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1. Opening. 

Notulist zit uiteindelijk 6 uur vast in de file door storing Velsertunnel.   

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Voorgelezen door de voorzitter: 

“Afwezig met bericht: Janna Hogervorst wijkregisseur van Elan wonen. Zij komt eens in de 3 

maanden op de openbare wijkraadsvergadering. Mocht u tussendoor iets willen bespreken wat Elan 

wonen aangaat, meldt het ons en dan laten wij dat haar weten. 

Naar aanleiding van de geruchten en de ongerustheid wat de toekomst van het Broederhuis betreft 

zullen wij komende vergadering iemand uitnodigen om dit nader toe te lichten. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 21 januari 2020 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 
Notulist: Joyce Jacobsz vanaf de voicerecorder  

Irene Helmond, Elly Aafjes, Letty de Boer, Fred 
Spaansen,  
Jan Appel,  
 
Siem de Groot, Richard Terreehorst 
Mariska van Zeeland 
 
Wim Kleist 
 
Marco Cornet 
Rob van Amsterdam 
Gusta Waage 
Peggy Meulman 
 
Hoda Saoud  
Nancy Dijkstra 
Albert Keevel 
Semra Karahan 
Ans van Soest, Gerrit van Slooten, Jan de Graaff, 
Wil van Straaten, Jan en Henny van Amsterdam, 
Bram en Henny van Ling, Kees Spanjaart, 
Marianne de Rooij, Jeanette Donker   

wijkraad  
 
wijkraad, werkgroep Amsterdamse Vaart, 
ambassadeur Spaarnelanden 
Ondersteunend wijkraadslid 
Ondersteunend wijkraadslid, Speeltuinvereniging 
Papagaai 
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder, ambassadeur 
Spaarnelanden 
Wijkagent 
Handhaving 
Wijkraad Slachthuisbuurt 
Wijkraad Slachthuisbuurt, Ontmoet elkaar in 
Haarlem Oost, ambassadeur Spaarnelanden 
Streetcornerwork 
Sociaal wijkteam 
Schuldhulpmaatje  
BUUV 
Wijkbewoners   
 
 
 

Afwezig met bericht 

Lucas Ledmia 
Rosa Kant 
Barbara Munnikes 
Mirjam Sierat 
Gerard Tensen 
Janna Hogervorst 
Tewatha Muller 
Joyce Jacobsz 
Frans van Loon  

Bew. cie Dr Schaepmanstraat  
gebiedsverbinder 
Spaarnelanden 
Pré Wonen 
Ondersteunend wijkraadslid 
Wijkregisseur Elan wonen 
Dock Haarlem 
Notulist 
wijkbewonwer 
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Er komt op 2e paasdag een voorjaarsmarkt op het Slachthuisterrein. Georganiseerd door Wijkfabriek, 

gemeente en ontwikkelaars van het Slachthuisterrein. Het doel is om een leuke dag te hebben en 

mensen te inspireren op het gebied van bewustzijn en gezondheid in de breedste zin van het woord. 

Meer info op www.haarlemswelvaren.nl 

De bezuinigingen van de gemeente gaan ook aan de wijkraden niet voorbij. Er komt vanaf 2021 een 

korting van 20% op onze subsidie wijkraadskosten. Hier zijn we natuurlijk niet blij mee. 

Er is een brief gekomen (ze liggen verspreid op tafel) van de gemeenteraad, over “meer groen in de 

wijk”. U kunt aangeven waar u meer groen wilt hebben. Dit kan zijn in de vorm van struiken, en/ of 

bomen.  

De wijkraad is bezig een andere plek in te richten voor het herdenkingsmonument van het 

bombardement op 16 april 1943. De gedenksteen ligt momenteel in het Nijmanshofje. We hebben 

offertes aangevraagd om het te verplaatsen naar de tuin van het Broederhuis. 

Mail ontvangen van Tewatha Muller. Zij is ziek en komt dus niet. Zij is bezig met de overlast van de 

jongeren op het Teylerplein. Het blijkt moeilijk om de jongeren in kaart te brengen. Ze heeft samen 

met Ruby Schuitemaker besloten om weer een keer met de Tuktuk bij de dugout te gaan staan. 

Hopelijk komen er zo wat jongeren (of buurtbewoners) op af en kunnen we het contact leggen.  

Vanaf 20 februari organiseert zij de jongereneetclub voor eenzame jongeren in wijkcentrum Alleman.  

In de vorige vergadering bij de voorlichting van de GGD kwam de naam Franciscus Xaveriuspad ter 

sprake. Op www.mijnoverheid.nl  , staat dat 29 maart de vergunning is verleend.  Dus deze naam is 

definitief. 

Maandagavond 27 januari is vanaf 19.30 uur een herdenkingsbijeenkomst bij het lichtmonument op 

de Grote Markt. Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn Deze herdenking is iets van ons 

allemaal, het laat zien waar we als gemeente voor staan: voor vrijheid en de rechtsstaat!” 

Aansluitend vertelt schrijver en kunsthistoricus Wim de Wagt in de Gravenzaal van het stadhuis over 

het leven van Joodse Haarlemmers tijdens de bezettingsjaren. 

Burgemeester Jos Wienen: “Het monument is een landelijk initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 

mei, waarmee we alle 104.000 Joodse landgenoten herdenken die vermoord werden in de 

oorlogsjaren 1940-1945. Voor Joden zijn stenen erg belangrijk in hun herdenkingstraditie. Bij graven 

leggen zij altijd een steentje neer. Elke steen uit dit monument staat symbool voor een overledene. 

Om de paar seconden lichten een paar stenen op en doven weer. Zo maken we onze overleden 

Joodse stadsgenoten zichtbaar.” “Hier noemen we ook alle namen van onze overleden stadsgenoten 

en wordt de Kaddisj - één van de belangrijkste gebeden van het Jodendom - uitgesproken. “ 

 

3. Politie/handhaving  
Marco Cornet: 127 meldingen. Er wordt gelukkig nog gemeld! Meer meldingen inbraak van VW:  
navigatiesystemen. De heer Spanjaart: woont boven Broederhuis. Vreemde op de galerij, advies: bij 
meelopers: politie bellen. Onbekende voor de deur: Niet open doen! 
Rob van Amsterdam: Hakima is weer beter. Jongeren op het Teylerplein zijn aangesproken door 
handhaving in burger en in uniform.  
Wim: wat is er gebeurd m.b.t. auto’s bij het circus.  
Rob: veel geschreven en bekeuringen uitgedeeld . 
Wil: overlast hondenpoep. Rob van Amsterdam, sinds 2020 tweemaal bekeurd: moet op heterdaad 
zijn. Boete € 140,00 in 2020. 

4. Toelichting op wat een “SchuldhulpMaatje eventueel voor u kan betekenen door Albert 
Keevel.  

Heeft zich aangemeld bij Stem in de Stad. Doet opleiding voorloper schuldsanering. Maatje helpt 
eerst met het vastleggen van de schulden, inkomsten etc. Doet het voortraject voor aanmelding bij 
de afdeling schuldhulpverlening. Met map en cliënt wordt gekeken welk traject wordt gevolgd, met 
of zonder de rechtbank. Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) of minnelijke traject. Beide 
trajecten duren 3 jaar. Nancy van het Sociaal Wijkteam stelt vragen over het hoe en wat.  

http://www.haarlemswelvaren.nl/
http://www.mijnoverheid.nl/
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In principe eerst kijken of er oplossingen zijn voordat de mensen in een schuldhulpverleningstraject 
terecht komen. Cliënt belt zelf met schuldeisers waar schuldhulpmaatje bij is.  
Jan vraagt op er ook preventief wordt gewerkt. Dat wordt gedaan door o.a. voorlichting op scholen 
te geven. De mensen moeten zichzelf aanmelden bij Stem in de Stad.  

• Actie: Albert vraagt Stem in de Stad stukje voor de wijkkrant te schrijven.  
 

5. Projecten in de Buurt 

• Verplaatsen gedenksteen bombardement 16 april 1943 

Bewoners maken zich zorgen over de plek waar het monument staat, het Nijmanshofje. 

Jacques Amand en zijn vrouw zijn de beheerders van het hofje . 

Het bombardement mag niet vergeten worden. Meer dan 80 slachtoffers. Er is toestemming van de 

gemeente en Spaarnelanden voor nieuwe plek vóó rhet  Broederhuis.  

Twee offertes zijn aangevraagd en er wordt budget aangevraagd bij het Leefbaarheids en 

Initiatievenraad.  

De Franciscus Xaveriusschool is gevraagd het monument te adopteren. Gesprek met leerkrachten 

bovenbouw is geweest. Er wordt geprobeerd de verplaatsing  vóór 26 april te realiseren dan kan de 

herdenking voor het Broederhuis plaatsvinden.  

• DSK II (Stoer) 

Wijkraad was niet uitgenodigd bij feestje, dit is jammer. 

De nieuwe bewoners komen hoogstwaarschijnlijk uit Amsterdam en Velserbroek. Mariska van 

Zeeland is per toeval geweest. Siem, contactpersoon van de wijkraad, wist van niets. Juist belangrijk 

om met de wijkraad kennis te maken.   

• Busken Huetstraat  

Leefbaarheids- en initiatievenbudget zou kunnen zorgen dat de bomen voor april in de grond staan.  

Brief Bert Bovens: “Voor april staan de bomen in de grond!”.  

• Voedselbank 

Volgende week gesprek met Anga Veldhuizen (Voedselbank). Contact met wijkraad gezocht naar 

aanleiding van ingediende bezwaar wijkraad bij de gemeente. Rosa gaat ook mee. Puur om zich te 

laten informeren. Onderwerpen die besproken gaan worden: overlast fietsen, dubbel geparkeerde 

auto’s. Het gaat om de overlast door fietsen en auto’s voor omwonenden. Vergunningenproces en 

afhandeling bezwaar gaat niet eerlijk. Praktijk en theorie komen niet met elkaar overeen.  

• Toekomst Broederhuis 

Misschien komen er twee sportscholen. Dit hebben we uit de krant vernomen. De wijkraad heeft een 

mail gestuurd naar Wethouders Meijs en Snoek met de vraag om rekening te houden met wat de 

vestiging van sportscholen in het Broederhuis kunnen betekenen.   

Dock gaat weg uit de Hamelink en Broederhuis. Behoudt het Broederhuis een huiskamerfunctie?  

 

Teylerplein Groen:  

Wil: Contact met Bert Bovens. Er was een Zeeuwse Haag beloofd. Nu zijn het twee of meer “stokjes”. 

Verderop slechts twee nieuwe plantjes. Niet volgens afspraak. Geen duidelijkheid. Foto’s genomen. 

Suggesties aangedragen zodat met maximale overlevingskans groen geplant kan worden. Edwin Bed 

zou bellen. Onbegrijpelijke mail ontvangen van Edwin Bed.  

Groen krijgen op het Teylerplein duurt al zolang dat de brief van de raadsleden “om versteend 

Haarlem groener te laten worden” lachwekkend is.  

Wijkraad zal een reactie op de brief van de raadsleden geven met als voorbeeld de situatie op het 

Teylerplein.  

Jan Appel: in reactie op de brief. In de praktijk blijkt dat je als burgers enorme ellende op de hals 

haalt als je een groen burgerinitiatief start en wilt voortbouwen. Deze raadsleden ook in het verleden 

uitgenodigd maar helaas komen ze nooit kijken.  
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Deze brief is bijna beledigend omdat wijkinitiatieven om de wijk groener te krijgen vanuit de politiek 

en de gemeente behoorlijk worden gefrustreerd.  

• Actie wijkraad: brief formuleren als antwoord op brief politieke partijen om de wijk groener 

te krijgen.  

Wijkwethouder Marie Therese Meijs zal de vergadering van maart komen bezoeken.  

6. Notulen van de wijkraadvergadering van 17 december 2019 

Blz. 3 punt 4: Rookvrij maken Papegaai. Geldt dat alleen voor de speeltuin. Voor het gebouw?  

Mevrouw van Ling vraagt of er een andere lamp kan komen, want lamp bij rookplek schijnt haar 

kamer in op 6 hoog. Wordt nagevraagd.  

Blz 4 7.3. “verwijder…….hedera” staat er niet goed in. Dat is dus niet de bedoeling. Juist stevigere 

betere beplanting.  

 

7. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag:  

Marco: Wijkschouw lopen. Nodig politieke partijen uit en de pers en de wethouder. Wijkraad moet 

initiatief nemen.  

Peggy: Pré Wonen heeft de wijkraad Slachthuisbuurt gevraagd om een schouw te houden. 

Wim: ook op regieoverleg ter sprake gekomen wie het initiatief moest nemen. Na 6 maanden nog 

steeds geen antwoord gekomen. Voorstel door Robert Oosting werd door de gemeente van tafel 

geveegd. Met zijn allen maar naar de Slachthuisbuurt en een gezamenlijke wijkschouw houden?  

Semra van BUUV: Vooronderzoek gedaan. BUUV onbekend in Slachthuisbuurt en Amsterdamse 

buurten. BUUV heeft geen vaste werkplek. Hoe kunnen we BUUV bekender maken in deze buurten? 

Waarom niet in het Reinaldahuis op de markt daar in het atrium? Is van het ene op het andere 

moment gestopt vanwege te weinig nieuwe BUUV-ers en matches.   

Nancy van  sociaal wijkteam: er komt weer een infomarkt. Wellicht daar presenteren? 2e paasdag op 

het Slachthuisterrein.  

Mariska: Sinds Frances twee jaar geleden weg is ziet zij niemand meer van BUUV. Werkwijze BUUV 

staat kort ter discussie. Veranderingen door de AVG en wet op de privacy.  

Klacht bestrating A. Thijmstraat/ van Zeggelenstraat is opgelost.  

Vrijwilligers kascontrole commissie: De heer van Ling.  

8.    Sluiting 

 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

17-12-19 3 Hakima Parkeren te grote vrachtauto Teylerplein  

17-12-19 3 WRAP 
WRPZ 

Bezwaar bekijken bebordingen 
APV/gedragsregels  

Naar regie overleg 

17-12-19 7.4 Irene 
Wim 

Exacte benamingen van straten  Naar regie overleg 
veiligheidsdiensten 

17-12-19 6 Wim 
Elly 

Bekijken mogelijke locaties AED’s   

19-11-19 3 Bert 
Bovens 

Onderzoek zebrapad bij da costastraat  

21-01-20 4 Albert  Stukje Stem in de Stad wijkkrant 
Schuldhulpmaatje 

 

21-01-20 5 WRAP Reactie schrijven op brief politieke 
partijen om oproep meer Groen in de 
Wijk 

 

 

 

Op dinsdag 18 februari is de volgende wijkraadvergadering. 

Aanvang 20.00 uur 
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Deze zal worden gehouden in het BROEDERHUIS, Nagtzaamplein 67, 

2032 TC Haarlem.  


