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1 – Opening door voorzitter Jacques Amand. 

 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 

2.1 Ron Bax is afwezig vanwege ziekenhuisopname, de wijkraad wenst hem van harte beterschap. 

2.2 Bericht afwezigheid van Gerard Tensen en de heer en mevrouw van Ling. 

2.3 Vanaf 2013 zullen de vergaderingen plaats vinden in de zaal van speeltuin Haarlem Oost Anna 

Kaulbachstraat. De redenen zijn de o.a. kosten, begane grond ( toegankelijk voor iedereen ) en 

meer ruimte. 

2.4 Ingekomen inspraak speelruimte plan gemeente Haarlem. 

2.5 Otto van den Berg ( van Zeggelenplein e.o.) is weg bij de gemeente. Half januari volgt er een 

gesprek met zijn opvolger. Wijkraad had een bezwaar ingediend tegen kap van de bomen. De 

inspraak is met 6 weken verlengd. Afgesproken is dat er bomen met een diameter van 20 cm 

terugkomen. 

2.6 In de Dr. Schaepmanstraat zijn de bomen geplant. 

2.7 Oud & Nieuw. Er is een evaluatie geweest, de wijkraad is hier niet in gekend. Er is dit jaar 

veel overlast van zwaar vuurwerk. 

2.8 Fietspad Prins Bernhardlaan De wijkraad heeft een brief opgesteld voor de dringende aanpak 

van de slechte en gevaarlijke situatie van het fietspad. Na de vergadering worden 

handtekeningen opgehaald en op 19 december tijdens het regieoverleg aangeboden aan de 

wethouder. 

2.9 Cremerplein, fietsenstalling.  De wijkraad heeft nogmaals een enquête gehouden nu op 

verzoek van de gemeente de namen van de betrokken bewoners. Dit wordt op het regieoverleg 

19 december aan de wethouder aangeboden om sneller actie te ondernemen. Het plein vervuilt 

snel. 

 

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag 17 december 2012 19.30 uur 

Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A 

Aanwezig:  

Jan Scholten, Jacques Amand,  

Gerrit van Slooten, Fred Spaansen 

Irene Helmond 

Marijke Bergsma 

José de Cock 

Mariska van Zeeland 

Anton Rossel 

Lucas Ledmia 

Mariska van Zeeland 

Mw. van Duffelen, mw. Boes. Mw. Sparreboom 

Mw. van der Weijden, mw. Jansen Hendriks 

Mw. van Bakel 

Hr. Mulder, hr. Lasschuit, hr.van Heezik 

Hr. de Zee, hr. Verstraaten, hr. van Klooster 

Hr. van Marsbergen. hr. Kloosterwijk 

Mw. Schaaf  

Ans de Haas 

Truus Melchior 

Wijkraad; 

 

Werkgroep verkeer 

Politie 

ElanWonen wijkcoach 

Speeltuin 

Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Bew.cie Dr.Schaepmanstraat 

Speeltuin Oost. 

Wijkbewoners  

 

 

 

 

 

Bew Cie ElanWonen Amsterdamse Buurt. 

Bewoner Oude Amsterdamse Buurt. 

Notulist 

Afwezig met bericht 

Ron Bax, Gerard Tensen 

Hr. en mw. van Ling 

wijkraad  

wijkbewoners 
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3 - Notulen van wijkraadvergadering van 19 november 2012 

     Naar aanleiding van; 

2.5  Bewonerscommissie Dr. Schaepmanstraat. Lucas heeft een gesprek gehad met Harry 

Uphof. Zijn advies is om zelf flyers op de auto’s te plaatsen. De Bew. Commissie 

vindt dit geen goed plan. Lucas neemt contact met de Fietsersbond op en zal het 

resultaat terugkoppelen aan de wijkraad. 

3 / 7.10 De bomen in de Dr.Schaepmanstraat zijn in december geplaatst. 

3 / 111012 De vergunning voor de viskiosk van Zeggelenplein is verleend. 

Actiepunten; 

191112 / 6 Scheef bord Drilsmaplein is door José gemeld en is inmiddels rechtgezet. 

191112 / 7 Groen. Er is geen contact opgenomen met InHolland. De Wijkraad heeft binnenkort 

een gesprek met de heer Kerkhof. 

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

191112 / 6 Bord rechtsaf Nagtzaamplein / Amsterdamse Vaart. Dit is in behandeling bij de 

afdeling Verkeer, zij gaan de mogelijkheden bekijken. Punt blijft staan. 

 

4 - Politiezaken. 

4.1 Op het Teylerplein komen camera’s. Bewoners zijn ongerust dat de overlast zich verplaatst 

naar o.a. het Drilsmaplein. Het verzoek om de toiletten te verwijderen. Marijke, de politie 

heeft de aannemers aangeschreven. Ze staan ook bij bouwprojecten van ElanWonen. José 

bespreekt dit intern. 

4.2 Marijke verzoekt om altijd te melden.  

Op het Drilsmaplein is de verlichting zo slecht dat je niet kan zien wie mogelijk de 

veroorzakers van overlast zijn. 

4.3 Videoland verkoop mogelijk vanaf zaterdag al vuurwerk. Marijke gaat dit na. 

4.4 Op het Beatrixplein en Oltmanstraat wordt veel door ( brom) fietsers en scooters op de stoep 

gereden. Ook door ouderen. Marijke gaat dit na, deze overtredingen zijn wel momentopnames. 

 

5 - Woningbouw Elan wonen. 

5.1 Voor fase 3A en 3 B is een aanvraag voor tijdelijk verhuur ingediend en gehonoreerd. Start 

verhuur in 2013. ElanWonen houdt de tijdelijke verhuur in eigen hand daar zijn goede 

ervaringen mee. De huidige bewoners hebben nog geen urgentiestatus.  

5.2 Fase 1A. vanaf 14 januari start groot onderhoud. Wijkraad, bewonerscommissie en 

projectcommissie krijgen een uitnodiging. 

5.3 Vanaf 2013 is de voortgang van de projecten op de website te zien. 

5.4 Voor fase 1 C, nieuwbouw is de planning redelijk, wordt niet bijgesteld. 

5.5 De wijkraad heeft een modelwoning bezocht. De woning zag er goed uit, goed geïsoleerd. 

Goede aanpak van de bovenruimte met extra toilet ( een keuzemogelijkheid).  

 

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer. 

6.1 Irene heeft persoonlijk 2 keer het Meldpunt gebeld over de gevaarlijke situatie van de bocht 

van het fietspad Prins Bernhardlaan / Zomerkade. Er gebeurt niets, advies Meldpunt om de 

wijkraad dit tijdens het regie overleg naar voren te brengen. Dit zal zeker gebeuren ! 

 Jacques: Harry Uphof heeft als antwoord van Hans Hendriks dat herstel van fietspaden wel te 

verwachten is maar niet wanneer ?? 

6.2 Oversteek Prins Bernhardlaan / Berlagelaan. Advies van Jaap Moerman Fietsersbond om 

rechtsaf een keerpunt te maken. Wijkraad wil het verzoek indienen voor het uitvoeren van een 

telling. Wordt besproken in het Regieoverleg. 

 

7 - Meer groen in de wijk. 

7.1 Er is een tweede schouw gehouden. De bakken in de Ter Haarstraat zien er armoedig uit. Er is 

al enige tijd geen actie ondernomen door Mw. Vlugt van gemeente Haarlem. José neemt 

hierover contact op met Ingrid Hamer. 

7.2 In januari is een gesprek met de heer Kerkhof over wat er mist in de wijk aan groen en wat er 

bij zou moeten. Bewoners dienen zelf het overhangend groen in de gaten te houden. 



 3 

7.3 Jan Heemskerk, boomspecialist gemeente Haarlem gaat met de wijkraad de wijk in om de 

stand van zaken van de bomen te bekijken. 

7.4 Er is budget bij de gemeente om blinde muren van groen te voorzien. Contactpersoon is Saskia 

Vermeulen 

7.5  Navraag over de kwaliteit van vegen via Harry Uphof aan Spaarnelanden levert het volgende 

antwoord. “Het is de uitvoeringsvrijheid van Spaarnelanden”. Wijkraad onderneemt actie. 

7.6 Klacht van bewoners dat de afvalbakken onregelmatig geleegd worden. Dit kan bij het 

Meldpunt gemeld worden. 

7.7 Het groenherstel hoek Krusemanstraat en Dr.Schaepmanstraat. 8 januari afspraak met de 

projectleider om samen met de wijkraad ter plekke gaan kijken. 

8 -  Rondvraag. 

8.1 Hr. de Zee. De stoep bij de Hasebroekstraat is nog steeds niets aangedaan. Jacques gaat hier 

achteraan. 

8.2 Hr. Verstraaten. De stoep wordt door bewoners Romoolen bij gladheid zelf gepekeld. Vraag is 

of de openbare weg ook gedaan kan worden? Wijkraad vraagt dit na. 

 

             Advies José werking Meldpunt 

De wijkraad hoeft niet alles te doen. Bewoners dienen zelf meldingen en klachten door te 

geven aan de gemeente, werkt dit niet dan wendt men zich tot de wijkraad. Bij het Meldpunt 

wordt het  centraal geregistreerd en de actie uitgezet.  

Irene geeft het advies om meldingsnummer, datum en wie men heeft gesproken te vragen. 

 

8.3 Mw. Boes is tevreden dat de paal op het Drilsmaplein is rechtgezet. 
8.4 Anton Rossèl verzoekt de wijkraad om namens de aanwezigen van de vergadering een attentie 

aan Ron Bax te sturen. 

 

Nagekomen bericht  

Elan Wonen. Fase 1 C; de bewoners en omwonenden in het eerste kwartaal van 2013 worden 

geïnformeerd over de inloopavond. 

 

Jacques spreekt zijn dank uit aan de inzet van de mensen van de verkeer en - groen werkgroep. 

 

Vanaf januari 2013 zijn de vergaderingen in de speeltuin de tweede maandag van de maand.  

Jacques wenst iedereen prettige kerstdagen en een gezond 2013. 

9 – Sluiting 20.15 uur. 

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling  

17-12-12 4.1 José Verwijderen toiletten bij bouw ElanWonen.  

17-12-12 4.3 Marijke Voortijdig verkoop vuurwerk Videoland  

17-12-12 4.4 Marijke Beatrixplein, Oltmanstraat  op de stoep rijden.  

17-12-12   Punten regie overleg 19 december 2012 

Aanbieden brief met handtekeningen fietspad 

Prins Bernhardlaan. 

Bocht fietspad Prins Bernhardlaan Zomerkade. 

Aanbieden enquête Cremerplein 

Oversteek Prins Bernhardlaan / Berlagelaan. 

 

17-12-12 7 José Ter Haarstraat. 

Contact Ingrid Hamer over Mw. Vlugt  

Ingrid Hamer 

19-11-12 3.4 Marijke Navraag Halt in DSK  

19-11-12 6 

 

José Aanvraag bord rechtsaf vrijdag Nagtzaamstraat 

/ Amsterdamse Vaart. 

 

De volgende wijkraadvergadering is maandag 14  januari 2013 speeltuin Haarlem oost. 


