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                                Notulen Jaarvergadering van 25 maart 2013 
 
Aanwezig: 

J. Amand, J. Scholten, R. Bax, G. van Slooten, F. Spaansen, G. Tensen,  

P.J. de Zee, J. van Leeuwen, B v.d. Lugt, mevr. M. v Zeeland, M. Botter, A. Rossél, 

mvr. van Duffelen, mvr. v.d. Weele, mvr. Lippus, mvr. Helmond, mvr. Boes, mvr. 

Luiten, mvr. Schaaf, mvr. van Slooten, G. Klooster, B van Ling, mvr. van Ling,  

H Wijkhuizen, Mvr Kuipers, T. Mulder, mvr. W. van Straaten, A. v. d. Mey,  

mevr. C van Schie, mvr. Bax, mvr. Bergsma, L. Ledmia, mvr I. Hamer, mvr. A. de 

Haas, F.R de Jong, B van Heezik, J. Moerman.   

 

Afwezig:  

Burgemeester, Truus Melchior, José de Cock. 

 

1.  De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en memoreert het begin van de  

     wijkraad / wijkwinkel en aan de mensen die hier een voortrekkers rol in hebben  

     vervult zoals Aad van Aken die zich als sociaal timmerman manifesteerde. 

     De wijkraad NAB bestaat 19 jaar en bedankt de ondersteunende bewoners.  

     De voorzitter stelt de wijkraad leden NAB voor. Het ontbrekende lid G. Tensen  

     komt later. 

 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken: 

     De burgemeester, José de Cock en Truus Melchior hebben zich afgemeld. 

     

     De aanleg van de speelplek aan de Dr. Schaepmanstraat start op 8 april 2013. 

     En zal in mei 2013 zijn voltooid. 

 

     Samenvoeging van de wijkraden Nieuwe Amsterdamse Buurt en Oude  

     Amsterdamse Buurt hiervoor is volgens Ingrid Hamer een ambtelijk akkoord 

     en het wachten is op een bestuurlijk akkoord. 

     De nieuwe wijkraad wordt bekend gemaakt via een nieuwsbrief van de gemeente  

     Haarlem. 

     Er staat in de wijkkrant een verkeerd telefoonnummer van Yolanda van den Burg  

     ( redactiemedewerkster) dit moet zijn 7519429. 

 

      Er wordt een informatie avond georganiseerd over groen in de wijk deze wordt   

gegeven  door het instituut voor natuur educatie (INV).  

     Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de wijkraad NAB. 
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3.  Verkiezing wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt. 

     De hele wijkraad is aftredend. De aanwezige bewoners zijn het er mee eens dat de  

     bestuursleden blijven en zijn opnieuw voor een jaar gekozen. 

 

4.  Jaarverslag 2012: 

     Het jaarverslag staat op de website van de wijkraad NAB en in de wijkkrant van  

     maart 2013. 

     De secretaris Jan Scholten heeft het jaarverslag 2012 voorgelezen. 

 

5.  Werkgroep Verkeer en Vervoer: 

     De voorzitter Jack Amand leest het verslag van de werkgroep voor over 

     de punten die behandeld zijn of nog in behandeling zijn. 

         -  Fietspad Prins Bernhardlaan tussen Hasebroekstraat en de Zomervaart. 

         -  Van Zeggelenstraat aan te brengen markering voor parkeerhavens. 

         -  Belijning voetgangers oversteekplaats Prins Bernhardlaan ter hoogte van de  

            Berlagelaan. 

         -  Kruispunt Dr. Schaepmanstraat, Prins Bernhardlaan en Amsterdamsevaart  

            voetgangers en fiets oversteek. 

         -  Kruispunt Schipholweg / Prins Bernhardlaan voetgangerslicht stond in de  

weg. 

         -  Fietspad Prins Bernhardlaan ter hoogte van de Jac. van Looystraat staat bij  

            regen blank van het regenwater.                

         -  Hoek Nagtzaamstraat rechtsaf naar Teylerplein de scherpe hoek vervangen  

            door een ronde. 

 

6.  Werkgroep Groen. 

     Deze is bezig met de indeling van het groen en het fietspad bij de winkels aan het  

     Van Zeggelenplein en de weg. 

     Een oplossing te zoeken om de fietsers tussen het winkelend publiek vandaan 

     te krijgen. 

     De wijkraad NAB en de groengroep hebben een film gemaakt en vertoond waar 

     de nadruk wordt gelegd op de slechte staat van het groen in de Nieuwe      

     Amsterdamse Buurt. Dit deels door slecht onderhoud, deels door invloed van 

     waarschijnlijk zure regen en fijne stof. 

     Vervolgens worden de knelpunten in het verkeer in de Nieuwe Amsterdamse 

     Buurt getoond.   

 

7.  Fietsersbond 

      Jaap Moerman van de Fietsersbond : 

     De herinrichting van het Van Zeggelenplein gaat niet door. Er komt een grotere  

     parkeerdruk door de busjes die leerlingen halen en brengen van de nieuwe school.   

                                                                                                                       

     De Fietsersbond, de wijkraad en de winkeliers van het Van Zeggelenplein maken                                                                                              

     zich sterk voor betere fietspaden: fietspaden die achter de geparkeerde auto’s en 

     achter de bomen lopen zijn veiliger en kunnen ook voorkomen dat er over de 

     stoep vlak langs de winkels gefietst wordt. 

 

     De Prins Bernhardlaan: ter hoogte van de oversteek Reinaldapark en de Zomer 

     vaart komt een reconstructie van het fietspad. 
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     De geplande rode loper voor fietsers naar Amsterdam over de Amsterdamse      

     Vaart komt er voorlopig niet. 

 

     De drukte in de Nagtzaamstraat is zorgelijk ter hoogte van de school en de  

     daar passerende bussen.  

     In de Slachthuisstraat staan 30 km borden aangezien deze straat niet is 

     ingericht als 30 km straat, hier kan niet op gehandhaafd worden als er harder 

     dan 30 km per uur wordt gereden.  

     In de Nagtzaamstraat mag men 50 km per uur rijden dat is erg hard. 

 

     De voorzitter stelt voor de vertoonde film aan de politiek te laten zien. 

 

     Haarlem Oost wacht op een verkeersplan, de politiek moet hier warm voor 

     gemaakt worden door de gezamenlijke wijkraden Oost. 

 

8.  Financieel verslag van de wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt. 

     De penningmeester van de wijkraad leest het financieel verslag voor dat door 

     Heer van Ling en mevrouw van Slooten is gecontroleerd en goedgekeurd. 

     Een vraag van mevrouw van Ling over de hoge kosten van de wijkkrant. Deze 

     hoge kosten zijn onderzocht en er is inmiddels een drukker gevonden die het 

     een stuk goedkoper drukt en niets afdoet aan de kwaliteit van de wijkkrant. 

 

9.  Politie. 

     De wijkagent maakt bekend dat er in de buurt een zogenaamde slooproute is. De 

     terugkerende jeugd vanuit de stad vernielen straatmeubilair en auto’s. 

     De wijkagent vraagt dan ook aan de wijkbewoners alert te blijven en meldingen 

     te maken van vernielingen. 

     Ook werd de wijkagent gevraagd of er meer zakkenrollers zijn, dit is wel het 

     geval op de markt in Schalkwijk. 

     Een wijkbewoner vraagt aan de wijkagent of er gelet kan worden op de vracht-        

     wagens die bij de bouw in de Peperstraat komen en die op de hoek parkeren. Dit is 

     gevaarlijk voor bijvoorbeeld overstekende kinderen. 

 

10.   Handhaving. 

        Helaas was er niemand aanwezig van handhaving. 

 

11.   Elan wonen. 

        De voorzitter deelt mede dat de wijkraad zich in principe niet bemoeit met 

        problemen tussen bewoners en woningcorporaties. 

        Alleen bij extreme problemen wil de wijkraad zich er mee bemoeien. 

 

12.   Rondvraag.  

        De heer de Zee meldt bij het rechtsaf gaan van de Amsterdamsevaart naar de 

        Prins Bernhardlaan dat het verkeerslicht op rood staat, dit kan voor problemen 

        zorgen omdat men er niet op bedacht is. De wijkraad neemt het mee in verder 

        overleg. 

 

        De viskiosk op het van Zeggelen plein gaat weer open, heeft vergunning tot 



 

 

 
 

 
 

4 

        1 juni 2013. 

 

        De heer van Ling meldt dat de begroting van 2013 nog niet is behandeld. 

        Dat klopt volgens Mvr. Hamer gebeurd dit pas als de wijkraden NAB en OAB 

        samen gaan in een nieuwe wijkraad. De beschikking voor de wijkraad NAB is 

        afgegeven. Definitieve cijfers volgen nog.  

 

De drukkosten van de wijkkrant zijn in 2013 hoger dan in 2012. Dat klopt daar 

de laatste wijkkrant meer pagina’s heeft is deze duurder.  

 

        Mevrouw Boes meldt dat er rondom de containers die op het Drilsmaplein staan 

        veel troep ligt zoals glas en het plein wordt niet meer onderhouden. De wijkraad 

        NAB neemt dit mee in het gemeentelijk overleg.  

 

        Mevrouw Hamer melde dat men dit zelf kan melden bij de Gemeente Haarlem. 

 

        De voorzitter meldt dat de nieuw te bouwen scholen op het van Zeggelenplein  

        weinig of geen energie zullen afnemen van het energienet door het gebruik van  

        zonnecollectoren.  

 

       De voorzitter meldt dat de projectmanager de Heer Wals blijft tot 1 mei 2013 de 

       vervanger is nog niet bekend. 

 

       Er werd voorgesteld spreektijd in de gemeenteraad aan te vragen voor verkeers- 

       problemen in de wijk en dit samen te doen met de wijkraad Slachthuisbuurt. 
 

13.  Sluiting. 

        De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur 
 

 

 

 


