Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten
Dinsdag 20 mei 2014
19.30 uur
Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a

Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Jacques Amand, Jan Scholten,
Irene Helmond
Erik van der Leij
José de Cock
Marijke Bergsma
Hakima Sallemine
Mariska van Zeeland
Annemarie Bakker
Wim Kleist
Mw. van Ling, mw van Duffelen, mw. van Bakel
Hr. Mulder, hr. van Klooster, hr. Korenstra
Wim van Seggelen
Truus Melchior
Afwezig
Gerard Tensen, Ron Bax, Fred Spaansen
Wil Verzijlberg
Mw Luiten
Hr. Lasschuit, Hr. van Ling, Mw.Lippus

Wijkraad;
Werkgroep verkeer
Stichting Doei
ElanWonen
Gebiedsagent
Coördinator Handhaving en Veiligheid
Speeltuin Haarlem Oost
Cultuur en Stimuleringsfonds
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Bewoners
Notulist
wijkraad
Gebiedsverbinder
Bew. Cie Elan Wonen
wijkbewoners

1 – Opening door extern voorzitter Jacques Amand.
Wim Kleist; wat is een externe voorzitter?
Het bestuur heeft gevraagd aan te blijven als extern voorzitter en heeft Jacques een volmacht
gegeven voor de lopende zaken, hij ontvangt geen vergoedingen meer.
2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
Afmeldingen. Gerard Tensen, Wil Verzijlberg, mw. Lippus, mw. Luiten, hr. Lasschuit.
2.1
De wijkraad dient een bezwaar in tegen de nieuwbouw Teding van Berkhoutstraat i.v.m. het
monument. Er is overleg geweest met de bezwarencommissie. De bouw gaat door, eigenaar
wil het niet in de pui plaatsen. Donderdag is er nader overleg ov er een andere locatie met de
gemeente.
2.2
Donderdag is er overleg met Vastgoed over het Cremerplein.
2.3
Er is overleg geweest over de aankleding van het van Zeggelenplein, het aantal bomen klopt
nu.
2.4
Er is een klacht binnengekomen over overlast vuurkorven. Zie punt 9.3
2.5
Na werkzaamheden op het Cremerplein liggen er houtsnippers die als kattenbak wordt
gebruikt. Punt Dagelijks beheer.
3 - Notulen van wijkraadvergadering van 15 april 2014.
Tekstueel;
Toevoegen aan presentielijst Edwin Hein en Wim Kleist wijkraad Parkwijk Zuiderpolder.
2.5
José; de steen uit het huurhokje wordt opgeslagen zodra er gesloopt wordt en zal
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waarschijnlijk in de nieuwbouw geplaatst worden.
3 Erik. 4.6 Oplaadpalen, wat zijn de regels behalve de boete? Indien men het wenst stuurt Jan
de regels toe.
Actiepunten
150414 / 4.1 Marijke heeft artikel over inbraakpreventie toegezonden aan de redactie.
150414 / 5 Complex Dr. Schaepmanstraat. José heeft het doorgegeven aan de aannemer.
Planning is dat het eind juni klaar is.
Bouwverkeer Genestetstraat, José heeft Marcella van Vloten in contact gebracht
met de aannemer.
150414 / 5
Vastgoed zal op het eerstvolgend dagelijks beheeroverleg aanwezig zijn.
150414 / EX1 Controle Tollenspad fietsers en brommers. Hakima; De Amsterdamse Buurten
en Reinaldapark zijn 2 weken prioriteit geweest, het is rustig geweest. Mw. van
Ling meldt dat er nog volop gefietst wordt.
150414 / 9.6
Bouw tussen school en Flank. Mw. van Ling. dit is naar voren gebracht door
Ymere tijdens het bewonersverenigingsoverleg van de Spits. Is door de wijkraad
navraag gedaan, er is niets bekend. Wel staat het op oude tekeningen. Wijkraad
vraagt het bij het dagelijks beheeroverleg na bij Vastgoed.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.
De wijkraad vraagt Hakima of zij de presentatie die in het regieoverleg is gegeven met
Kitty van Toren ook in deze vergadering wil houden. Hakima gaat akkoord, vergadering
van juni.
4 - Politiezaken. Marijke Bergsma
4.1
Er is een ramkraak geweest bij het Handelshuys Amsterdamstraat. De zaak is in onderzoek.
4.2
Pogingen tot het ontvreemden van motoren, vraag aan bewoners om ook alert te zijn.
4.3
Mariska; er was zaterdag vuurwerk op het DSK terrein vanwege kampioenschap. Het heeft
voor onrust bij omwonenden gezorgd en geschrokken kinderen in de speeltuin. Politie gebeld,
die is 2 uur later geweest. Marijke; er zijn meerdere meldingen geweest, er kunnen andere
prioriteiten zijn. Politie moet het wel zelf constateren.
De wijkraad gaat eerst onderzoek doen en daarna eventueel een brief sturen aan bestuur DSK.
Tip Jacques vergunningen en andere zaken kan men inzien via www. oozo.nl
4.4
Mw. van Ling. Bij de herbestrating van Zeggelenplein zijn hekken en doeken aangebracht wat
voor een onveilige en onoverzichtelijke verkeersituatie zorgt. Er is melding gedaan, Hakima
vraagt het bij collega’s na.
5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
De situatie rondom het Drilsmaplein is niet ideaal, omdat de werkzaamheden nog wel even
duren en er nog niet volledig kan worden gesloopt.
Hopelijk is voor de bouwvak het eerste blok Dr. Schaepmanstraat gesloopt. Het tweede blok
volgt na de bouwvak. Oplevering eengezinswoningen in december. Er wordt eerdaags een
brief gestuurd naar de terugkeerders en omwonenden.
Mw. van Duffelen geeft compliment voor de verbetering door de putten in de poort in de
Genestetstraat..
6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.
6.1
De wijkraad zal een verkeerstechnische schouw houden, waarbij vooral op de bebording wordt
gelet.
Erik meldt dat er een proef is waardoor het verkeer beter doorstroomt zonder borden en
verkeerslichten. In Makkinga.
6.2
Hr. Korenstra. Potgieterstraat / Nagtzaamstraat staat aan één kant van de straat een bord
verboden voor vrachtwagens, niet aan de ander kant. Punt Dagelijks beheer.
6.3
Wim Kleist. Bij de parkeerplaats bij de Chinees staat geen bord met eenrichtingverkeer, dat
klopt niet met het bord aan de andere kant.
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7 - Ontwikkeling fijnstof.
Op het overleg van 16 mei heeft de GGD een presentatie gegeven, aanwezig waren ook Milieu
Defensie, Karel van Broekhoven. Meten is weten. De regels worden onderzocht i.v.m.
uitvoerbaarheid van het opmeten. En certificering, gevolg voor de waarde van de metingen.
Wijkraad heft het voorstel gedaan om contact op te nemen met GGD Amsterdam zij hebben
ervaring op dit gebied. Wijkraad wil punten Prins Bernhardlaan en Nagtzaamstraat,
Amsterdamse Vaart is al een punt.
Wat zijn de vervolgstappen? De mogelijkheden worden onderzocht en de metingen die nu
gedaan worden zijn ook voor de toekomst.
Tijdspad? Reactie GGD binnen 2 a 3 weken.
8 - Van Zeggelenplein
8.1
Bouw loopt goed. Mw. van Ling meldt dat de school een paar weken terug is opgeleverd.
8.2
Erik, de houdster van de viskraam heeft klachten ( o.a. zand, vliegen). Het is een slechtere
plek, dicht bij hondenuitlaatplaats. Punt dagelijks beheer. Mw. van Ling, men is nu aan het
dichtstraten.
8.3
Verder ontwikkelingen. Zodra er iets bekend is zal Cecile Hubers contact opnemen met
Wijkraad en speeltuin. Mariska meldt dat er toch al beweging is. Door het afsluiten van gas in
de gymzaal door SRO heeft de speeltuin ook 2 dagen geen gas gehad. Later wilde men elektra
afsluiten daar was Mariska op tijd bij. Duidelijk een gebrek aan communicatie.
8.4
Tekeningen van de aankleding van Zeggelenplein zijn door de wijkraad in de
informatieborden opgehangen.
8.5
Klacht van bewoners rond Justus van Maurikstraat. Hondenoverlast, een rooster helpt niet, het
verzoek is voor hondentegels.
8.6
Nagtzaamstraat wordt afgesloten, reden is niet bekend ook niet bij Cecile Hubers, er is geen
communicatie. Als iets afgesloten wordt zal er ook een vergunning moeten zijn en bekend bij
de gemeente.
8.7
Er miste 1 boom op de tekening, hij stond wel volgens afspraak met Otto van den Berg op de
oude tekeningen, is nu ingetekend. Er komen lindes.
9 - Rondvraag.
9.1
Mw. van Duffelen, de tegels bij Roomolen zijn gemaakt.
9.2
Erik. Bij hondenbezitters krijgt men bij aanspreken de reactie “daar betaal ik hondenbelasting
voor” Misschien iets voor de politiek het afschaffen van de hondenbelasting.
9.3
Hr. van Klooster heeft evenals mede bewoners ernstige overlast van barbecues en vuurkorven
van buren. Hij moet ramen en deuren dicht doen en de wasemkap aanzetten. Aanspreken helpt
niet, als antwoord “dit is mijn tuin mag ik doen wat ik wil”. Gerard heeft melding gedaan maar
kreeg onvoldoende antwoord.
Hakima. Het mag mits men geen stank of geluidoverlast bezorgd, wat hier wel het geval is.
Handhaving dient het ook zelf te constateren.
José. Ook de corporaties krijgen klachten hierover, Advies om eerst Buurtbemiddeling in te
schakelen dit gebeurd op vrijwillige basis. 023 5698883 Stichting Meerwaarden.
9.4
Mw. van Ling, namens Hr. van Ling ( lid kascommissie) hij kan vandaag niet aanwezig zijn.
Het antwoord van 30 maart van de wijkraad was niet voldoende. De kascommissie heeft 3
april brief verzonden en heeft nog geen antwoord gehad. Jacques neemt contact met Ron op.
9.5
Hr. Korenstra. Overlast brommers en motoren auto’s Reinaldapark. Hij heeft gezien dat er 3
bekeuringen zijn uitgedeeld. Dit kunnen en moeten er veel meer zijn.
Hakima, Het Reinaldapark is twee weken prioriteit geweest. Het heeft ook de aandacht van de
wijkagent Rick van Dongen. Er zijn 20 handhavers voor heel Haarlem, die allen een examen
hebben gedaan.
9.6
Wim Kleist, er is nog geen officiële bebording in het Reinaldapark. Volgens Cecile Hubers zijn
ze in aantocht. Borden komen alleen bij de toegangswegen.
9.7
Aandacht voor veiligheid, voetgangers met honden op het fietspad. Met lange lijnen kan dit
gevaar opleveren voor de fietsers.
9.8
Mariska heeft via Twitter melding gedaan van 20 vuilniszakken in de Poortstraat. Er wonen
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9.9
9.10

evenals op de Amsterdamse Vaart illegalen die geen pasje hebben voor de containers.
De zakken zijn opgehaald maar worden de zakken opengemaakt om te zien van wie ze zijn?
Hakima vraagt de actie na en neemt contact met Mariska op.
Irene, tip voor handige app. Gemeente Haarlem vergunningen en mededelingen.
De wijkraad heeft de fam. Oosterbroek uit de Craandijkstraat een plant gebracht ter
gelegenheid van hun 70 jarig huwelijk.

Afmelding voor overleg17 juni i.v.m. vakantie;
José de Cock, Hr. van Klooster en Truus Melchior.
10 – Sluiting 20.40 uur.
Verg.d.d. Pnt wie
20-05-14 2.2 Jan
2.5
20-05-14 3
Jan
20-05-14 3
Jan
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20-05-14 4.3
20-05-14 4.4

Jacques
Hakima

20-05-14 6.2

Jan

20-05-14 6.3
20-05-14 9.4
19-11-13 5

Jan
Jacques
Wijkraad

01-06-13 8.5

Jan

onderwerp
Cremerplein

Afhandeling of contact
Dagelijks beheer Vastgoed

Bouw tussen school en Flank
Dagelijks beheer Vastgoed.
Agenderen handhaving en Veiligheid
Hakima
presentatie juni 2014
Vergunning DSK vuurwerk?
Onveiligheid verkeer door en doeken van
Zeggelenplein.
Borden vrachtwagens Potgietstraat
Dagelijks beheer
Nagtzaamstraat
Bebording parkeerterrein Chinees.
Dagelijks beheer
Kascommissie antwoord brief 3 april
Ron Bax
Aanpak bestrating Dr. Schaepmanstraat Is op dit moment 17-12 niet
volgens afspraak na
bekend. Wijkraad bespreekt
funderingsherstelwerkzaamheden.
het in het Dagelijks beheer.
Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding van Marijke; het ligt bij de
Berkhoutstraat stopstreep VRI.
betrokken afdeling.

