Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten
Dinsdag 16 december 2014
19.30 uur
Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a

Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Jacques Amand, Jan Scholten, Fred Spaansen,
Ron Bax,
Irene Helmond
Albert Keevel, Marcella van Vloten,
Mieneke Zijlmans
Marijke Bergsma
José de Cock
Mariska van Zeeland
Max van Aerschot
René Rood
Mw Luiten,
Mw. Boes, mw. van Ling, mw. de Haas, mw. van
der Weelen, mw. Lippus, mw. van Weelen, mw .
van der Weijden, mw. Visser, hr. en mw. van
Amsterdam, hr. en mw. van Straaten.
Hr. Mulder, hr. de Graaff, hr. van Klooster
hr. van Seggelen, hr. Lasschuit, hr. Cooks,
hr. van Ewijk, de hr. T Batenburg, hr. Korenstra,
hr. van Eng.
Truus Melchior
Afwezig met bericht
Gerard Tensen
Erik van der Leij
Wim Kleist
Mischa Steen
Lucas Ledmia

Wijkraad;
Werkgroep verkeer
Aspirant lid wijkraad
Gemeente Gebiedsverbinder
Gebiedsagent
ElanWonen
Speeltuin Haarlem Oost
Stadbouwmeester
Fietsersbond
Bew. Cie Elan Wonen
Wijkbewoners

Notulist
Wijkraad
Ondersteunend lid
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Dock
Bewoner

1 – Opening door extern voorzitter Jacques Amand. Hij is tevreden dat er steeds meer bewoners op de
vergaderingen komen. Een teken dat de wijkraad het goed doet.
2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.2 De wijkkrant is uitgekomen, een mooie uitgave.
2.3 Wijkraad is het niet eens met de brief en interview in het Haarlems Dagblad over de fijnstof
metingen. Het is tegen de gezamenlijke afspraken in. Wijkraden oost zouden gezamenlijk
optreden. Amsterdamse Buurten is er al lang mee bezig en de gemeente betaald wel mee via het
leefbaarheidsbudget mee. Er heeft emailverkeer plaatsgevonden, ook de gemeente is er niet
gelukkig mee. Aanspreekpunt voor de GGD is Jan Scholten. Men neemt contact op met Parkwijk
Zuiderpolder. Het bestuur neemt een beslissing als alles feitelijk is uitgezocht.
2.4 De Jeugdwijkraad start 10 januari 2015 o.l.v. Marcella van Vloten. Voor Marcella wordt een
V.O.G aangevraagd. Wijkraad wil dat de jeugd zelf invult hoe zij de buurt beter willen zien. De
ouders worden betrokken. Wegens ziekte van Mischa Steen ( Dock) heeft er geen gesprek
plaatsgevonden.
2.5 Erik van der Leij houdt zich met maatschappelijke zaken bezig.
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2.6 Albert Keevel is aspirant lid en loopt met de wijkraadsleden mee om zich in te werken.
2.7 Kerk Amsterdamstraat. De Wijkraad heeft een brief gestuurd met voorstellen over de invulling
maar nog geen antwoord gehad. Er zijn waarschijnlijk twee kopers, kerkelijke gemeenschappen.
2.8 Dank aan Elan Wonen voor de banketletter voor omwonenden vanwege de bouwoverlast
Drilsmaplein.
3 - Notulen van wijkraadvergadering van 18 november 2014.
Actiepunten
181114 / 2.3 Max van Aerschot en Fietsersbond zijn vanavond aanwezig.
181114 / 6
Teylerplein. Mw. van Ling heeft contact gehad met de Sint Franciscus
Xaveriusschool. De kinderen eten en drinken op eigen terrein, niet op het
Teylerplein. De directeur bespreekt het ook nog met het onderwijzend
personeel. Er wordt ook rommel vanaf de Teylerflat in de doorgang bij school
gegooid vanaf het balkon.
Marijke Bergsma is regelmatig op het Teylerplein aanwezig en heeft contact
met de jongeren.
211014 / 11
De verlichting Nagtzaambrug is vandaag gemaakt.
160914 / 11.5 Toestellen van Zeggelenplein zijn naar de Staalstraat in Parkwijk gegaan.
Mieneke; voor het Reinaldapark is er geld beschikbaar vanuit het
preventiebudget.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
Het informatiebord op het van Zeggelenplein is weggehaald vanwege de vernielingen. Het is
de vraag of het verstandig is het bord meteen terug te plaatsen met de kans op nieuwe
vernielingen. Gemeente wacht hier mee.
4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
Marijke verschijnt in het nieuwe uniform van de Nationale Politie.
4.1
Actiepunt 4.3 over het 0900 callcenter heeft zij doorgegeven en komt er later op terug.
Vragen;
4.2
Is er cameratoezicht op het Teylerplein met Oud &Nieuw? Ja.
4.3
Stand van zaken jeugd Teylerplein? Aantal meldingen van de afgelopen maand valt in
verhouding mee. Elke dag worden er rondes gemaakt en men blijft contact met de jongeren
houden. Het blijkt een verzamelplek vanwaar de jongeren naar het viaduct Diakenhuisweg
gaan. Daarover is overleg met de wijkagent Zuiderpolder.
4.4
Vuurwerkbeleid? Er is geen apart overleg geweest. De politie volgt het algemeen beleid niet
afschieten voor 18.00 uur op 31 december. s’ Nachts wordt er in het Reinaldapark ook
vuurwerk afgeschoten. Vraag om extra surveillance. Marijke vanaf 1 december tot vandaag is
er 1 melding binnengekomen. Er is ook surveillance in burger.
4.5
Op de Zomerkade bij de seniorenflat is een brievenbus opgeblazen. Collega’s hebben het in
onderzoek.
4.6
Luchtbuksen kan men zo kopen. Het aanpassen van de wet is in onderzoek, staat dat vast dan
kan men handhaven.
4.7
Blijf meldingen doorgeven.
5 - Woningbouw Elan wonen José de Cock.
In de Genestetstraat zijn er ernstige klachten bij een pand dat ook ernstige invloed heeft op de
woonomgeving. José wil hier inhoudelijk niet op ingaan maar vraagt meldingen te doen zodat
zij een dossier kan opbouwen. Dan kan er worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.
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5A Cremerplein.
Heer van Eng. De invulling van het terrein is al een jarenlang traject. Er moet nu eindelijk een
eindconclusie komen. Mieneke; Vastgoed is gebonden aan een vast bedrag per m. Zij maakt een
afspraak met Vastgoed en een goede vertegenwoordiging van belanghebbenden voor een open
gesprek over de mogelijkheden die er liggen.
6 - Stadsbouwmeester Max van Aerschot is zelfstandig adviseur van het College van B&W.
Max heeft een visie 2052 over Haarlem gemaakt met Oost in het bijzonder. Het boek met
getekende plattegronden door Eric Coolen verschijnt in 2015. Haarlem oost is een eiland
opgesloten tussen water en verkeerswegen. De mogelijkheden voor het maken van
dwarsverbindingen, Mariatunnel. Prins Bernhardtunnel, groene aders. Het verkeer niet
bestemd voor Haarlem in overleg met de regio anders laten stromen. Als men het eens is kan
men bekijken op welke manier men de ideeën kan versterken. Een andere manier van denken.
Men moet de ideeën losmaken van wie gaat het betalen. Dat kunnen ook andere grote partijen
zijn.
Max heeft b.v. de aanbeveling gedaan om met de Amsterdamse Vaart een verkavelingsplan uit
te geven en te laten betalen door diegene die er gaan wonen.
7 – Fietsersbond René Rood.
Plan verkeersindeling Nagtzaamstraat en aansluiting op de Nagtzaambrug en het kruispunt
Teding van Berkhoutstraat Amsterdamse Vaart. Op deze avond licht René het plan toe.
Het accentueren van de verblijfsruimte. Ruimte voor de fietsers maken. De parkeerplekken
regulieren. 30 km afdwingen. Geen rijbaanscheidingen.
Er zijn veel vragen en opmerkingen, de discussie zal op de bewonersavonden plaatsvinden.
Daarna zal het plan als advies naar de gemeente gaan.
Mieneke; de Nagtzaamstraat staat op de planning voor groot onderhoud in 2017 / 2018.
8 – Rondvraag.
8.1
Hennie van Ling. Terugkoppeling gesprek Sint Franciscus Xaveriusschool.
Zie punt 3 actiepunt Teylerplein.
8.2
Fred de Jong. 9 januari is er een nieuwjaarsreceptie in het Bisschoppelijk Paleis op de Nieuwe
Gracht. Een gelegenheid om het mooie pand te bekijken voor het verkocht is.
Komt er ook een plan voor de Teding van berkhoutstraat? Jacques. Dat volgt na de
Nagtzaamstraat.
8.3
Oversteek fietspad Zomerkade, Prins Bernhardlaan daar zitten veel groeven in het asfalt, is
niet meegenomen met de aanpak. Punt dagelijks Beheer.

9 – Sluiting 22.00 uur.
Verg.d.d. Pnt
16.12.14 8.3
16.12.14 5A
8.4

Wie
Jan
Mieneke
Jan

18-11-14 3 11/7 Jan
18-11-14 4.3
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Marijke

Onderwerp
Slecht asfalt fietspad Zomerkade
Afspraak Cremerplein
Repareren Groeven Zomerkade Prins
Bernhardlaan
Verwijderen 30 km borden waar niet
gehandhaafd kan worden.
Het schiften en registreren van de
meldingen door service desk en
meldkamer.

Afhandeling of contact
Dagelijks beheer
Vastgoed
Dagelijks beheer
Dagelijks beheer.
Is in behandeling.

21-10-14 4.3
21-10-14 8
16-09-14 11.4

Marijke
Hakima
Hakima

11.7
11.10
16-09-14 11.8

Hakima

20-05-14 6.3
19-11-13 5

Jan
Wijkraad

01-06-13 8.5

Jan

Romolen aantal meldingen oplichting
Parkeren busjes in de bochten
Lawaaioverlast container Fabriciusstraat
4131
Containers Romolen, volume.
Extra legen hondenprullenbakken
losloopgebied Zomerkade
Genestetstraat illegale achteruitgang en
bezetten 2 parkeerplekken.
Bebording parkeerterrein Chinees.
Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat
volgens afspraak na
funderingsherstelwerkzaamheden.
Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding
van Berkhoutstraat stopstreep VRI.

Parkeerteam handhaving
Spaarnelanden
Spaarnelanden
Spaarnelanden
Dagelijks bestuur
Aanpak na gereedkomen
bouw. Blijft tot dan als
aandachtpunt staan.
Dagelijks bestuur

De volgende wijkraadvergadering AB is in het nieuwe jaar 2015 op dinsdag 20 januari 2015.
Deze zal worden gehouden in het speeltuin gebouw van Haarlem Oost.
Anna Kaulbachstraat 14A Haarlem.
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