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1. Opening. Elly stelt Irene voor als de nieuwe voorzitter, daar werd met applaus en bloemen mee 

ingestemd. 

 

2. Mededelingen: Afwezig met bericht: zie presentielijst.  

Ingekomen stukken: 
2.1 Mail gestuurd naar Ingrid van Tienhoven, over de smileys, er hangt er een in de Kruistochtstraat 

die nog nooit gewerkt heeft, in onze buurt zijn ze nog niet gesignaleerd??  
2.2 N.a.v. verzoek bewoner van de Amsterdamsevaart met de vraag of er meer fietsenrekken bij haar 

blok woningen kunnen komen, op 13 december mail gestuurd naar Martin Jansen en Ingrid van 
Tienhoven, 8 januari en vandaag een reminder gestuurd. 

2.3  Elly en Irene zijn 28 december met bewoner van de Teylerstraat de straat doorgelopen en hebben 
de borden wat vergunning parkeren betreft in kaart gebracht. Daarna naar diverse partijen een 
mail gestuurd. Vooral omdat de Teylerstraat grenst aan niet vergunning parkeren en om daarom 
meer aandacht te besteden aan de bebording. Het antwoord van Arrivee Zorgeloos Parkeren is 
dat men wel bereid is om te kijken of met paar bordjes de situatie verbeterd kan worden. Daar 
gaan we actie op ondernemen. 

2.4      Mail gestuurd als reactie op nieuwe hotelbeleid van de gemeente. Onze reactie: dat hotels en 
B&B ’s soms verwijzen naar vergunningsvrije parkeerplekken in de buurt. Ons voorstel: dat de 
gemeente de hotels en BBC’s verplicht hun gasten te verwijzen naar openbaar vervoer of naar 
parkeergarages in de buurt, dit om het parkeren op straat te ontlasten. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 15 januari 2019 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Irene Helmond, Elly Aafjes, Fred Spaansen 
Jan Appel 
Richard Terreehorst, Siem de Groot, Letty de Boer 
Mariska van Zeeland  
Carry Musten 
Lies Schaaf 
Lucas Ledmia 
Jeannette Donker, Hennie van Amsterdam, Gerrit 
van Slooten Stella van Tintelen, Jan de Graaff 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraad WRAB 
Ondersteunend lid, ambassadeur Spaarnelanden 
Ondersteunende leden 
Ondersteunend lid, speeltuin de Papegaai 
Sociaal wijkteam 
Bew. cie. Elanwonen 
Bew. cie. Dr. Schaepmanstraat 
Wijkbewoners   
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Gerard Tensen 
Ingrid van Tienhoven 
Roel Schepers 
Frans van Loon, Debbie Timmerman 
Joyce Jacobs 
Roy Barends 

Hakima Sallemine 

Marco Cornet 

Ondersteunend lid 
Gebiedsverbinder 
Jouw Haarlem 
Bewoners 
 
Bewoner Slachthuisbuurt 
Handhaving 
Wijkagent 
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2.5     Vrijdag 25 januari straatgesprekken van 14-16 uur in de Amsterdamstraat en bij Reinaldahuis 
in het kader van Nieuwe Democratie. 

2.6  Enquête van de wijkkrant: Er zijn weinig formulieren ingevuld, en onze conclusie is dat we   
proberen er 2 per jaar te maken en huis aan huis te bezorgen. Dit zolang we genoeg budget van de 
gemeente krijgen om dit te financieren. 

2.7 Mail van Walter Vroom over werkzaamheden Nagtzaamstraat. Zie agendapunt 5 
 
3. Politie/Handhaving 

Hakima (niet aanwezig) heeft aangegeven dat het met jongeren rustiger is.  

Er is aandacht voor het verkeer van de Bandenhal op de ventweg Amsterdamsevaart. 

Bij het Teylerplein zijn 2 personen aangehouden (heterdaad) met gestolen scooters. 

Lucas; uit de parkeergarage Dr Schaepmanstraat is een motor gestolen. Enig overlast van 

hangjongeren is onderling opgelost. 

Siem; scooters, fietsen die hinderlijk stonden zodat het informatiebord van Zeggelenplein niet 

gebruikt kon worden, zijn verwijderd. 

 

4. Sociaal wijkteam.  

Uitleg WMO door Carry Musten. Insteek is om mensen zolang mogelijk in hun eigen omgeving te 

laten wonen. Zorg is een toenemende kostenpost door de groei van ouderen. Aan de hand van 

vragen door Carry werden enkele onderwerpen besproken. Antwoorden via rode en groen 

kaarten door aanwezigen. 

De aanschaf van sommige artikelen zoals rollators en beugels worden niet meer vergoed daar 

men ze als algemeen gebruik beschouwd.  

Richard zet hier wel kanttekeningen bij, uit ervaring weet hij dat vaak slecht, goedkoop materiaal 

wordt aangeschaft bij o.a bouwmarkten wat onveilig is. Lies; rollators zijn dan niet goed afgesteld. 

Aanschaf bij een Zorgwinkel is duur. 

Lies, er wordt ook veel geld weggegooid. Als voorbeeld geeft zij een traplift die elders makkelijk 

geplaatst kon worden in een gelijkwaardige woning toch wordt vernietigd. 

Bewoners kunnen ook vast vooruitdenken, keuzes maken bij aanschaf en verbouwingen zoals b.v. 

het plaatsen van een inloopdouche. 

Voor dagbesteding is geen indicatie nodig om het toegankelijker te maken ook voor de sociale 

contacten. Eigen bijdrage CAK is in 2019 landelijk verandert naar € 17,50 per 4 weken voor 

iedereen. 

Lucas; mensen moesten soms tientallen euro’s zelf betalen voor enkele uren vrijwilligerswerk. 

Er is een achterstand in het verwerken van WMO meldingen. Het is onder de aandacht van  de 

politiek gebracht. Meer personeel en het optimaliseren van het proces. 

Er gaat veel digitaal. Lies meldt dat er ook bewoners zijn die geen computer of mobiel hebben. 

Daar loopt het wijkteam ook tegen aan en vraagt hier aandacht voor. Het WMO loket is weg, men 

moet zich nu melden bij Sociale Zaken. Lies vindt dit niet passend.  

 

5. Projecten in de buurt.  

5.1      Jan heeft een mail van bewoner rond de binnentuin Vosmaerstraat ontvangen met dank voor de 

inzet ook van de wijkraad. 

5.2 Esplanade, daar wordt een nieuwe geul gegraven met nieuwe aarde voor de hagen.  

 Hilde Prins ( Bomenwachters) vindt in het algemeen dat aannemers niet in groen zijn 

geinteresseerd ( zie Europaweg). In de toekomst met een aparte parafgraaf groen bij de 

aanbesteding. 

 Met gezamenlijke inzet, kracht en positiviteit krijgt de groep veel voor elkaar. Er is nu een 

projectleider die echt luistert. Zaterdag was er een opruimactie met koffie en gebak. 
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5.3 DSK. Vandaag was er een gesprek met Ans Kippersluis. Aanbesteding is rond van 13 

grondgebonden eengezinswoningen. Het komt in februari in de Raad. 

5.4 Aanpak groen van Zeggelenplein. Er is een schouw geweest met Ans Kippersluis (gemeente). In de 

vergadering van februari komt hoveniersbedrijf Biesot een presentatie geven. Omwonenden 

krijgen 10 dagen van te voren bericht. Als de nieuwbouw klaar is zal de omgeving van de Spits 

worden aangepakt met o.a. bakken tegen auto’s. 

5.5 Email over de Werkzaamheden Nagtzaamstraat.Fase 1 is de straat opengebroken, er zijn geen 

explosieven gevonden. Er is een deel van de bemalingsinstallatie geplaatst. De veenlaag is ondiep 

er zal onderheidt moeten worden. Men gaat boren i.p.v. heien Dit duurt langer maar hopen de 

vertraging te beperken. Klacht over het werkverkeer Potgieterstraat. Er zal een bord worden 

geplaatst. Meer informatie via www.haarlem.nl/Nagtzaamstraat. 

5.6 Er is te weinig tot geen controle. Irene stuurt mail naar Hakima( Handhaving).  

5.7 Fietsenrekken Dr. Schaepmanstraat. Lucas; Bij de opzet van de bouw is men de fietsen van 

bezoekers vergeten. In het Regieoverleg is gezegd dat er “tulpen fietsenrekken”over waren. Nu 

blijkt dit een vergissing te zijn, het is wel genotuleerd. Pré Wonen wil de kosten op zich nemen. 

Gemeente gaat niet akkoord met het plaatsen van materiaal door derden in de openbare ruimte. 

 Jan; het beleid van de gemeente is auto’s uit de stad te weren. Dit is juist een investering voor de 

toekomst. 

 

6. Notulen 18 december 2018 Jaarvergadering. 

Actiepunten: 

201118/3.5    Stand van zaken kavel van Zeggelenplein. Zie punt 5.4. Punt gaat van actielijst. 

N.a.v. 

201118/7.1 Bankje binnentuin is verwijderd. Irene doet navraag waar het bankje gebleven is. 

Omwonenden geven aan dat het rustiger is, kinderen er weer spelen.                               Actie Irene. 

 

7. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 

Jan; Oostpoort. Op 2 maart is er een informatiebijeenkomst om bewoners te betrekken, ook de 

kinderen. Er komt een kindertafel en expedities met o.a architecten. 

Wim; er staan veel gele huurfietsen in de wijk. Is dat ook in deze wijk het geval? Dat is niet 

bekend. Als fietsen hinderlijk staan kunnen ze verwijdert worden. 

 

8. Sluiting 21.10 uur. 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

15-01-19 5.6 Irene Mail naar over gebrek controle voor het 
parkeren bij de school 

Hakima Sallemine 

18-12-18 1.5 Irene Elly Nagaan borden betaald parkeren  

18-12-18 7 Irene Navraag Excel sheet 
wijkactiviteitenbudget. 

Punt regieoverleg 17 
januari 

18-12-18 7.4 Irene Fietsenrekken “tulpen” mogelijke locatie  
Dr Schaepmanstraat. 

 

20-11-18 
18-12-18 
 
15-01-19 

7.1 Martin 
Irene 
 
Irene 

Melding verplaatsen nieuw bankje 
binnentuin Vosmaerstraat naar 
Esplanade. 
Navraag locatie bankje.  

Ingrid van Tienhoven 
 
 
Spaarnelanden 

16-10-18 2.6 Ingrid Navraag rateltikkers Prins 
Bernhardlaan/Romolen. Snel op rood. 

 

 

http://www.haarlem.nl/Nagtzaamstraat

