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   1 – Opening door voorzitter Irene Helmond 
 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.  
2.1 Afwezig met bericht: Jan de Graaff, José de Cock, Ingrid van Tienhoven.  
2.2 Nieuwsbrief van de BIZ Amsterdamstraat (Bedrijf Investering Zone), zij werken aan 3 punten: 

Bloembakken aan de lantaarnpalen, Braderie/knoedelmarkt en Feestverlichting. 
Knoedelmarkt gaat plaatsvinden op zaterdag 24 augustus, in de Amsterdamstraat. Nadere 
informatie over hoe de markt er uit gaat zien volgt. Maar de datum staat vast. 

2.3 Aanvraag laadpalen dr. Schaepmanstraat voor 2 voertuigen. Ter hoogte van nr. 193. Bezwaar 
maken kan, maar de palen worden wel geplaatst, de bezwaarperiode wordt niet afgewacht. 

2.4 Nadja Degenhart heeft Pre wonen verlaten zij wordt opgevolgd door Mirjam Sierat. De 
offerte voor fietsenrekken Dr. Schaepmanstraat is door Spaarnelanden naar haar gestuurd. 

2.5 De nieuwe wijkkrant is naar de drukker en wordt voor de volgende vergadering bezorgd. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 21 mei 2019 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Irene Helmond, Elly Aafjes, Fred Spaansen 
Letty de Boer, Jan Appel 
Richard Terreehorst, Siem de Groot, 
Gerard Tensen 
Mariska van Zeeland  
Hakima Sallemine 
Marco Cornet 
Robert Oosting 
Barbara Munnikes 
Renger van Grinsven 
Nicole Hugtenburg 
Paul Meulman 
Wim Kleist 
Petra Klaassen 
Michel Groothuis 
Roel Schepers 
Lies Schaaf 
Lucas Ledmia 
Jeannette Donker, Debbie Timmerman,  
Gerrit van Slooten, Wil van Straaten.  
Frans van Loon, Henny en Bram van Ling, 
Henny en Jan van Amsterdam 
Piet de Vries 
Truus Melchior  

Wijkraad WRAB 
 
Ondersteunende leden 
 
Ondersteunend lid, speeltuin de Papegaai 
Handhaving 
Wijkagent 
Spaarnelanden directeur 
Spaarnelanden relatiemanager 
Sport support 
BIZ Amsterdamstraat 
Stichting Ontmoet Elkaar 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Dock en Sociaal wijkteam 
Sociaal wijkteam 
Jouw Haarlem en wijkbewoner,  
Bew. cie. Elanwonen 
Bew. cie. Dr. Schaepmanstraat 
Wijkbewoners   
 
 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Ingrid van Tienhoven 
José de Cock 
Jan de Graaff  

Gebiedsverbinder 
Elan Wonen wijkregisseur 
Bewoner 
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2.6 Aantal Bewoners van Nagtzaamstraat/Teylerplein zijn in gesprek met de procesmanager van 
de gemeente, zij zijn het niet eens met hoe de uitvoering van de straat nu gaat. Zij hebben 
vragen bij de uitvoering en hebben veel wensen waar zij over in gesprek gaan.  

2.7 Mail van Wim Kleist, Presentatie en discussiebijeenkomst visie Omgevingsraad Schiphol. 
Maandag 27 mei vindt in het ABC Architectuurcentrum van 16.00 tot 18.30 uur plaats onder 
de titel “Een vlucht naar voren” toegang gratis.  

2.8 Volgende vergadering is een jaarvergadering, of eigenlijk een halfjaar vergadering. Vorige 
jaren was de jaarvergadering in december, we spraken dan over het jaar daarvoor. Nu 
verzetten we de jaarvergadering naar juni.  

 
3 - Politie/handhaving Marco Cornet en Hakima Sallemine. 

Hakima Sallemine; Weinig meldingen jeugdoverlast.  
Er zijn fietsen gestickerd. Gerrit van Slooten merkt op dat er in de Bellamystraat al maanden een 
fiets met sticker staat. Hakima; termijn is 34 dagen, zij gaat het na. Voertuigen weggesleept, 
eigenaar hond beboet. Gesprek met ondernemers over afvalbakken in openbare ruimte.  
Gesprek met eigenaar scooterzaak van Zeggelenplein. Hij verzoekt zijn klanten om de scooters 
niet bij het bord neer te zetten. Het gebeurt nog wel. 
Handhaving trekt 5 dagdelen in oost met Spaarnelanden op. Hotspot voor afval naast de container 
is de Poortstraat. Men durft niet altijd een melding te doen. Hakima, meldingen zijn anoniem.  
Volgende week start de actie in Haarlem Oost. 
Marco Cornet; deze maand waren er 100 meldingen. O.a. melding verdachte situaties, 
geluidshinder, ruzie, fietsen en brommerdiefstal, autodiefstal, openstaande boetes, zaak 
mishandeling en beroving is in onderzoek, inbraak, verkeerszaken, verwarde personen, onwel 
wordingen, vernielingen . 
Jeugd, op het Teylerplein waren jongeren van 8 tot 10 jaar met de stenen van de bouw aan het 
slepen, na 23.00 aan het voetballen en baldadige jeugd van +/- 10 jaar. verkeersborden vernield. 
Jeugd in berging Dr. Schaepmanstraat. Vraag van Petra Klaassen of jeugdwerk hier iets kan 
betekenen. Marco; in de openbare ruimte wel, niet in gebouwen dat is voor de politie. Lucas, 
bewoners en PréWonen regelen dit. In de flats Dr. Schaepmanstraat zijn extra sloten aangebracht.  

 
4 - Robert Oosting, directeur van Spaarnelanden. 

Spaarnelanden is een onderhoudsbedrijf openbare ruimte. Doel leefgebied plezierig en duurzaam 
te maken. Fysieke domeinen groen, grijs, parkeergarages. Riolering en strand in Zandvoort. 
Sociaal domein werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor contacten is er de 
relatiemedewerker. Innovatie luchtkwaliteit, programma voor vermindering mobiliteit. 
Meldingen opdracht gemeente gaan naar het betreffende domein, ook naar ander partners zoals 
b.v. voor de bruggen. Wachtrij kan wisselend zijn. 
Communicatie. Wil, er is al drie keer melding gedaan over tegels en stenen die gevaar opleveren. 
Er werd niets aangedaan. Loopt de communicatie niet goed? Robert weet op dit moment de 
oorzaak niet. Als het niet goed gaat contact op te nemen met Barbara of anders Robert zelf. 
Duobakken. Grondgebonden woningen krijgen een duobak. Na een half jaar kan men beslissen of 
men de bak houdt, wat voor het merendeel wel het geval is. Zijn er problemen dan gaat men in 
gesprek voor een oplossing. Ze worden uitgedeeld aan de hand van de routes. Ze worden 1 x per 2 
weken geleegd. Er wordt meer ingezameld, de bewustwording is groter. 
Gerrit van Slooten merkt op dat in de nauwe straten de bakken in de weg staan.  
Hakima; de bakken mogen niet op de openbare weg blijven staan. 
Jan Appel, de kwaliteit van scheiding? Haarlem doet het goed. Er wordt meer ingezameld. 
Fred Spaansen. Blijft het aantal inzamelpunten gelijk? Ja, door het omgekeerd inzamelen moet de 
afstand niet te ver zijn. Er komen er meer bij en een pilot van afvalstraten. 
Paul Meulman, kan de afhaalfrequentie omhoog? Soms zijn de bakken al vol. Robert; We 
monitoren de gemiddelde aanbieding, (niet het gewicht) sturen dit voor advies naar de gemeente 
voor verhogen of verlagen frequentie.  
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Containers. Letty de Boer, vaak zijn de bakken op zaterdag al vol, gevolg veel vuil ernaast. 
Bewoners nemen de zak vaak niet mee terug en ook door mensen die geen pasje hebben. Kan 
men ze voor het weekend legen? Ze worden voor het weekend en in het weekend geleegd. De 
openingen worden gemeten en als er 70% wordt aangegeven gaat het naar de chauffeurs. In de 
tussentijd kan er veel gebeuren. Met gedragsverandering is er veel te winnen. Blijf regelmatig 
melden dan wordt het een hotspot. Spaarnelanden controleert niet dat is een taak van 
Handhaving. Er wordt aan een systeem gewerkt om beter te meten en aan een app zodat 
bewoners thuis kunnen zien of de container vol is.   
Kunnen chauffeurs signaleren? Ja. Er is een intern meldingssysteem. Chauffeur kan ook de naast 
staande zak meenemen maar dan faciliteer je het juist. Bewoner had sleutel voor de zijkant 
container en zet er grofvuil in. Hakima wil graag een melding. 
Hakima, de wagen leegt de container neemt het naastliggend vuil niet mee. Daarna komt de 
schottenwagen. Meerdere ochtenden tussen 09.00 en 12.00 is Handhaving mee voor controle. 
Kunnen de containers schoongemaakt worden en geschilderd? Er is een schema en wordt 1 x per 
jaar schoongemaakt, containers overschilderen gaat voorlopig niet gebeuren. 
Containers/bouwwerkzaamheden. Er waren problemen met afgesloten containers met de 
aannemer is naar oplossingen gezocht. We moeten dit in het vervolg voorkomen. 
Robert, communicatie was niet altijd goed en biedt zijn excuses aan. We kunnen er niet altijd wat 
aan doen, de afstemming loopt niet altijd soepel.  Irene merkt op dat de klantenservice niet altijd 
op de hoogte is. Robert, we willen pro-actiever werken. Het is een leerpunt. Contacten in een zo 
vroeg mogelijk stadium. Wijkraad neemt contact op zal als zich iets voordoet met Barbara. 
Amsterdamsevaart. Jan Appel. Spaarnelanden heeft zich 2 jaar niet met de Esplanade mogen 
bemoeien. Het was wel hard nodig er was geen kennis van groen. In voorbereiding is de 
samenwerkingsovereenkomst Gemeente, bewoners en Spaarnelanden. 
Beeldkwaliteit. Jan Appel Haarlem Oost zou van C naar B-niveau gaan. Dat gebeurt voorlopig niet 
daar er veel achterstallig onderhoud is. Richard, onderhoud Teylerplein is al lang niets aangedaan 
en gaat achteruit. Bollen geplant maar niets van terug te vinden door het gras. 
Wil van Straaten. Er is een eenmalige actie geweest ook met schoonmaak van bankjes en 
containers daarna is men niet meer geweest. De hulstboompjes zijn op een verkeerde manier 
gesnoeid. In de herfst zou ingeboet worden dat is niet gebeurt. Bewoners voelen zich niet serieus 
genomen en melden niet meer. Wil zet wel door. 
Gerrit merkt op dat het Drilsmaplein er mooi uit ziet. Voor beheer van de 60.000 bomen in de stad 
is er een deskundig bomenteam. 

• Afspraak is datum plannen voor een schouw als de Nagtzaamstraat klaar is. 
Vuilniswagens en verkeer. Siem de Groot. Bij het van Zeggelenplein rijden de chauffeurs tegen het 
verkeer in. Robert; dat is ontoelaatbaar vooral bij een school. Afspraak is dat het alleen mag als 
men de containers niet anders kan bereiken. Maak een melding met datum, tijd en nummer. 

 
5 - Projecten in de Buurt  
5.1 Petra Klaassen. Zij coacht jongeren tussen de 15 en 25 die vastlopen met school en werk. 

Kent men iemand meldt het bij Petra. Petra is bezig in het Broederhuis voor betere 
computers die vier dagen in de week toegankelijk zijn. Er zal een vrijwilliger aanwezig zijn. 

 “Alleman centrum van Dock in Parkwijk Er is een schaakinloop en een plantenasiel. 
5.2 Jan Appel ontvangt iedere dag complimenten voor de esplanade. Jan heeft contact 

opgenomen met het Haarlems dagblad, er verscheen een positief artikel met medewerking 
van Irene Helmond en Frans van Loon. De energie van 2 jaar die men erin gestoken heeft 
betaald zich nu terug. Men zoekt uitbreiding van de werkgroep. Het accent ligt nu op het 
groen. Opzet is om het gebied in compartimenten te verdelen die bewoners onderhouden. 
Er komt een samenwerkingsconvenant met gemeente, Spaarnelanden, wijkraad en 
bewoners. Waarin o.a. de verwachtingen, financiën en wie wat doet staat. 
Vrijdagmiddag is er jeu de boules. Hondenpoep is verminderd door het verbeteren van de 
beeldkwaliteit en sociale controle. Dank en applaus voor de inzet van de aanwezigen. 
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Vraag waar de picknicktafel XXL is gebleven? Na 2 jaar meldt de ambtenaar dat het hoger dan 
90 cm is en een speelobject. Gemeente is dan aansprakelijk bij ongevallen. Daar komt een 
rubberen ondergrond onder. Het kostenplaatje moet nog gemaakt worden. 

5.3 Paul Meulman. Van 12 t/m 15 juli is de Buurtcamping voor bewoners Haarlem Oost in het 
Reinaldapark. Het is voor de sociale cohesie, het is voor iedereen toegankelijk. Enkele 
plekken worden gesponsord. Voor de barbecue op 13 juli moet men zich aanmelden. De 14e 
is er een bingoavond. Verder muziek en sport, Sportsupport en Reddingsbrigade. 

 Informatie op de Facebook en de site “buurtcamping”, er komt een artikel in de wijkkrant. 
 Zijn er vragen of klachten kom dan langs om het te bespreken. 
5.4 Nicole Hugtenburg. BIZ, winkels Amsterdamstraat. Alle winkels zijn verplicht mee te doen en 

een bepaald bedrag te storten. In de tweede week van juni worden er plantenbakken 
opgehangen, sfeerverlichting met als onderwerp de Amsterdamse Poort. Op 24 augustus is 
er een braderie in de Amsterdamstraat. Er is een organisatiebureau ingehuurd die alles 
regelt. Knoedelmarkt op het schoolplein m.m.v. Dock en het sociaal wijkteam. Petra meldt 
dat het Broederhuis ook open zal zijn. 

 Jan Appel, fysieke winkels hebben het moeilijk door het internet. Nicole, er is een schouw 
geweest, er zijn 44 winkels waarvan 3 panden leeg staan. Het pand van vml Schoenenreus 
wordt nieuwbouw dat wordt vertraagd omdat men geen parkeervergunning krijgt. 

 
6 - Notulen van de wijkraadvergadering van 16 april 2019.  Actiepunten; 
      160419/2 Robert Oosting directeur Spaarnelanden is vanavond aanwezig. Zie punt 4. 
      160419/6 Herkomst naam Hof van Leijh. Voormalig stadsarchitect in Haarlem. 
      160419/7.2 3 x Spoedmeldingen gevaar losliggende stenen Teylerplein. Zie punt 4. 
      201118/7.1  Verplaatsen bankje binnentuin Vosmaerstraat naar Esplanada. Dat is gebeurd, er 

komen nog 2 bankjes bij. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
 
7 - Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag  
7.1 Jan Appel, Alliantie Oostpoort.  Zaterdag 29 juni is er een voorlichtingsbijeenkomst in de 

Brasserie Oostpoort van 11.00 tot 13.00 uur. Het concept is naar de Raad.  
Wim Kleist; er zijn enkele aandachtspunten zoals een grote P&R. Het plan voorzag in 180 
plekken maar het moeten er 2000 tot 2500 worden ook i.v.m. Formule 1 Zandvoort. Er is 
weinig ruimte Zuiderpolder richting Waarderpolder. 

7.2 Renger van Grinsven Sportsupport. Woensdag 26 juni is de Buitenspeeldag bij speeltuin 
Kindervreugd van 14.00 tot 17.00 uur. Renger zal persbericht naar Irene sturen. 

7.3 Roel Schepers (Jouw Haarlem) stelt op 29 mei in de Raadsvergadering de situatie 
Nagtzaamstraat aan de orde. 

7.4 Wil van Straaten is Sportsupport tevreden over de jeugdactiviteiten op het plein? Renger, ja, 
er is veel en wisselend animo voor. 

7.5 Wim Kleist.  Activiteiten Cruyffcourt, Buurtcamping. Men kan Olympia benaderen voor 
voetbal. Paul, er is al contact met DSK. Idee walking football. 22 mei is de iftarmaaltijd in de 
moskee, 27 mei in het ABC bijeenkomst “Toekomst Schiphol in relatie tot Haarlem”. 13 juni 
Groene ambassade voorlichtingsavond bij DRZM Waarderpolder over verduurzamen.  

7.6 Barbara Munnikes. 22 September open dag Spaarnelanden. 
 7 september Poldergoudfestival in de Waarderpolder ”Onder de toren”. 
7.7 Petra Klaassen. Elke dinsdag is er spreekuur in de Hamelink. 
 Sociaal wijkteam is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig van 09.0 tot 12.00 uur. 

Vraag waar kunnen ondernemers terecht die overlast hebben van de werkzaamheden 
Nagtzaamstraat? Bij Mark Geertman van van Gelder. Eind juli is het klaar, ze lopen twee 
maanden voor. 

 
8 – Sluiting 22.00 uur. 
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Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

19-03-19 
 
 
19-04-19 

4 Walter 
Mark 
Irene 

Paaltjes Nagtzaamstraat 78. 
Contact over bereikbaarheid.  
Fietsverkeerscirculatie. 
Bekijken afstaphoogte schuur. 

 
Hulpdiensten 
Bereikbaarheid coördinator 
Irene stuurt mail 

18-12-19 
 
21-05-19 

7.4 Irene 
 

Fietsenrekken Dr Schaepmanstraat. 
Offerte van Spaarnelanden is naar Pré 
Wonen gestuurd 

 
 
M. Sierat 

 

 


