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Jaarvergadering 19 maart 2012 

DSK Clubgebouw Jac. van Looijstraat 29A 

Aanvang 19.30 uur. 
 

1 - OPENING/ MEDEDELINGEN 

Welkom door voorzitter Siem de Groot aan bewoners, corporaties, gebiedsagent en wijkraden. 

Ingrid Hamer de stadsdeelregisseur is met bericht afwezig. 

1.1 De wijkraad heeft een email ontvangen m.b.t. de verbouwing van Zeggelenstraat 65. Bij navraag 

door de wijkraad blijkt dat de aanvraag is gepubliceerd. Het pand is voor 2 gezinnen. 

1.2 Op verzoek van bewoners van Romolen heeft de wijkraad navraag gedaan naar het 

eigendomsrecht van het parkeerterrein bij Wals, het is openbaar terrein. Bewoners kunnen hier 

parkeren. Hans Hendriks inspecteur gemeente heeft een tekening van het Kadaster meegezonden. 

De container, olievaten en paardenwagen zullen worden verwijderd. 

1.3 De brief met handtekeningen van bewoners Romolen over het parkeerprobleem bij het 

Reinaldahuis en de te verwachten overlast aan de kant van Romolen is doorgezonden aan de 

wethouder Rob van Doorn. 

1.4 Het wijkcontract is op 9 maart getekend. Diverse zaken uit het contract zijn al gerealiseerd. 

 

2 - AAN EN AFTREDENDEN WIJKRAADLEDEN 

Voorstellen van de wijkraad; Jan Scholten secretaris, Jacques Amand secretaris, Ron Bax 

penningmeester, Gerard Tensen, Gerrit van Slooten, Siem de Groot ( voorzitter). Fred Spaansen is 

afgelopen jaar toegetreden tot de wijkraad en zal de website verzorgen. Vaste notulist van de 

wijkraad is Truus Melchior. 

Alle leden van de wijkraad worden met instemming van de aanwezigen herkozen. 

 

2A  Kantine oost. Reinaldapark 
Titia Bouwmeester. Het doel is de bewoners te betrekken bij het Reinaldapark dat nu gerenoveerd 

wordt en over ongeveer over 2 jaar klaar is. 21 maart is de boomplantdag. Op die dag worden de 

vorig jaar 111 geplante boompjes verpot. Wethouder van Doorn zal zijn boom overdragen aan de 

bewoner van zijn geboortehuis in de Jacob Geelstraat. Daarna zullen er diverse activiteiten zijn, 

niet zoals in 2011 alleen voor Parkwijk maar voor alle bewoners van Haarlem oost. 

 

3 - JAAR VERSLAG SECRETARIAAT 

Jan Scholten leest het jaarverslag 2011 voor. Het jaarverslag staat in de wijkkrant en op de 

website. Waarbij aangetekend wordt dat de werkgroep Verkeer met o.a. Irene Helmond veel 

successen heeft behaald. De voorzitter vindt de wijkraad een goed team. 

De wijkraad heeft nu ook Twitter. 

Vorig jaar was er een spreker van Transition Town over een groene en leefbare omgeving. De 

wijkraad heeft dit jaar als speerpunt het groen in de wijk. De wijkraad zoekt bewoners voor de 

werkgroep. 

-  De verhoging van de stoep in de Teding van Berkhoutstraat 46, 44, 42 is een noodoplossing na 

aanleg van riolering wordt het verholpen. 

-  Mw. van Ling heeft bewondering voor het werk en inzet van de wijkraad. 

 

4 - JAAR VERSLAG PENNINGMEESTER 

Penningmeester Ron Bax. De kascommissie Irene Helmond en Mw Amand hebben decharge 

verleend. Het verslag ligt ter inzage voor de bewoners. Mevrouw van Slooten en de heer van Ling 

hebben zich aangemeld voor het komend jaar als kascommissielid. 

-  Mw. van Ling. Er is een groot verschil tussen de afrekening van 2011 á € 2461 en begroting 

2012 € 5200. Er is extra geld voor werkgroepen begroot zoals voor de groenvisie en wijkvisie. 
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-  Aan de speeltuin is in 2011 € 450 gegeven en voor 2012 € 860 begroot. Vanaf dit jaar mag er 

van de gemeente geen co-sponsoring meer worden gegeven door de wijkraden. 

 

5 - POLITIE ZAKEN Marijke Bergsma. 

5.1 Bewoners Romolen. Het bord bij het fietspad bij de oversteek Prins Bernardlaan van het 

Reinaldahuis naar de Hasebroekstraat is nog niet weggehaald. Marijke heeft hier al melding bij de 

gemeente en gaat dit na. Er staat ook een bord met een gele pijl, als je die volgt fiets je het gebouw 

in. 

5.2 Mevrouw de Boer wijkraad Slachthuisbuurt vraagt aandacht voor de gevaarlijke situatie wanneer 

men vanaf de Prins Bernhardlaan links af de Leonard Springerlaan in wil. Het tussenvak is te klein 

en de verkeerslichten rechtsaf naar de Leonard Springerlaan hebben gelijk groen. 

5.3 De wijkraad heeft een voetgangersoversteek Dr. Schaepmanstraat / Prins Bernhardlaan 

aangegeven bij de gemeente. Door de nieuwbouw maken meer mensen gebruik van de oversteek. 

Er zijn foto’s van de situatie gemaakt en men vraagt belijning en voetganger- oversteeklichten. 

Marijke; enkele meters verder is een oversteek, dat is voldoende. 

5.4 Mevrouw Langendijk en straatbewoners. Bij de parkeerplaats Dr. Schaepmanstraat heeft men veel 

last van hangjongeren. Er ligt glas, ze houden zich op in de portieken en zitten aan de spullen van 

de bewoners.  

Marijke;  jeugd is het speerpunt van de politie, het heeft de aandacht. Met Oud en Nieuw was het 

rustig, de overlast Teylerplein en Bullehofje is minder, het verplaatst zich. Advies om bij overlast 

altijd te bellen 09008844. Bij meldingen is het niet altijd zo dat de politie ( meteen) komt. Er is 

één auto in oost, men stelt prioriteiten. Maar aan de hand van meldingen kan er indien nodig extra 

aandacht aan worden besteed. 

 -  Vraag om de parkeerplaatsen anders in te delen. 

Siem; het pleintje wordt opgeknapt er komen nieuwe speeltoestellen. De parkeerplaats blijft 

hetzelfde. Voorstel aan de bewoners om een brief met tekening te maken dan kan de wijkraad het 

bij het dagelijks Beheer indienen en bespreken. Het zal eventueel meegenomen kunnen worden in 

de 3
e
 fase van de reconstructie. 

  

6 - DVD  VAN DE WIJK NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT  

De DVD is gemaakt voor promotie van de wijk. De film neemt u mee door de wijk en laat 

bewoners aan het woord. Er zijn diverse plannen met veel  huurwoningen in de wijk de komende 

tijd. Het is te bestellen bij de wijkraad voor €7,50. De wijkraad bedankt de makers van 

Digitalfilms.  

 

7 – RONDVRAAG 

7.1 Jacques doet een oproep voor de werkgroep groen, het stimuleren van meer groen in de wijk, 

adopteren plantenbakken en het schrijven groenvisie. Mevrouw van Ling en van Weel willen een 

eerste gesprek zodat men weet wat de wijkraad van hun verwacht. 

José de Cock Elanwonen adviseert de wijkraad om deskundige hulp in te roepen voor het opstellen 

van de groenvisie. B.v. door Dock, dit kan betaald worden uit de bewonersondersteuning.  

7.2  Bewoners Romolen. Paswerk houdt de binnentuin bij maar niet  de waterkant van de Zomerkade. 

Siem bespreekt op het Dagelijks Beheer de mogelijkheden. 

7.3 Lucas Ledmia bedankt de wijkraad voor de inzet voor de bewonerscommissie Dr. 

Schaepmanstraat. 

 

8 – SLUITING 21.00 uur. 

 

 

Gevolgd door een informele bijeenkomst met een hapje en drankje. 

 

 

 

 

 


