
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 15 maart  2016 19.30 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Aanwezig: 
Marcella van Vloten
Irene Helmond
Ron Bax
Fred Spaansen, Gerard Tensen 
Corry Luiten
Mieneke Zijlmans
Kitty van Tooren
Robin van der Reep, John van Vliet
Frances Nuijen
Wim Kleist
Jeannet Klingers, Tiny Govers
Albert Keevel
Misja Steen
Henny van Ling, Stella van Tintelen, Debbie 
Timmerman, Jan de Graaff, Rob Terreehorst, 
Albertine Severijnse, Cees de jong, Jeroen 
Sprangers, Ans de Haas, Jan van Amsterdam, Siem
de Groot, Greet van den Berg-Boes, Wim van 
Seggelen, Frans van Loon,
Truus Melchior

Voorzitter wijkraad
Secretaris
Penningmeester
Wijkraadslid
Bew. Cie. ElanWonen
Gemeente gebiedsverbinder
Gemeente handhaving en Veiligheid
Handhaving
Buuv
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Wijkraad Slachthuisbuurt
Trots Haarlem
Dock Sociaal wijkteam
Wijkbewoners 

Notulist

Afwezig met bericht
Hakima Sallemine
Marijke Bergsma

Handhandhaving
Politie

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten.
      Afmelding Marijke Bergsma en Hakima Sallemine.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 Afhandeling Kim-melding n.a.v. schouw, gaten in asfalt fietspad Amsterdamsevaart. In het 1e en

2e kwartaal worden alle asfaltwegen in Haarlem geïnspecteerd. Aan de hand van een 
prioriteitenlijst worden de wegen hersteld. Of de Amsterdamsevaart wordt aangepakt zal aan de 
hand van de lijst worden bepaald

2.2  Afhandeling Kim-melding verlichting zebrapad Nagtzaamplein, zou binnen 5 werkdagen hersteld 
worden, dit is nog niet gebeurd. Irene neemt contact op.

2.3  Mail Mieneke 22 februari; schuin parkeren Amsterdamsevaart, dit wordt afgewezen i.v.m. de 
maten van dit stuk weg.

2.4  Mail Mieneke 7 maart; vanaf week 11 worden in Haarlem Oost diverse schademasten hersteld, 
veroorzaakt door natuurgeweld of motorvoertuig. Op lantarenpaal Zomerkade/markt zit een 
sticker van Vialis dat het hum bekend is, hopelijk wordt het meegenomen.

2.5  Donderdag 24 maart ambassadeurs-meeting van de Opgewekte Woning club. Locatie is nog niet 
bekend. Een proces van 10 weken waarin particuliere huiseigenaren samen met andere bewoners 
een persoonlijk maatwerkadvies opstellen ter verduurzaming van de eigen woning. Door 
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gezamenlijk opdracht te geven voor uitvoering kunnen er kortingen worden geregeld bij de 
uitvoerende partij. Informatie www.opgewekteclub.nl en op de site van de Groene mug.
Aanmelding via website Opgewekte Club.

2.6  Afhandeling Kim-melding 15 maart ontbreken rode oversteeklicht Prins Bernhardlaan evenals de 
rateltikker. Binnen 2 dagen hersteld.

2.7  Donderdag 17 maart commissie Beheer. Bewoner gaat inspreken over inrichting 
Amsterdamsevaart.

2.8  Dankzij Corrie Luiten en Mieneke is her reclamebord Prins Bernhardlaan dat voor sommige 
weggebruikers in de weg stond verplaatst.

2.9  Op de mail aan Laurina van Dam van Spaarnelanden over mogelijkheid uitbreiding plastic 
containers is nog geen antwoord binnen.

2.10 Mail van Laurina van Dam Spaarnelanden. 19 maart gratis compost ophalen bij 
vuiloverlaadstation Jan van krimpenweg.

3-  Politiezaken Marijke Bergsma.
      Marijke is vanwege privé redenen niet aan het werk. Daniëlle In Den Berken bezoekt niet de 

vergaderingen is wel contactpersoon.
     Handhaving Robin van der Reep.
     Er zijn waarschuwingen en bekeuringen uitgedeeld voor parkeren hoek Teding van Berkhoutstraat /

Dr.Schaepmanstraat. 
     Parkeren smartcars in de Poortstraat is in behandeling.
     Voor overlast jongeren is er met Edwin Sabelis een vervolg afspraak voor een goede oplossing.
     Drilsmaplein is in de route opgenomen, het Bullehofje is nu weer in trek bij de jeugd.
    Teylerplein wordt meegenomen. Een groep van 15 tot 20 jongeren rond Teylerplein / flat 

intimideren voorbijgangers.
    Kitty; Er is nu een project een integrale inzet met Handhaving, bewonerscommissie en andere
    partners.
    Eén van de voorstellen was verlichting aanbrengen bij de dug-out zodat men beter ziet wat daar
    gebeurd. Ervaring in andere wijken leert dat het vernield wordt, elke keer herstellen kost geld. 
    Met akkoord van de aanwezigen wordt de verlichting niet geplaatst. Kitty vraagt suggesties.
    Het voorstel om een schijnwerper op de Teylerflat neemt Kitty mee. 
    De bestaande lantarenpaal is al een jaar stuk, repareer die en sluit het klepje van de stoppenkast
    goed af. Maken Kitty, wijkraad en Albert een ronde.
    Bij de Teylerflat zijn twee lantarenpalen al meer dan een jaar stuk. Na de vergadering 
    maken Kitty, wijkraad en Albert een ronde Teylerplein.

4 - Notulen van wijkraadvergadering van 16 februari  2016
     Tekstueel; toevoegen afmelding met bericht Wim van Seggelen.
     Inhoudelijk; 
     Henny van Ling vraagt naar de stand van zaken “veldje van Ron”. Ron; prullenbakken zijn    

geplaatst, de banken vandaag of morgen. Er is gemaaid en schoongemaakt.
     Actiepunten; 
     160216 / 6    Amsterdamsevaart. Wijkraad heeft contact met Cecile Hubers.
     160216 / 7.2 Veel verlichting stuk in de wijk. Mieneke heeft het aan de contractpartner gemeld.
     160216 / 7.6  Behoefte jeugd. Misja. Dit loopt, Petra Klaassen heeft overleg met alle partners die 
                           met jongeren werken, het wordt breed opgepakt.
     151215 / 3.2  Eénrichtingverkeer Anna Kaulbachstraat van Zeggelenplein. Siem; het staat.
                           ingetekend in de plannen DSK111. Eenrichtingverkeer van Zeggeenstraat heeft Siem 
                           een enquête gehouden, 100 bezorgt, 23 retour waarvan 13 tegen en 10 voor. Komen 
                           er in de latere toekomst hierop terug.
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      151215 / 5.2 Informatiebord wijkraad. Het bord is kapot. Het wordt in termijnen terugbetaald 
                           waarna een nieuwe bord gemaakt zal worden.
     150915 / 1    Reclamebord Prins Bernhardlaan is verplaatst met dank aan Corrie en Mieneke.

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
Actiepunten die op de actielijst blijven staan en nader zijn besproken.
160216 / 7.1 Milieuplein, bedrijfsauto’s bewoners. Mieneke heeft nog geen volledig antwoord. 

Een aanhanger met vier wielen kan meer gewicht hebben.
Verhoging stoep Teylerstraat 1. Heeft Rob opnieuw ingediend. Antwoord het is in 
behandeling maar op dit moment is het erg druk.

151215/ 3.3   Ontbreken paal fietspad Herensingel/ Teylerstraat. Auto’s rijden op het fietspad, een 
gevaarlijke situatie. Mieneke gaat het na. In de Teylerstraat wordt op dit moment na 
klachten van bewoners een meting gedaan voor het te hard rijden en tegen het 
verkeer inrijden. Eén week in de vakantieperiode en 1 week erna.

5-  Amsterdamsevaart
Debbie Timmerman en Machiel de Krom zijn de trekkers van dit project richting gemeente en 
politiek. Expertise is uitgebreid met Hilde Prins van de Bomenwachters en Ronald Fukken oud 
stedenbouwkundige gemeente Haarlem en Wim Kleist beiden woonachtig in Zuiderpolder.
Twee brieven van bewoners met 145 handtekeningen voor variant 111 zijn bezorgd bij de 
gemeente, is ter kennisgeving aangenomen. ( brief is in te zien op de website). Er was 
miscommunicatie tussen wijkraad en Cecile Hubers, er is nu goed contact. Gisterne hebben Cecile, 
Mieneke en Hilde een goed overleg gehad. Intern worden nu de mogelijkheden, uitvoerbaarheid en 
haalbaarheid besproken.
Insteek Cecile en Mieneke, een goed contact met bewoners en wijkraad is ook in het belang van 
gemeente.
17 maart spreekt Machiel in bij de commissie Beheer op het stadhuis. Belangrijk dat wijkraad en 
bewoners aanwezig zijn. Variant 111 sluit beter aan bij de wensen van bewoners en wijkraad en is 
goedkoper. Groen aan de kant van de wijk. Groen is belangrijk voor de versteende wijk voor een 
betere leefomgeving. Minder VRI’s nodig, asfalt kan worden behouden. Het is duurzamer en 
voordeliger. NedTrain gaat nog lang niet weg. 
Albertine vindt het nu nog vaag, beslissingen hebben ook gevolg voor fase 2.  
Wim; Plan is nu dat er zo min mogelijk aan gesleuteld hoeft te worden op het grote geheel op latere
termijn. Geef de weg nu terug aan de wijk en op termijn kan men het verder uitwerken. 

6 - Rondvraag.
6.1   Misja houdt in de volgende vergadering een presentatie over het Sociaal wijkteam.
6.2   Ans; het speelpleintje in de Vaartstraat zat vol onbekend poeder. Na melding is het binnen 1 ½ 

uur zorgvuldig schoongemaakt.
6.3   Siem Jac. van Looystraat is weer open, bewoners waren niet geïnformeerd door gemeente.
        In de van Zeggelenstraat zijn er klachten over scheuren in de woningen door sloop. Terwijl het 

heien nog moet beginnen. De aannemer is aangesproken, er zijn foto’s genomen en 3 sensoren 
uitgezet. Die zijn niet afgegaan. Er zal geboord worden zoals bij de Flank en Spits gedaan is.

6.4  Henny, Wanneer wordt het gebouw van de speeltuin verplaatst? De school is nu schoon en de 
gymzaal zal gesloopt moeten worden. In het weekend zijnde bankstellen weggehaald. Het kan 
nog twee maanden duren.

        Siem wil meer contact met Ans Kippersluis, regelmatig overleg per maand of twee weken.
       Marcella neemt contact met Ans op.
6.5 Gerard. De Jacob Geelstraat was volledig afgesloten, men was niet op de hoogte. 
       Mieneke als het goed is zijn de direct betrokken bewoners per brief geïnformeerd.
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7 – Sluiting. 20.15 uur.

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
15-03-16 6.1 Irene Agenderen april Sociaal wijkteam Misja
15-03-16 6.4 Marcella Afspraak regelmatig overleg met Siem de 

Groot 
Ans Kippersluis

16-02-16 wijkraad Punten Handhaving april
Plaatsen paaltje hoeken.
Regelgeving parkeren auto’s; bij bedrijven,
te koop staande auto’s

Hakima Sallemine

16-02-16 5 Mieneke Navraag planning Dr. Schaepmanstraat
16-02-16 5 wijkraad Aanpak Nagtzaamstraat / Teding van 

Berkhoutstraat
Benaderen bewoners
Terugkoppeling gemeente

7.1 Mieneke Navraag Milieuplein bewoner met 
bedrijfsauto, en aanvraag verhoging stoep 
Teylerplein 1

Terugkoppeling aan Rob 
Terreehorst

16-02-16 7.5 Wijkraad Navraag extra containers voor plastic Laurine van Dam.
19-01-16 2.6 Mieneke Dr Schaepmanstraat uitrijden 

parkeergarage en ontbreken fietsbeugels.
Aangegeven punt schouw

19-01-16 3 wijkraad Plaatsen paaltjes op hoeken i.v.m. 
parkeren. Inventarisatie en bespreekpunt

Hakima Sallemine april

15-12-15 3.3 Irene Paal fietspad Herensingel Teylerstraat Mieneke
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