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Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 18-09-2018 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 
Notulist: Joyce Jacobsz 

Fred Spaansen 
Letty de Boer 
Irene Helmond,  
Elly Aafjes 
Jan Appel,  
Richard Terreehorst 
Mariska van Zeeland 
Nancy Dijkstra 
Tim Bouwmeester  
Lies Schaaf 
Paul Meulman 
Peggy Meulman 
Edith van den Brande 
Conny Valkhoff  
Ingri d van Tienhoven 
Hakima Sallemine 
 
Ans van Soest, Siem de Groot, Stella van Tintelen, 
Gerrit van Slooten, Jan de Graaff, Frans van Loon,  
Wil van Straaten,  Lucas Ledmia, Henny en Jan van 
Amsterdam 
Wim van Seggelen 

Wijkraad WAB 
Ondersteunend lid 
Wijkraad WAB. 
Wijkraad WAB 
Ondersteunend lid 
Ondersteunend lid 
Ondersteunend lid en speeltuin de Papegaai 
Sociaal wijkteam oost 
Jongerenwerker Dock Haarlem 
Bewonerscommissie Elan Wonen 
Stichting Ontmoet elkaar 
Stichting Ontmoet elkaar 
Aspirant wijkraadslid 
Gebiedsmanager gemeente Haarlem 
Gebiedsverbinder gemeente Haarlem 
Teamleider afdeling Handhaving gemeente 
Haarlem 
Wijkbewoners   
 
 
 
Belangstellende 

Afwezig met bericht 

Marcella van Vloten  
Truus Melchior 

Debbie Timmerman,   

de heer en mevrouw van Ling,  

Colette Galy,  

Roel Schepers,  

Wim Kleist,  

José de Cock   

Jeanette Donker. 

Marco Cornet 

Wijkraad 
Notulist 
Wijkbewoner 
Wijkbewoner 
Sociaal Wijkteam Oost 
 
Jouw Haarlem 
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
Elan Wonen wijkregisseur 
Wijkbewoner 
Wijkagent 



   1 - Opening. 

Fred Spaansen is de vergadervoorzitter. 

Er volgt een korte voorstelronde.  

Langere voorstelronde voor:  

Conny Valkhoff: gebiedsmanager gemeente Haarlem.  

Team Oost met Ingrid van Tienhoven en ook Mirjam van Boxhoorn.  

Sinds 19 maart opvolger van Cecile Hubers de vorige gebiedsmanager. Conny weet weinig over 

beheerzaken. Martin Jansen is de gebiedsbeheerder.  

Aandachtspunt vooral: waar gaat het over in deze buurten, wat is er nodig, hoe gaan we dat 

aanpakken en oplossen. Er is veel op haar afgekomen. Mieneke Zijlmans gaat haar yogastudio 

(verder) opzetten.  

Bezoek van het college aan Oost is vandaag geweest.  

 

Ingrid van Tienhoven: gebiedsverbinder, vervanger van Mieneke Zijlmans.  

Is per 1 september begonnen. Plaatsvervangend griffier geweest voor de gemeenteraad. Ingrid van 

Tienhoven maakt graag de verbinding van binnen naar buiten.  

*Vraag Jan Appel: Mirjam Boxhoorn is een goede gebiedsverbinder. Amsterdamse Vaart onderhoud 

Esplanade is nog steeds haar onderwerp. Wordt dat ook onderwerp van Ingrid van Tienhoven?  

Ingrid van Tienhoven zal uiteindelijk wel meekijken. Het is goed om in de correspondentie voortaan 

Ingrid ook in de cc mee te nemen.  

Mirjam Boxhoorn werkt in Haarlem Oost.  Aangezien zijn in de Amsterdamse Buurt woont kan zij 

daar dus niet werkzaam zijn. Zij zal zich wel bezighouden met de afronding Esplanada. 

 

Tim Bouwmeester: jongerenwerker Dock Haarlem. Dock Haarlem is verhuisd naar Jan Sluyterlaan van 

de Zuidparker.  

*Vraag Jan Appel: Wat zijn jouw speerpunten?  Jongeren Gamen, ontmoeten. Tim Bouwmeester 

vindt dat de jeugd meer gebaat is bij ondersteuning. Informeren over drank, drugs, formulieren etc.  

Meer flexwerkplek in de Jan Sluyterslaan, meer ruimte voor jeugd voor ondersteuning, meer ruimte 

voor andere invulling.  

Vraag Jan Appel: Teylerplein kunnen wij bij jou terecht? Dat kan en dan gaat de route via het 

gebruikelijke jongerenoverleg.  

 

Edith van den Brande: aspirant wijkraadslid. Was lid bewonerscommissie. Was ooit lid bij de wijkraad 

Meerwijk. Heeft een baan in de psychiatrie. Toegankelijkheid, WMO  zijn onderwerpen waar Edith 

verstand van heeft.  

  

   2 - Afscheid aftredend voorzitter Marcella van Vloten 

Marcella van Vloten heeft zich afgemeld. Marcella heeft vanaf 6 juli jl.  i.v.m. drukke werkzaamheden 

en studie haar functie van voorzitter neergelegd en is uit de wijkraad gestapt. 

 

   3 - Mededelingen en ingekomen stukken  

Irene leest stuk voor.  

3.1.  Afwezig met bericht: Bram en Henny van Ling, Colette Galy, Roel Schepers, Wim Kleist, Truus 

Melchior, José de Cock en Jeanette Donker 

3.2.  28 juni jl. heeft de wijkraad mede namens de wijkraad Slachthuisbuurt en Parkwijk 

Zuiderpolder ingesproken bij de commissie beheer om aandacht te vragen voor de omleiding 

van bus 2. 

TV Noord Holland en SBS hebben hier ook aandacht aan besteed.  Zij hebben 2 bewoners uit 

de buurt geïnterviewd om te horen wat de omleiding voor hun betekende. Gelukkig voor alle 



belanghebbenden rijdt de bus sinds 22 juli over de Zomervaart en kan o.a. door reizigers bij 

de halte Zomervaart net over de brug in de Kruistochtstraat opgestapt worden. 

3.3.  De wijkraad heeft samen met Jan de Graaff subsidie bij de Initiatievenraad aangevraagd voor 

speeltoestellen op het terrein Fabriciusstraat/ hoek Vooruitgangstraat. De subsidie is 

toegekend. De gebiedsbeheerder Martin Jansen is benaderd om het plaatsen van de 

speeltoestellen verder te realiseren. Hij zoekt contact met Spaarnelanden i.v.m. toekomstig 

onderhoud. Na akkoord krijgt het bedrijf de opdracht en hoopt de wijkraad dat voor de 

winter de speeltoestellen geplaatst worden. De wijkraad heeft twee plaatsen bekeken en oké 

bevonden.  

3.4.  Samen met de wijkraden Haarlem Oost en de wijkraad Burgwal heeft wijkraad 

Scheepmakersdijk subsidie aangevraagd voor nieuwe CO2 meting in Oost. De palmesbuisjes 

komen te hangen op Nagtzaambrug, Amsterdamse Poort, Diakenhuisweg, Oudeweg, 

Schipholweg, Freddie Oversteegenstraat, en Amsterdamsevaart 266. 

De uitkomsten worden met alle wijkraden gedeeld en zullen de wijkraden aan u doorgeven. 

3.5.  De wijkraad heeft mail ontvangen van lvo Cuperus, over de werkzaamheden aan de 

Schipholweg. Vernieuwen asfalt en tevens aanpassingen die moeten zorgen dat de oversteek 

bij de school veiliger wordt. Dit is het resultaat van overleggen met de gemeente, politie, 

woningcorporaties en wijkraden.  De werkzaamheden zijn in de laatste week van augustus 

uitgevoerd. Alleen de VRI boven de rijbanen worden nog aangepast. 

Tijdens de werkzaamheden is de wijkraad gefilmd door RTV Noord Holland en is Wim Kleist 

geïnterviewd. 

3.6.  Mail ontvangen van Suzanne van Rijn van Dock Haarlem.  Aandacht voor: Week van de 

ontmoeting van 27 september t/m 6 oktober. Flyers zijn aanwezig.  

3.7. Activiteiten: woensdag 3 oktober Ontmoetingsdiner, met een interactief deel tussen de 

gerechten door in de Hamelink. 

Donderdag 4 oktober Buurtbios. Eerst de film en daarna gevolgd door een dialoog over het 

onderwerp in het Broederhuis. 

3.8.  Mail ontvangen van bewoner Vosmaerstraat. Hij vraagt aandacht voor de overlast die 

plaatsvindt op het terreintje achter zijn woning, en wordt veroorzaakt door “hangjeugd”. Deze 

bewoner wil graag dat een bankje op dat terrein verwijderd wordt. De mail doorgestuurd naar 

Hakima en Mieneke om een oplossing te zoeken.  Het gaat om Teding van Berkhout/ Vosmaerstraat 

en dokter Schaepmanstraat.  

3.9.  Mail Mieneke: Ensemble Ten Toon geeft 4 concerten in de buurt en zoekt plaatselijke musici 

die minimaal 3 jaar een instrument bespelen om samen filmmuziek te spelen. 

Optreden op 3 november in Schoterhof om 11.00 uur, 3 november Blinkert om 14.00 uur. 

10 november Winkelcentrum Schalkwijk om 11.00 uur, 10 november Reinaldahuis om 14.00 

uur, 17 november in de Philharmonie om 14.00 uur. Is vrij toegankelijk. 

 

   4 - Projecten in de Buurt:  

Amsterdamsevaart Onderhoud Esplanade 

Jan Appel: inmiddels samenwerking met derde projectleider. Dit is er één van doorpakken.  

Conclusie: er is iets Fundamenteels Mis met inrichting en ontwerp.  

Het gaat om afvoer water, veel puin niet goed weggehaald.  

4 oktober schouw met diverse partijen. Inzaaien: twijfels over. Het zou kunnen dat er misschien een 

grote(re) ingreep nodig is om alsnog datgene te krijgen wat de bewoners voor ogen hadden. 

13 oktober bewoners mogen mee doe : in principe:  mensen mogen NIET aan het groen komen. 

Spaarnelanden maakt nulmeting. In feite “burgerlijk ongehoorzaamheid” met opruimacties en 

onkruid aan pakken.  

 

 



Oostpoort 

Jan Appel: Was voor Jan en Conny hun eerste voorstel- kennismakingsronde.  

In de werkgroep hebben mensen zitting met een indrukwekkende staat van dienst. 

 Behoorlijke klus om tot een plan te komen waar iedereen blij van wordt. Wonen, werken, welzijn, 

bedrijven, groen. MKB, Ikea, starters, projectontwikkelaars.  

Er gaat gebouwd worden tussen Ikea en het station. Wat er nu ligt: Propositie Alliante Haarlem 

Oostpoort 

 

DSKII 

Er is een mail (= nieuwsbrief) ontvangen.  Er is geen overeenstemming met de gemeente Haarlem en 

het terrein is opnieuw te koop aangeboden.  

Jan Appel: opvallende trend. Na nieuw opgeleverd gebied blijft het oorverdovend stil: wat gaan we 

doen met het groen?  

Mariska van Zeeland van speeltuin de Papegaai: Is een jaar bezig om van één boom de takken 

gesnoeid krijgen. Gevaarlijk hangende takken. Straks krijgt een kind het op zijn/haar hoofd. Daar 

moet je toch niet aan denken en wil je niet op jouw geweten hebben? 

Vraag Jan Appel: de wethouder heeft gezegd dat het onderhoudsniveau van C naar B is gegaan.  

Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe weet de burger wat hij/zij mag vragen? 

• Voorstel Conny Valkhoff: nodig de gebiedsbeheerder Martin Jansen uit voor de volgende 

wijkraadvergadering. Martin Jansen is de beheerder en moet dit toch doorkrijgen. 

Spaarnelanden mag (nog niet) onderhouden.                                      Actie wijkraad 

 

Domus Plus: er zou iemand van de werkgroep naar de vergadering komen. Werkgroep Nieuwe Weg. 

Oproep om een petitie te tekenen www.veiligerhaarlemoost.nl  met emailadres en woonplaats.  

Met naam of anoniem. Er zijn nog geen flyers helaas. Belangrijk onderwerp.  

Commissie ontwikkeling: veel insprekers met serieuze inbreng. Park om de hoek. Mensen gaan 

richting stad door de wijk.  

Wim van Seggelen is bij spreekuur Jur Botter geweest. Wethouder werd belaagd door bewoners. 

Wethouder Jur Botter houdt zich afstandelijk.  

Inbreng Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder op het spreekuur: de manier waarop er met de mensen om 

gegaan wordt. Zowel door het Leger des Heils als de gemeente Haarlem.  

Vraag Wim van Seggelen: Wat gebeurt er met het groen? Wat gebeurt er zodra er huizen gebouwd 

worden? Bezorgdheid van de bewoners is groot.  

 

Vraag: Hoeveel handhavers zijn er in Parkwijk? Hakima antwoord: één. In Haarlem Oost: 4 

handhavers die nauw met elkaar samenwerken.  

Vraag Fred Spaans: hoe is het geregeld met containers (open bakken) die meerdere dagen staan in 

verband met verbouwing bijvoorbeeld. Wooncorporaties bijvoorbeeld. Met alle gevolgen van dien.  

Melding maken bij Handhaving.  

 

Vraag: Ruim 2 jaar staat een auto voor de deur. Bewoners zijn weg. Nieuwe bewoners en 

verbouwing. Auto blijft maar staan. Foto’s gemaakt. Handhaving gebeld. Na lange tijd eindelijk 

opgehaald. Reden: teruggekomen eigenaar heeft opdracht daartoe gegeven.  

Hoe kan dat als bewoners veelvuldig klagen. Procedure is….? 

Criteria: auto is een wrak als……. En dan mag het voertuig pas weggehaald worden op last van 

anderen dan de eigenaar.  

 

 

  

 

http://www.veiligerhaarlemoost.nl/


  5 - Politie/handhaving: mail politie 

Handhaving: 

Hakima Sallemine: met betrekking tot het bankje. Er zijn 7 meldingen doorgespeeld aan Mieneke. 

Om wel/niet bankje weg te halen zijn meer afwegingen voor nodig.  

DSK/ Papegaai: verder rustige zomer geweest.  

Amsterdamse Poort, Amsterdamstraat paar acties geweest.  

* Vraag Jan Appel: zijn er in 2018 fte’s bijgekomen?  

Ja: 2 extra handhavers voor Schalkwijk: thans 6 handhavers. Er komen nog 6 mensen en de 

sollicitaties lopen nu.  

*Vraag: Esplanada en hondenpoep: hoeveel mensen zijn er bekeurd? Nog niet bekend. Op 

HETERDAAD  betrappen is een MUST. Handhaving mag NIET POSTEN! Wel in burger in het 

Reinaldapark.  

* Vraag: Er is nu een tijdelijke omleiding voor fietsers. Mensen anticiperen al eerder met als gevolg 

dat Jeux de boulers opzij moeten springen.  

Hakima: meld ons alstublieft als u dat ziet! Wethouder wil er graag werk van maken.  

Er sluipt nu ongewenst gedrag in en straks is dat niet meer terug te draaien.  

*Vraag: In de Poortstraat is de SMART garage verkocht. Foto naar handhaving gestuurd omdat op 

deze plek pallets hinderlijk staan. Vervolgens Handhaving gebeld en die vragen of er borden staan in 

plaats van te gaan handhaven. Is in principe niet de manier van werken van afdeling Handhaving.  

*Vraag Edith: Op het Van Zeggelenplein fietsen scholieren de mensen van hun sokken. Ook ouders 

doen dat.  

* Vraag: Bij de Tandartsenpraktijk bij het van Zeggelenplein parkeren hun auto’s op de plek waar een 

hulpdienst makkelijk zou moeten kunnen staan.  

OPROEP: Gaarne meldingen via de gemeente Haarlem. Elke dag gaan de handhavers op pad en 

nemen deze meldingen mee.  

 

Goed om te weten: Edith heeft een hulphond en kan zelf niet de poep opruimen. Heeft vrijstelling 

daarvoor.  

Richard: compliment voor de handhaving. Aanhanger op de stoep. Handhaving heeft netjes 

aangebeld en heeft hem daarop aangesproken. 

*Vraag Mariska: Groenbak aanvragen voor de speeltuin Papegaai? Kan. Mag dat gratis? 

Jan Appel: handhaving neemt zakjes mee om aan de mensen te geven. Ook complimenten geven 

voor goed gedrag.  

Politie: 

Mail wijkagent: Irene leest voor.  

Sociale meldingen; (poging tot) woninginbraken; diefstallen (brom)fietsen; wat jeugdoverlast.  

 

PAUZE 

 

   6 - Bezwaar tegen de vestiging van de Voedselbank aan de Amsterdamsevaart 

10 bewoners, Debbie Timmermans, Irene en Elly verschenen voor de bezwaarcommissie.  

Bij de bezwaarcommissie de verklaring voorgelezen. (Irene leest tekst voor) .  

11 september 2018: bezwaren zijn ONGEGROND verklaard!! 

Vergunning voor 50 uitgiftes. Praktijk: al meer dan 100 uitgiftes.  

Procedure: vergunning wel/niet verleend? Nog een vergunning voor 200 uitgiftes.  

Spreekuur: gesprek met wethouder Floor Rodunner.  

Als “oplossing” wordt geopperd: Handhaven als er meer dan 50 pakketten worden afgegeven. Daar 

heeft de Voedselbank niets aan. Wordt de Voedselbank met boetes opgezadeld en dat is niet de 

bedoeling van het bezwaar. Het gaat erom dat er een geschikt uitgiftepunt zowel voor de 

Voedselbank als de omgeving wordt gevonden.  



Aanvraag wordt met “oogkleppen” op en letterlijk beoordeeld.  

 

Veel mensen komen met de auto omdat ze dat regelen met hun netwerk. Logistiek wordt uitgevoerd 

met de vorkheftruck: gaat ook over de ventweg.  

*Vraag: Wim van Seggelen: rechtzaak, procedures? 

Stichting Wijkbelangen heeft geen geld om te procederen. Mag niet van subsidiegeld van de 

gemeente.  

Voorstel Ans van Soest: petitie overleggen aan de gemeenteraad een idee?  

Weer nieuwe voorzitter Voedselbank: Bernt Schneiders. (oud-burgemeester van de stad Haarlem). 

 

   7 - Nieuw Parkeerbeleid 

Lies heeft een mail gekregen. Sander en Moussa hadden het plan handtekeningen te verzamelen. 

Lies heeft “handdoek in de ring” gegooid, geen tegenhouden meer aan.  

Lies is naar de gemeente geweest voor voorlichting.  

Schrijnende voorbeelden: 2x per maand hulp voor de nacht: zo door € 125,00 bundel heen.   

Kan het sociaal wijkteam iets betekenen voor deze (senior) bewoners? 

Voorstel Hakima: collega uitnodigen inzake seniorparkeren?  

Sociaal wijkteam daarbij betrekken en samen aan de slag gaan?  

Lies: het gaat om de portemonnee van deze senioren.  

Nancy Dijkstra neemt het mee in het sociaal wijkteam overleg.  

Roel Schepers mailt dat hij melding doet van het ontbreken van verwijzingsborden naar 

parkeerautomaten.  

            

   8 - Notulen van de wijkraadvergadering van 19 juni 2018 

2.4 Kristel in plaats van Krisel 

2.6 overstaptijd moet oversteektijd zijn 

3 Melik moet zijn Melek 

Punt 5 blz 4: Amnesty International WEG 

Pag 5 punt 7.6. Bewonerscommissie van het gebouw de Spits op het van Zeggelenplein 

Presentatie sociaal Wijkteam 

WW moet WWB zijn Wet Werk en Bijstand.  

7.13 gesteld aan de speeltuin i.p.v. van  

Actiepunten: 

Stopverbod naar Mieneke: wachten op antwoord 

Regieoverleg in oktober 

Mieneke heeft wat gestuurd. Geen tijd om te bekijken.  

   

   9 - Wat verder ter tafel komt  

Wim van Seggelen: er zijn heel weinig pinautomaten in Haarlem Oost. Wat nu?  

Brievenbussen gaan ook weg. Wat nu? Bekende ontwikkeling helaas. 

Wil van Straaten: noodkreet groenonderhoud: is diezelfde week nog opgelost.  

Hele plein schoongemaakt, onkruid verwijderd.  

Vraag: augustus/september groen wordt aangepakt. Bij wie kunnen we iets melden of voorstellen 

inzake groen? Irene: Bij Barbara Mienekes van Spaarnelanden melding maken.  

Voorstel: Irene en Wil kijken er samen naar maken hier een melding van.  

Hondenpoep: nog steeds hetzelfde.  

Lies: heeft sociaal wijkteam ingeschakeld voor bewoner. Complimenten voor het team! 

Compliment aan Jan voor de komst bankjes.  

*vraag: Vergadering om 2000u vanwege o.a. Mieneke. Vervroegen naar Aanvang 1930u.? 

Na stemming besluit: blijft voorlopig aanvangstijd: 20.00u. 



Siem: samenstelling wijkraad. Al wat nieuws bekend? Fred Spaansen is vergader voorzitter voorlopig. 

In november komen er verkiezingen.  

Gerrit van Slooten: KIMmelding doen op de site van de gemeente Haarlem kan niet meer. Heet nu 

Melding Openbare Ruimte (MOR) Bij gemeente Haarlem geklaagd over rateltikkers.   

Tim van Duin gaat naar rateltikkers kijken. De tijd is steeds korter.  

De heer van Amsterdam: Zomervaart vijver lag helemaal vol met brood. Niet wenselijk i.v.m. ratten 

bijvoorbeeld.  

Hakima: gaarne melding doen bij de gemeente Haarlem afdeling handhaving.  

Lucas: compliment aan de wijkraad. Stella: ook complimenten.  

Mariska: werkt samen met de Oosterkerk. Inschrijving bij Mariska: borg € 2,00. krijg je terug als je 

komt ontbijten in verband met burendag. ‘s middags lunchen bij de Papagaai en spelletjes doen.  

Richard: iedereen bedankt voor de (op)komst. 

Jan: spreuk Google: kunst van de communicatie , dat je hoort wat er niet wordt gezegd.  

Irene is jarig!!! 

   

 10 – Sluiting 

 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

19-06-18 6 Wijkraad Er wordt nu gekeken naar een 
stopverbod bij de school 

 

15-05-18 4 Wijkraad Voedselbank Wijkraad neemt dit punt 
over. Procedure is in gang gezet.  
Wachten antwoorden af. 

 

15-05-18 4 Wijkraad Contact opnemen met wijkraden oost 
voorstel statement communicatie. 

 

17-04-18  Mieneke Navraag gelden toegekende subsidies 
initiatievenbudget. 

Afspraak wijkgesprek, 
wordt toegezonden 

19-12-17 2 Wijkraad Boom Vosmaerstraat Punt schouw 

 

Op dinsdag 16 oktober a.s. is de volgende wijkraadvergadering. 

Aanvang 20.00 uur 

Deze zal worden gehouden in het BROEDERHUIS, Nagtzaamplein 67, 

2032 TC Haarlem.  


