 april paasmarkt.
      Jaarvergadering. Hier zullen o.a. foto’s en film van de wijk en de wijkschouw getoond worden.
      Paasmarkt in de Amsterdamstraat. i.s.m. winkeliers en stichting Doei. Evenementenvergunning  

wordt aangevraagd. Verdere informatie volgt nog.
     Stichting Doei wil samen met de winkeliers van het van Zeggelenplein iets organiseren als de 

school geopend wordt voor het nieuwe schoolseizoen.

10- Rondvraag.
10.1   Ron Bax. Het is belangrijk dat bewoners meldingen doen, van daaruit kan men actie 

ondernemen.
10.2    Jaap Hartendorf. Groene Ambassadeur / Watt voor Watt. Op 22 januari is er een 

voorlichtingsavond over “hoe leer ik de energierekening lezen”. Locatie Buurtbedrijf van 
Zeggelenplein 136 . Flyers zijn verspreidt in de wijk maar niet overal. Er is een 
tochtstrippenbrigade zodat bewoners weten dat sommige maatregelen niet zoveel hoeven te 
kosten.

10.3 Mariska. Het is niet goed dat de speeltuin niet beter bij de plannen rondom de speeltuin 
betrokken wordt. Er moet nu al overleg zijn. In juli komt de school leeg en de gymzaal dat 
brandgevaar kan opleveren. Er moet een goede bestemming voor komen. We moeten nu al 
participeren. Wijkraad gaat verdere contact opnemen met Cecile Hubers.
- Morgen is er speeltuinoverleg met de gemeente over de verdeling van de gelden. Speeltuinen 
hebben formulieren met allerlei gegevens m.b.t de speeltuin moeten in leveren.
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10.4   Heeft de wijkraad al bericht gehad over de Dr. Schaepmanstraat van Gratia Probst van 
Préwonen.
Nee, de wijkraad neemt contact met Gratia op.

10.5 De heer Soeren (Trots) geeft complimenten aan de voorzitter over de snelheid van de goed 
verlopen vergadering.

10.6 Erik van der Leij St Doei. Hij heeft de winkeliers benadert, winkeliers zijn best enthousiast, 
Erik heeft alle emailadressen gekregen. 
De viskraam van Zeggelenplein heeft een probleem door de schuine strook zand voor de kraam 
( inlopen zand, honden). Jan neemt dit mee.
Is er een vestigingsbeleid?  Er zijn b.v. al 4 kappers in de Amsterdamstraat. Volgens mw. van 
Ling is dit enkele jaren geleden afgeschaft.

10.7   Irene Helmond. Enorme waterplas bij de oversteek Jac. van Looystraat en Prins Bernhardlaan. 
Dit is sinds de oplevering. Het is al meerdere keren gemeld, er moet geld voor worden 
vrijgemaakt. Wijkraad zoekt dit uit en Irene belt zelf ook.
Wijkraad. Kuilen in de bestrating van Zeggelenplein. Wijkraad heeft geïnformeerd, het wordt 
hersteld als de school is opgeleverd.

10.8    Mw Boes, er liggen nog steeds oude boten en pallets in de Zomervaart. Is punt voor de schouw.
10.9 Hr. van Ling, datum kascommissie? Ron stelt een datum vast ook voor mw. van Slooten.
10.10 Hr. Murray wil absoluut de groenbakken houden en zal samen met hr. van Eng contact opnemen

met Spaarnelanden.
10.11  Jacques. Bij de parkeerplaats bij de Flank zijn de hedera’s niet goed gezet, het wordt opgeknapt.

11- Sluiting 21.00 uur
Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling  of contact
21-01-14 4.6 Jan Opvragen regelgeving oplaadpalen.
21-01-14 8 Fred Rapport Blauw op de website plaatsen.
21-01-14 10.3 Jacques Sloopplannen rondom speeltuin

z.s.m. overleg met wijkraad en speeltuin
Cecile Hubers

21-0114 10.9 Ron Datum kascommissie Hr. van Ling en mw.
van Slooten

17-12-13 5.4 José Informatie werkzaamheden aan bewoners 
Dr. Schaepmanstraat 15 / 31

Intern ElanWonen, er volgt een
brief.

17-12-13 9.5 Jan Melding buitencontainer Dr. 
.Schaepmanstraat Krusemanstraat

17-12-13 9.7 Jan Melding aan gemeente verwijderen 
boomstronk bij Romolen

19-11-13 5 Wijkraad Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat 
volgens afspraak na 
funderingsherstelwerkzaamheden.

Is op dit moment 17-12 niet 
bekend. Wijkraad bespreekt het
in het Dagelijks beheer.

19-11-13 6 Jan en 
Jacques

Navraag bij omwonenden voor onderhoud 
plantenbakken

19-11-13 7.2 Wijkraad Bekijken mogelijkheid verplaatsen 
fietsenrekken van Zeggelenplein, daarna 
bespreken met gemeente.

19-11-13 7.5
7.6

Jacques
Jacques

Melding tegels fietspad Romolenflat
Melding wateroverlast fietspad Prins 
Bernhardlaan en bij de Flank

in de schouwrapportage.

15-10-13 8.6 Redactie Artikel verloren voorwerpen maken
09-09-13 3 Jan Stand van Cremerplein Cecile Hubers het ligt nu bij Vastgoed.
01-06-13 8.5 Jan Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding van 

Berkhoutstraat stopstreep VRI.
Marijke; het ligt bij de 
betrokken afdeling.

22-04-13 7.1 Jan Uitnodigen IVN voor vergadering
22-04-13 7.3 Jacques Dode boom Hasebroekstraat Jan Heemskerk 
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