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1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Voorgelezen door de voorzitter: 

“Per 1 maart gaat onze gebiedsbeheerder, Bert Bovens de gemeente verlaten. Dit is erg jammer, het 

contact met hem was heel goed. Afwachten wie zijn opvolger wordt. 

Mail gestuurd n.a.v. het aanpassen van het kruispunt Europaweg/Schipholweg. In deze plannen 

wordt een fietsersoversteek aan de westzijde van de kruising verwijderd. En er wordt een rechtsaf 

strook vervangen door een busbaan richting halte Schipholweg. De wijkraad wil graag betrokken 

worden bij het verder verloop van de ontwikkelingen. 

Er vindt overleg plaats tussen de speeltuin Papagaai en de Stichting Doe-tuinen. Deze stichting gaat 

Doe- tuinen realiseren bij de Papagaai. De Stichting Doe-tuinen komt volgende maand een 

presentatie hierover geven. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 18 februari 2020 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 
Notulist: Joyce Jacobsz  

Irene Helmond, Elly Aafjes, Letty de Boer, Fred 
Spaansen,  
Jan Appel,  
 
Siem de Groot, Richard Terreehorst 
Ans van Soest, Gerrit van Slooten, Jan de Graaff, 
Wil van Straaten, Jan en Henny van Amsterdam, 
Bram van Ling, Lies Schaaf, Marianne de Rooij, 
Jeanette Donker, Frans van Loon  
Wim Kleist 
 
Marco Cornet 
Hakima Sallemine,   
Mariska van Zeeland 
Gusta Waage 
Peggy Meulman 
 
Roel Schepers 
Lucas Ledmia 
Tewatha Muller 
Michiel Groothuis 
Kirsten Seltenrijch 
Piet de Vries  

wijkraad  
 
wijkraad, werkgroep Amsterdamse Vaart, 
ambassadeur Spaarnelanden 
Ondersteunend wijkraadslid 
Wijkbewoners   
 
 
 
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder, ambassadeur 
Spaarnelanden 
Wijkagent 
Handhaving 
Speeltuinvereniging Papagaai 
Wijkraad Slachthuisbuurt 
Wijkraad Slachthuisbuurt, Ontmoet elkaar in 
Haarlem Oost, ambassadeur Spaarnelanden 
Jouw Haarlem 
Bew. cie Dr Schaepmanstraat  
Dock Haarlem 
de Wijkfabriek 
Sociaal Wijkteam Oost 
belangstellende 

Afwezig met bericht 

Rosa Kant 
Barbara Munnikes 
Mirjam Sierat 
Gerard Tensen 
Janna Hogervorst  

gebiedsverbinder 
Spaarnelanden 
Pré Wonen 
Ondersteunend wijkraadslid 
Wijkregisseur Elan wonen 
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Tijdens het wijkgesprek met de gebiedsverbinder Rosa Kant is de snelheid van het verkeer op de 

Teding van Berkhoutstraat/Nagtzaamstraat gemeten.  

Bert Bovens, Rosa en de politie (verkeersveiligheid) hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid 

om een extra zebrapad aan te brengen op de Nagtzaamstraat ter hoogte van de Potgieterstraat.  

Het advies is negatief omdat dit zebrapad een soort schijnveiligheid voor voetgangers geeft. 

De vraag is of gehandhaafd kan worden op de snelheid. Is nee omdat de straat een 30 km zone is. 

Er kan alleen gehandhaafd worden op 50km wegen. Er kunnen wel extra borden worden geplaatst 

met de aanduiding 30 km zone. 

Er zal een onderzoek onder de bewoners gehouden moeten worden om erachter te komen wat zij 

willen: 

“50 km weg en handhaven met het gevaar dat er nog harder gereden gaat worden of een 30 km weg 

blijven met extra borden”. 

Wim: wat is het argument dat zebrapaden schijnveiligheid betekent? Discussie over de beleving 

hierin… Een zebrapad zou het effect moeten geven dat automobilisten vaart verminderen bij het 

naderen van een zebrapad.  

 

3. Politie/handhaving  
71 meldingen: o.a. diefstallen (7), inbraken in huizen, er zijn meer mensen hierop ingezet met meer 
arrestaties tot gevolg. (3) fietsdiefstallen, overlast jeugd Teylerplein 26 vanaf 1 september,  
afgelopen week 2, over het geheel genomen wel veel last dus. Verkeerszaken (9) verdachte situaties 
(11) dieren welzijn, 4 verwarde personen, brandstichtingen (ruzies), messentrekken, bedreigingen en 
nog andere vele meldingen. Minder mensen beschikbaar i.v.m. boerenprotest morgen.  
Hakima: weinig jeugdoverlast meldingen. 13 januari laatste. Wijkbewoner geeft aan dat er dagelijks 
op het Teylerplein overlast is. Is hotspot. Kristel heeft contact gehad met gebiedsbeheerder Bert 
Bovens over bord gedragsregels en verlichting. Niks van gehoord. Constatering overlast door politie 
en handhaving “on the spot” en op heterdaad. En strafbaar feit moet geconstateerd worden anders 
heb je niks. Woensdag en donderdag wordt door de wijk gelopen door Dock Haarlem en 
Streetcornerwork. Niks geconstateerd. Idee is om met de Tuktuk op de donderdag een maand lang te 
gaan staan. Met tienerinloop in buurtcentrum Alleman. Sportsupport en Youth for Christ doen ook 
activiteiten voor jongeren. Er zou een Dug Out langs de Schipholweg komen.  
Constatering: borden, APV, spelregels, alle moeite tevergeefs? Tot 22.00u mogen jongeren buiten 
zijn/hangen. Borden die er zijn blijken verouderd. Melding van verouderde artikelen, daar kan niet op  
gehandhaafd worden.  
Wijkraad: Borden waarop gehandhaafd kan worden zal door de wijkraad weer aangekaart worden.  
Reactie gemeente: er komt een wildgroei aan borden. Daar wil de gemeente van af, dus er komen 
geen borden.  
Jan Appel: gedrag. Erop aanspreken? Worden de ouders van de jongeren hierop aangesproken?  
Blijkt nog niet zo eenvoudig.  
Wim geeft voorbeeld Aboutaleb. Kind met mes, waarschuwing. Tweede keer, ouders worden 
aangesproken. Derde keer: ouders hoge boete opleggen.  
Discussie over de aanpak jongeren die overlast veroorzaken. Belonen, boete, straffen…. 
Gemeenten kunnen op eigen wijze voor een aanpak kiezen.  
Onderwerp voor Regieoverleg?  
Conclusie: te weinig jongerenwerk, te weinig politie, te weinig handhaving.  
160 fietsen gestickerd: wrakken en weesfietsen. Foutparkeerders bekeurd. Baniers moet in een poot 
vastgezet worden, anders overtreding en bekeuring. Scooters, aanhangers weggehaald. Surveillance 
in burger om honden uitlaters op heterdaad te willen betrappen. Geen resultaat. Netjes opgeruimd.  
Honden ook aangelijnd? Jazeker.  
Wil: Kunnen we er een actie van maken?  
Mariska: een nieuwe fiets lange tijd niet op slot. Was dit een lokfiets?  
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4. Projecten in de Buurt 

• Verplaatsen gedenksteen bombardement 16 april 1943 

Jan: bovenbouw Franciscus Xavierius school is bezig met dit verhaal.  

Vraag aan Marco 16 april: kan er een moment georganiseerd worden dat er niet veel verkeer 

langskomt zodat de school met kinderen, ouders, belangstellenden naar buiten kunnen komen voor 

een plechtig momentje? 

• Actie: Jan moet naar Marco mailtje sturen.  

Jan: Is op zoek naar mensen met verhalen die dit bombardement meegemaakt hebben. Om het 

verhaal in de klas te vertellen. Er zijn wijkbewoners die mensen kennen die dat kunnen. 

Twee budgetten zijn aangevraagd.  

Ook nog een aanvraag voor de aankleding ’s avonds met koffie, iets lekkers e.d.  

• Voedselbank: Elly leest voor.”Er is 12 februari jl. een hoorzitting bij de commissie beroep en 

bezwaar geweest over de Voedselbank. Aanwezig waren de bezwaarmakers van nr. 44, de 

advocaat van deze partij, de wijkraad, de heer van de Vrande, de voedselbank, de juridische 

afdeling van de gemeente en de advocaat van de eigenaar van het pand. Er werden foto’s 

ingebracht door de bezwaar makende partijen over de situatie die sinds de opening van de 

Voedselbank ontstaan is zoals, dubbel parkeren op de rijbaan, de vele fietsen en 

scootmobielen die de stoep blokkeren. Er is niet voldoende parkeergelegenheid  op de 

Amsterdamse Vaart en geen mogelijkheid om de fietsen te stallen. Volgens een onderzoek 

dat de gemeente heeft laten verrichten over de parkeerdruk op de Amsterdamse Vaart zijn 

er volgens dit rapport voldoende parkeerplaatsen. Het ingebrachte bewijs van de bezwaar 

makende partijen laat een ander beeld zien. De commissie Beroep en Bezwaar heeft nu een 

nieuw parkeeronderzoek gelast en daarmee de zaak verdaagd naar een nader te bepalen 

datum in afwachting van dit nieuwe onderzoek. Tevens zal worden onderzocht of het niet 

ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van de wijkraad terecht is”. 

• Argumenten niet ontvankelijk: 1. Periode overschreden om bezwaar te maken. Terwijl 

gemeente zelf heeft verzuimd termijnen in acht te nemen. Waren zelf te laat. 

2. Twee weken de tijd om te reageren. Gemeente rekent vanuit een andere datum.  

3. Procedure klopt niet. Wijkraad gaat een klacht indienen over de gang van zaken. We 

voelen ons niet gehoord, niet serieus genomen.  

Parkeeronderzoek is uitgevoerd in periode dat de omgeving door werkzaamheden lastig 

toegankelijk was. Advocaat van de eigenaar: Voortuin woonhuis nr. 44wordt opgeofferd aan 

fietsenrekken. Dit mag niet zomaar, daar zijn regels en wetgeving voor.  

De bezwaarcommissie gaat nog een uitspraak doen.  

• Vanmiddag is er een bijeenkomst geweest over de Toekomst van het Broederhuis. Er wordt 

gesproken om de Sportscholen Kwiqfit en Hagedis samen in het broederhuis te huisvesten.  

Per 1 juli gaat Dock Haarlem uit het pand. Haarlem Effect wordt waarschijnlijk de nieuwe 

huurder. Huiskamerfunctie moet blijven. Boven ruimte beschikbaar om de openbare 

wijkraadvergaderingen te blijven houden. Kantoor wijkraad kan blijven.  

Bewoners verwachten geluidsoverlast en parkeer overlast te gaan ervaren.  

• Jan: Koningsdag op de Esplanada. Vergunning is rond en het programma wordt 

vormgegeven. Bijvoorbeeld: Jeu de Boules toernooi en/of Klootschiet toernooi.  

De XL Picknicktafel komt terug. PR en flyers worden gemaakt en verspreid.  

Vraag van bewoner: Maken jullie gebruik van gemeente LINK? Nog niet, suggestie wordt 

meegenomen. 

• Teylerplein: Edwin Beth is lastig te bereiken en heeft een andere invulling van 

“samenwerken”. In beleving van Edwin Beth: “Opdracht gemeente om groot onderhoud 

ontbreekt en maakt dat Edwin Beth niet datgene doet wat gewenst wordt door de wijkraad”. 

Communicatie verloopt stroef. 
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• Actie: Irene gaat Bert Bovens bellen en komt erop terug. Bert Bovens zou Wil ook bellen.  

5. Notulen van de wijkraadvergadering van 21 januari 2020 

Blz 3 Teylerplein Groen: stokjes en er zijn enkele plantjes tussengeplaatst en dat was niet de 

afspraak.  Bed moet zijn Beth. Foto’s genomen en doorgestuurd.  

Actielijst: Bussen staan zo dat er onveilige situaties ontstaan. Zijn langer dan 6 meter. Bussen 

van Jan de Wit en Maxima: Hakima: Gemeente moet andere plekken creëren voor 80 

voertuigen langer dan 6 meter. Hoe zit het met de groenteman Beatrixplein die met voor- en 

achterkant voor onveilige situaties zorgt?  Hakima noteert dit.  

Overige actiepunten kunnen vervallen. 

 

6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag:  

Hakima: Melden, melden, melden graag. Via de site!!! Mail, Buiten Beter app. Blijven 

volhouden!! 

Wim is aanwezig geweest bij  Commissievergadering waar werd gesproken over bezuiniging 

van  € 54.000,00 op de wijkraadskosten. Wim is Is zeer boos geworden omdat de raadsleden 

geen idee hadden waar het over ging. Hij zegt dat er een toezegging was dat de bezuiniging 

niet door zou gaan. Wordt vervolgd.  

Jan heeft zich aangemeld voor AED cursus. Oproep van Jan aan alle mensen om AED cursus 

te volgen, bijvoorbeeld bij de Stichting Ontmoet in Parkwijk. De  Ziektekostenverzekering 

vergoed deze cursus.  

Michiel: Voorjaarsmarkt op maandag 13 april op het  Slachthuisterrein, thema leefstijl en 

gezondheid. Aanvang 10 uur. 

Piet de Vries: 24 februari ’s middags gesprek voorzitter gezamenlijke Wijkraden Haarlem 

Noord en Jur Botter. Onderzoek functioneren wijkraden.  

4 maart: is een  overleg gepland als voorloper op de volgende wijkradenconferentie van 20 

maart  

Jan wordt door bewoner als ambassadeur bedankt. Scheve stoeptegels eindelijk aangepakt!  

Siem: communicatie verwarring over uitnodigen van de wijkraad voor STOER feestje.  

8.    Sluiting 

 

Verg.dd 

 

 

Punt Wie Onderwerp Afhandeling  of contact 

17-12-19 3 Hakima Parkeren Bestelbussen >6 meter,  o.a. 
Teylerplein 

 

 

 

 

Op dinsdag 17 maart is de volgende wijkraadvergadering. 

Aanvang 20.00 uur 

Deze zal worden gehouden in het BROEDERHUIS, Nagtzaamplein 67, 

2032 TC Haarlem.  


