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1. Opening door vergadervoorzitter Irene Helmond. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

2.1   Afwezig met bericht zie presentielijst. 

2.2 Fred Spaansen is tijdelijk afwezig vanwege ziekenhuisopname, hij is inmiddels weer thuis. 

2.3 Mail van gemeente over regels voor o.a. bouwkundig splitsen en tijdelijke vakantieverhuur. 

Haarlemmers en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om voor 14 december een 

reactie te geven op het voorgenomen beleid.” Inspraak t/m 14 december.  

2.4 Mail sportschool Ecosol sportschool de Hagedis, het pand wordt verkocht, de bestemming 

blijft maatschappelijk dus niet bestemd voor wonen. De toekomst van de sportschool is nog 

onzeker. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 20-11-2018 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Irene Helmond, Elly Aafjes 
Jan Appel 
Siem de Groot 
Marco Cornet 
Hakima Sallemine 
Martin Jansen 
William Appelman 
Nancy Dijkstra 
José de Cock 
Lies Schaaf 
Roel Schepers 
Sander van den Raadt 
Herman Wijkhuisen 
Lucas Ledmia, Jasper Ravestijn 
Ans van Soest, Debbie Timmerman, Gerrit van 
Slooten, Mariget Leonardo, Jet van der Loos, Will 
van Straaten, Nanou Korstjens, Thomas de Groot, 
Marienka Meilink, Dieter Smits, Jan en Hennie van 
Amsterdam, Stella van Tintelen,  Jan de Graaff, 
Bram en Henny van Ling, Gerard van Klooster, 
Frans van Loon, 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraad WRAB 
Ondersteunend lid, ambassadeur Spaarnelanden 
Ondersteunend lid 
Wijkagent 
Handhaving gemeente 
Gebiedsbeheerder oost 
Appelman events 
Sociaal Wijkteam Oost 
Elanwonen 
Bew. cie. Elanwonen 
Jouw Haarlem 
Trots Haarlem 
Wijkraad Slachthuisbuurt 
Bew.cie. Dr. Schaepmanstraat 
Wijkbewoners   
 
 
 
 
 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Fred Spaansen, Letty de Boer, Richard Terreehorst 
Mariska van Zeeland Edtih van de Brande. 
Nadja Degenhart 
Wim Kleist 
Jeannette Donker 

Wijkraad 
 
Préwonen 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Bewoner   
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2.5       Mail ontvangen van bewoner Dr Schaepmanstraat over het veldje tussen Teding van  

Berkhoutstraat, Vosmaerstraat. Zie punt 7. 

2.6      13-11-2018 Mail Walter Vroom, procesmanager Nagtzaamstraat.: 

Vorige week is geotechnisch onderzoek uitgevoerd in de Nagtzaamstraat. Op basis van de 

analyse van de data kan vastgesteld worden waar de nieuwe riolering wel en niet zal moeten 

worden onderheid, dat is kritisch voor de planning. Van Gelder zal medio december starten 

met de werkzaamheden aan de eerste fase, het noordelijke deel van de Nagtzaamstraat. Alle 

buurtbewoners ontvangen aan het einde van deze maand een informatiebrief van Van Gelder 

waarin de start van de werkzaamheden wordt aangekondigd, hoe de fasering eruitziet en wat 

dit betekent voor de bereikbaarheid. 

3. Uitleg onderhoud openbare ruimten van gemeente Haarlem door Martin Jansen 
gebiedsbeheerder. Martin gaat over het dagelijks onderhoud openbare ruimte niet over grote 
werken. Voor groot onderhoud dient apart gebudgetteerd te worden, gevolgd door 
participatie, inspraak en aanbesteding.  

3.1 Onderhoudsniveaus. Woonwijken hebben niveau C. Centrum niveau A.  Aan de hand hiervan 
wordt een melding beoordeeld of het aan de norm voldoet en veilig is. Er is een motie 
aangenomen om de norm van C naar B op te hogen en extra geld beschikbaar te stellen.  
Jan Appelman; kan je dit al concreet merken? Er is verruiming van de mogelijkheden en m.b.t 
klimaat moet er meer ruimte voor groen moet komen. 

3.2      Wil. Het groen en parkeerplaats Teylerplein zien er erbarmelijk uit. Zij is al tijden bezig om 
aandacht hiervoor te krijgen. In augustus zouden de hulstboompjes vervangen worden en 
langs de kant waar de bus rijdt ingeboet worden. Dit is tot nu toe niet gebeurd, alleen onkruid 
is verwijderd. Kan dit worden meegenomen met de werkzaamheden Nagtzaamstraat? 
Het staat niet in het definitief ontwerp. Het zal bekeken worden na het gereedkomen van 
Nagtzaamstraat. Wijkraad maakt een afspraak voor gezamenlijk overleg met Wil, Martin en 
Barbara Munnikes van Spaarnelanden.                  Actie wijkraad. 

3.3      Wil. De ondergrondse bakken zien er niet uit en stinken. Kunnen die schoongemaakt worden? 
Irene neemt contact op met Spaarnelanden.                                                                      Actie Irene. 

3.4 Wim van Seggelen vindt dat bewoners te laat worden betrokken bij projecten. Irene is het hier 
niet mee eens. De wijkraad en bewoners worden wel betrokken bij grote projecten, er worden 
o.a. bewonersbrieven verzonden. Voorbeeld, de Gemeente heeft goed samengewerkt met de 
werkgroep met de invulling Amsterdamsevaart 

3.5 Siem. Kavel naast MLK-school ziet er niet uit. Kavel is door gemeente teruggekocht. Er is een 
MOR-melding gedaan. Martin vraagt de stand van zaken na.                                Actie Martin. 

 
4. Politie/Handhaving Marco Cornet/ Hakima Sallemine 

Er is 104 keer een inzet geweest, voornamelijk sociale assistentie. Geluidsoverlast, vuurwerk, 

onwel wording, jeugd sleutelen aan brommers, diefstal, vals geld, soft/harddrugs. Bij 

meldingen worden prioriteiten gesteld. Indien nodig komt er een bredere inzet. Blijf melden!! 

4.1 Melding hangjongeren portiek Dr. Schaepmanstraat. Marco heeft de wijkbeheerder 

gesproken, die wil het eerst zelf regelen. Advies direct melden bij overlast. 

4.2      De “Barones” is actief is de Amsterdamstraat. Zij troggelt mensen geld af.  
4.3 Tussen 19.00 en 21.30 uur wordt er vuurwerk afgestoken op het Teylerplein. Er wordt extra 

gesurveilleerd. Handhaving en politie moeten het hebben van meldingen. Bij de politie is ook 
inzet vanuit milieu om vuurwerk in te nemen. 

4.4      Sander dankt de politie/ handhaving voor hun inzet. Vraag of de psycholance al inzetbaar is?   
Nee, GGD en GGZ zijn er mee bezig.  
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4.5     Dieter meldt dat het bij de jeugd in de binnentuin niet alleen om sleutelen aan brommers gaat. 
Maar er veel meer frequente overlast is. De melding is niet in zijn geheel overgekomen. Zie 
punt 7. 

4.6 Vuurwerk is 2 keer aangepakt. Sander welke straf is er? Dat wordt juridisch per categorie 
bepaald, het is maatwerk. 

4.7 Franciscus Xaveriusschool parkeeroverlast. Men is nu bezig met de derde actieweek. Eerste 
week alleen gewaarschuwd 6x, nu is er één bekeuring uitgedeeld. Afgesproken is om met 
Ingrid van Tienhoven om 15.00 uur bij de school de situatie te bekijken. 

4.8 Met het oog op Oud&Nieuw worden losstaande objecten in kaart gebracht, eigenaren worden 
benaderd om actie te ondernemen. Bouwmateriaal, autowrakken, leegstaande panden. Men 
wil zoveel mogelijk opruimen. Zijn er nog zaken geeft het door. 

 
5. Projecten in de buurt 

5.1 Amsterdamsevaart. In september is er een schouw geweest met Martin en de projectmanager. 

Kwaliteit van groen en bodem is gemeten. Wachten nu tot de gegevens binnen zijn. Daarna 

een plan van aanpak voor verbetering groen en bodemgesteldheid vooral voor de bermen.  

Werkgroep heeft vertrouwen in de (3e) projectmanager. 

Het fietspad is niet duidelijk aangegeven. Wordt vaak te hard gereden is 30 km. Gevaarlijk 

vooral voor de kinderen. Brommer en fietsbesluit Amsterdamsevaart is gewijzigd. Brommers 

op de rijbaan. 

5.2 Siem; voor het Van Zeggelenplein zijn tekeningen besproken met Ans Kippersluis..  Martin 

vraagt de stand van zaken na. Het is een ontwikkelgebied 

5.3 Irene; Voedselbank. Het bezwaar tegen de locatie is ongegrond verklaard. Wijkraad en 

bewoners gaan niet in beroep tegen de vergunning met 50 uitgiftes. Wachten de nieuwe 

aanvraag af. Op 18 juli vergunning aanvraag voor 250 uitgiftes. Blijkt te zijn geweigerd maar is 

niets officieel gepubliceerd. Wijkraad heeft email verzonden aan Mieneke Zijlmans, dat het 

verontrustend is dat niets bij de officiële bekendmakingen terug te vinden en het verzoek om 

de vergunningaanvraag in te zien en de reden van weigering weten. 

 

6. Notulen 16 oktober 2018 

Actiepunten: 

161018/3    Het lange tijd parkeren niet afgesloten auto’s. Handhaving heeft 1 autowrak 

verwijderd.  

161018/5.4  Keten Teding van Berkhoutstraat zijn verwijderd. 

161018/5.5  Navraag stand van zaken nieuwe vergunningaanvraag Voedselbank 18/7 is 

150518/4 beantwoord. Zie verder punt 5.3 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

7.1 Binnentuin Dr.Schaepmanstraat, Vosmaerstraat en Teding van Berkhoutstraat. Dieter en Jet 

spreken namens omwonenden over de ernstige overlast in de binnentuin. Het is hun terrein 

geworden. Ze zitten hier uit het zicht. Waardoor omwonenden en kinderen geen gebruik 

maken van de tuin. Het geeft een onveilig gevoel. Jongeren veroorzaken geluidsoverlast, 

rommel, vandalisme, drugsafval, lachgaspatronen.  Toegang is verbreed waardoor brommers 

er doorgaan. Waarschijnlijk is dat voor de grasmaaiers gebeurt. Ze staan ook in het tussenpad 

en zitten op auto’s. Er zijn meldingen gedaan maar naar hun idee gebeurt er weinig. 

Omwonenden stellen een dossier samen. Hoe kunnen we dit aanpakken? 
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• Voorstel omwonenden verwijderen van het bankje. Martin geeft aan dat draagvlak belangrijk 
is. Dat is er wel. Men kan het bankje als het in goede conditie is eventueel verplaatsen naar de 
Esplanade. Martin neemt contact met Ingrid van Tienhoven op. 

• Het wordt meegenomen in de surveillance van handhaving. Meteen melding doen bij overlast. 

• Inschakelen van jongerenwerk, Streetcornerwork. Nancy neemt contact met Petra Klaasen op. 

• Eventueel plaatsen verbodsbord na 22.00 uur. 

• Jet van der Loos is namens de omwonenden contactpersoon. 
 

7.2      Lucas en Jasper. Er is nu een bewonerscommissie van 7 personen. De Dr. Schaepmanstraat 

wordt sinds de versmalling Amsterdamsevaart gebruikt als sluiproute, waar men met hoge 

snelheid doorheen rijdt. De bocht maakt het erg onoverzichtelijk. Het is een fietsstraat. Het is 

een gevaarlijke situatie. Parkeeroverlast bij Jin Lai rond etenstijd en ook sinds extra druk door 

komst appartementen boven Jin Lai. Bij de politie is verkeershandhaving opgeheven. Hakima 

bespreekt de parkeerproblemen met de parkeercoördinator. 

De gemeente stelt smileys (die snelheid registeren) ter beschikking. Wijkraden kunnen 2 

straten opgeven.  Wijkraad heeft Dr. Schaepmanstraat aangegeven. 

  Fietsenrekken zijn door de gemeente afgewezen. Martin heeft vanwege het creëren van 

  onveiligheid een negatief advies gegeven.  

7.3      William. Hij gaat een volleybaltoernooi organiseren in het Reinaldapark. Derde weekend van 

mei, een festival tot 21.00 uur. Een toernooi van wijk tegen wijk uit heel Haarlem. William 

stuurt gegevens naar de wijkraad voor plaatsing op de site en Facebook. 

7.4     Wordt er weer een camera geplaatst bij de Teylerflat zoals voorgaande jaren. Dat is niet 

bekend. Irene vraagt dit na.       Actie Irene. 

7.5 Worden de kleine afvalbakken verwijderd? Martin, bij bekend locaties zoveel mogelijk wel.  Hij 

neemt contact op met Spaarnelanden. 

7.6 December is de jaarvergadering. Bram van Ling stelt zich beschikbaar voor de kascontrole. 

7.7 De wijkkrant komt volgende week uit. 

 

8. Afsluiting 22.00 uur. 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

20-11-18 3.2 Wijkraad Datum overleg Teylerplein Wil van Straaten, Martin 
Jansen, Barbara Munnikes 

20-11-18 3.3 Irene Navraag schoonmaken ondergrondse 
bakken 

Spaarnelanden 

20-11-18 3.5 Martin Stand van zaken kavel van Zeggelenplein  

20-11-18 7.1 Martin 
Nancy 

Bankje binnentuin  
jeugdoverlast 

Ingrid van Tienhoven 
Petra Klaasen 

16-10-18 2.6 Ingrid Navraag stand van zaken rateltikkers 
Prins Bernhardlaan/Romolen 

 

16-10-18 3.6 Wijkraad Stopverbod Franciscus Xaveriusschool  

16-10-18 7 Ingrid Navraag wijkactiviteitenbudget. Limieten, 
wijziging beoordelaars. 

 

 


