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1 -  Opening door voorzitter Irene Helmond. 
       Mededelingen. Afwezig met bericht zie presentielijst.  
1.1 Mail gestuurd naar Biesot met foto’s van het trieste grasveld van Van Zeggelenplein. 

Antwoord; na de volgende keer namaaien weer laten nazaaien. Het komt allemaal goed 
volgens Robert Biesot. 

1.2 Mail van Pré Wonen Mirjam Sierat, de fietsklemmen dr. Schaepmanstraat. De offerte heeft 

Pré Wonen ontvangen maar vindt de klemmen te duur. Wordt vervolgd. 

1.3 Mail gestuurd naar bewoner da Costastraat over zijn verzoek tot eenrichtingsverkeer, dit is 

afgewezen. Het verkeer is geteld, er wordt niet hard gereden, als het 1 richting wordt, is het 

vermoeden dat er harder wordt gereden, de tegenliggers houden de snelheid laag. Een 

andere verkeerscirculatie zal ook gevolgen hebben voor de aanrijtijden van de hulpdiensten. 

Na de werkzaamheden Nagtzaamstraat wordt er weer gemeten. 

1.4 Mail gestuurd naar Robin vd Reep van handhaving, de scooterloods op v Zeggelenplein heeft 

herhaaldelijk scooters voor het informatie bord staan. Robin stelt voor samen met hem in 

gesprek te gaan met de winkelier. Irene Helmond zal hem benaderen.                   Actie Irene. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 18 juni 2019 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Irene Helmond, Elly Aafjes, Jan Appel 
Richard Terreehorst, Siem de Groot, 
Gerard Tensen 
Marco Cornet 
Nicole Hugtenburg 
Wim Kleist 
Sander van den Raadt 
Roel Schepers 
Anke van Dalen, Michel Groothuis 
Lies Schaaf, Corrie Luiten 
Lucas Ledmia 
José de Cock 
Wil van Straaten, Jeannette Donker, hr. Rosbach, 
Gerrit van Slooten, Frans van Loon, Jan de Graaff, 
Nicole Jacobs, Henny en Jan van Amsterdam,  
Gerard van Klooster, Ans van Soest, 
Truus Melchior  

Wijkraad WRAB 
Ondersteunende leden 
 
Wijkagent 
BIZ Amsterdamstraat 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Trots Haarlem 
Jouw Haarlem en wijkbewoner 
Sociaal wijkteam 
Bew. cie. Elanwonen 
Bew. cie. Dr. Schaepmanstraat 
Elan Wonen wijkregisseur 
Wijkbewoners   
 
 
 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Fred Spaansen, Letty de Boer 
Ingrid van Tienhoven 
Mariska van Zeeland  
Hakima Sallemine, André Koopman 
Petra Klaassen 
Barbara Munnikes 
Mirjam Sierat 
Bram en Henny van Ling, Debbie Timmermans,  

Wijkraad 
Gebiedsverbinder 
Ondersteunend lid, speeltuin de Papegaai 
Handhaving 
Dock, Sociaal wijkteam 
Spaarnelanden relatiemanager 
Pré Wonen 
Bewoners 
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1.5 Mail ontvangen bewoners Busken Huetstraat, zij vragen onze steun om hun straat te 

vergroenen, zij hebben ingesproken bij commissie beheer om geld hiervoor te krijgen. 

1.6 Mail ontvangen bewoner Amsterdamsevaart pand waar nu Matrassenhal inzit, bewoner 

constateert dat herhaaldelijk lang dubbel geparkeerd wordt. We hebben geadviseerd 

handhaving te bellen. 

1.7 N.a.v. bezoek van Robert Oosting van Spaarnelanden heeft Irene geprobeerd een schouw te 

organiseren. Dit wordt afgehouden door een medewerker van Spaarnelanden en de 

gebiedsbeheerder. Nadat een boze mail is gestuurd hierover, kwam het volgende antwoord: 

We kunnen nu best gaan schouwen en nogmaals concluderen dat het momenteel niet voldoet 
aan het gewenste niveau. Of we kunnen die stap overslaan en de vraag neerleggen, 
Spaarnelanden wat zijn de stappen die verder ondernomen moeten worden om het gewenste 
b-niveau te halen. En wanneer worden deze stappen ondernomen? kortom wat is de 
planning? We blijven dit volgen. 

1.8 Wil van Straaten heeft een mail gestuurd dat het Teylerplein blank komt te staan. De putten 
dienen aangepakt te worden. 

 
2 Politie/handhaving Marco Cornet. Hakima Sallemine is met vakantie. 

Deze maand waren er 88 meldingen. O.a. 5 bromfietsdiefstallen. Op het Teylerplein jeugd en 
graffiti, schreeuwen bij de speeltuin rond 23.00 uur. Vernieling, twee aanhoudingen voor 
belediging agent. Heling, diefstal van fietsen, kenteken scooter, gereedschap uit auto. 
Verwarde personen, assistentie GZ, mishandeling, onwel wording, vermist persoon. Ruzie, 
geluidoverlast. Vijf verdachte zaken. 
Autobrand Teding van Berkhoutstraat waarvoor 2 meldingen, technisch onderzoek loopt. 
Dr. Schaepmanstraat is overleg met bewoners en Pré Wonen. Het gaat om 12 tot 16 jongeren 
binnen de flat. Marco benadrukt dat dit een zaak van politie is en niet van jongerenwerk. 
Jongeren moeten weg en niet de jongeren faciliteren. Maak meldingen!! 

 
3 -  Halfjaar verslag Irene Helmond. 
       Het verslag staat in de wijkkrant. N.a.v.; 

Nagtzaamstraat zijn bij de Commissie beheer vragen gesteld over de overlast en gevolgen 
voor de winkeliers. Werkzaamheden lopen voor op schema. 
Oostpoort. Het informatieblad met goede informatie en de route is niet door iedereen 
ontvangen. Irene vraagt dit na. Het voorlopig ontwerp is in te zien. 
Vraag of het voor de schoolkinderen niet een te zwaar onderwerp is? Jan Appel heeft contact 
met de Zuidpolderschool gehad en het is daar goed ontvangen. Van andere scholen geen 
respons. Het gaat om de toekomst van de kinderen. 
29 juni informatiebijeenkomst in de Brasserie Oostpoort van 11.00 tot 13. 00 uur. 
Nieuwe Democratie. Gelote wijkraden, start 2020. Wordt opgenomen in de Kadernota. Er zijn 
slechte ervaringen zoals alleen al het aanvragen van een prullenbakje. 
DSK11 vergunning is aangevraagd, er staat nog slechts 1 woning te koop. 
Voedselbank is verder niets bekend. Er zouden nu minder uitgiftes komen en meer filialen 
openblijven. Nu zit de matrassenhal er tijdelijk in. 
Reinaldapark. In de beheercommissie Reinaldapark zitten Jan Appel, Irene Helmond en Wim 
Kleist. 

 
4 - Financieel verslag 2018. Elly Aafjes.  
 De kascommissie bestaande uit Bram van Ling en Ans van Soest heeft akkoord gegeven. 

Elly geeft uitleg, de wijkraad is uitgekomen met de begroting en verkregen subsidies en heeft 
€1512, 82 en € 492,32 aan subsidie aan de gemeente geretourneerd. Er zijn geen vragen. 
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5 -  Notulen openbare vergadering 21 mei 2019. Is vastgesteld. 
N.a.v. punt 3 Handhaving en fietsen. Gerrit van Slooten meldt dat de weesfiets Bellamystraat 
verwijderd is.  

      Actiepunten. 
190319. Email naar Mark Geertman over de vier paaltjes Teylerplein. Zie punt 6.2 
Afstaphoogte schuur is behandeld. Punt gaat van actielijst. 

 
6 -  Wat verder ter tafel komt  
6.1 Elly heeft contact met Mark Geertmans gehad over de verkeersborden op het Teylerplein 

waar s’ avonds de jeugd mee speelt en overal teruggevonden worden. Ze vraagt of het 
morgen opgeruimd kan worden. 

6.2 Hr. Rosbach. Komen de vier paaltjes Teylerplein weer terug? Er zijn nu twee paaltjes 
teruggeplaatst. Elly; paaltjes waren gestolen. Er zijn nieuwe besteld en worden in de oude 
situatie geplaatst. 

6.3 Jan Appel. Project Esplanade Amsterdamse vaart. Hij probeert al twee jaar met een positieve 
insteek met de werkgroep dit project te doen. Maar het werkt niet meer. Men heeft nu al de 
4e projectmanager. Per 1 juli komt er weer een nieuwe projectmanager. 
Er was afgesproken voor een concept dienstverlening contract met gemeente, 
Spaarnelanden en werkgroep over de financiën en wie wat inbrengt. Men hoort niets en het 
duurt heel lang voor men ook maar iets voor elkaar krijgt. Dit werkt frustrerend voor de 
werkgroep hun tijd en energie. Het gaat niet goed. De ondertekening gebeurt nog steeds 
niet. 
 In 2017 is er van alles beloofd door toenmalig wethouder Cora Yfke Sikkema. Jan Appel is bij 
wethouder Merijn Snoek geweest, participatie wil men graag. De laag ambtenaren tussen de 
gebiedsbeheerder en de wethouder werkt niet goed en houdt de zaken tegen. Simpele zaken 
zoals een prullenbakje, bankje, picknicktafel. Akkoord ambtenaar picknicktafel in nieuwe 
functie geeft hij aan dat het een speelobject is. Voor sommige zaken zoals de beukenhaag 
voorzag de werkgroep al maar er wordt toen geen actie ondernomen, later is de haag 
opnieuw geplaatst. Ook is allang aangegeven dat de afwatering niet deugt. 
Kapitaalvernietiging. 
Bewoners zijn 2 jaar met onderhoud bezig geweest zonder dat Spaarnelanden er iets aan 
mocht doen, er was geen opdracht gemeente. Op dit moment creëert men achterstallig 
onderhoud, gevolg er dreigt vergrassing dat is ook weer kapitaalvernietiging. 
- Volgend stap richting politiek. Sander van den Raadt en Roel Schepers willen graag in 
gesprek gaan. Sander geeft aan juist in de politiek te zijn gegaan voor de bewoners en te 
horen wat er leeft. 
Wim Kleist onderschrijft de werkwijze gemeente, hij merkt het zelf op vele andere vlakken 
o.a. met het Reinaldapark. 
Men wil graag participatie, maar er wordt geen gevolg aangegeven. Het ontbreekt aan 
communicatie. Hij zet het op de agenda van het regieoverleg Haarlem oost. Het lijkt alsof de 
betrokken ambtenaren niet kunnen omgaan met participatie. 
De ervaring van Irene is dat het antwoord redelijk vlot komt, al krijgt men niet altijd het 
antwoord dat men wil. Het duurt soms lang voor je iets hoort. De wijkraad blijft het proberen 
en geeft een stevige reactie terug. Zoals de schouw gebiedsbeheerder Bert Bovens vindt het 
niet nodig. Directeur Spaarnelanden Robert Oosting heeft op de vorige vergadering.de 
schouw zelf voorgesteld en zou meegaan.  
Wil van Straaten. De struiken Teylerplein zijn voor de helft afgezaagd/gesnoeid, het is geen 
gezicht. Er is gebrek aan onderlinge communicatie tussen gemeente en Spaarnelanden.  
Nieuwe democratie is gebakken lucht. Er is geen plan. Potjes met hap snap beleid.  
Wil vraagt of hier geen mogelijkheid voor vergroening Teylerplein. Richard het gras is 
gemaaid en ligt op het veldje achter de dugout waardoor dat gras daar verrot. Onderhoud is 
een zaak van Spaarnelanden. 
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7 -  Rondvraag  
7.1 Sander van den Raadt meldt dat de paaltjes Teylerplein gestolen waren. Jacques Amand 

heeft er 2 teruggevonden en meegenomen. Deze twee oude paaltjes zijn nu teruggeplaatst. 
Hij geeft aan; betrek de politiek, laat die vragen stellen aan de wethouder. Zoals bij 
bereikbaarheid Amsterdamstraat. Sander vraagt de stand van zaken aanvraag bomen Busken 
Huetstraat. Volgende commissie Beheer vergadering is in september 
Navraag status DVO Amsterdamsevaart. 

7.2 Wim Kleist. Schiphol. Directeur Benschop geeft aan dat het niet goed gegaan is en wil 
handhaving. Zaken staan niet in de wet en worden gedoogd. Men kan dan niet handhaven. 

7.3 Roel Schepers. Het opknappen van de wandelpromenade Sandenburg Molenwijk € 2,2 
miljoen gaat ten koste van de Prins Bernhardlaan. 

7.4 Gerard van Klooster. De ondergrondse containers worden te weinig geleegd. O.a. 
Cremerstraat, van Zeggelenstraat. Irene gaat dit na.                                   Actie Irene. 

 Er wordt te hard gereden in de Teding van Berkhoutstraat met aan beide zijden fietsstroken. 
Dat gebeurt straks ook in de Nagtzaamstraat. Het is niet duidelijk dat het 30km gebied is.  
Aan het begin van de wijk staat 30 km, dit wordt niet herhaald. 
Irene neemt contact op met Bert Bovens, om meldingen te bekijken, de gemeente heeft data 
beschikbaar of het echte snelheid is of het gevoel. 
Marco, er kunnen metingen gedaan worden, er zijn marges in wat acceptabel is. 
Alternatieven kunnen bekeken worden, de gevolgen ervan en of die wenselijk zijn. Er moet 
een verkeersbesluit worden genomen, de politie verkeerszaken adviseert, het 
gemeentebestuur neemt het besluit. 
De inrichting moet ook voor 30 km zijn anders kan er niet gehandhaafd worden, is het 
juridisch niet geldig. 

7.5 Wil van Straaten had het mooier gevonden als de bloembakken in de Amsterdamstraat 
waren doorgetrokken rondom Broederhuis waar juist het sociale gebeuren is. Advies contact 
met Dock opnemen. 

7.6 José de Cock bedankt voor het artikel over Hof van Leijh in de wijkkrant. José krijgt een 
andere functie binnen haar bedrijf. José wordt wooncoach, gaat zich bezighouden met o.a. 
herstructurering. Zij zal niet meer aanwezig zijn op de wijkraadvergaderingen. José wenst de 
wijkraad veel succes. 

7.7 Lies Schaaf vraagt naar de stand van zaken rond AED’s. In een vorige vergadering was er een 
bewoner die hierop inging. Gemeente is er mee bezig.  Irene doet navraag bij het 
regieoverleg Bij de dierenarts in de Slachthuisbuurt is een AED geplaatst.                 Actie Irene. 

 Wim Kleist, op 19 juni is er een bijeenkomst in Jacob in de Hout. 
7.8 Jan de Graaff vraagt of de kosten voor onderhoud speeltoestellen Fabriciusstraat zijn 

opgenomen?  Ja, dat is geregeld. 
7.9 Richard Terreehorst meldt aan Marco Cornet dat er op het Teylerplein een deels 

gedemonteerde weesfiets staat. Marco gaat dit na. 
7.10 Irene Helmond. Truus Melchior neemt vandaag afscheid als notulist. Ze wordt bedankt met 

bloemen, een cadeaubon en applaus. Haar opvolgster in september is Joyce Jacobsz. 
 
 
8 - Sluiting 21.15 uur gevolgd door een hapje en drankje. 
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Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

18-06-19 1.4 Irene Overleg gesprek over en met 
Scooterloods 

Robin vd Reep 

18-06-19 7.1 Sander 
Van den 
Raadt 

Navraag stand van zaken vergroenen 
Busken Huetstraat 

 

18-06-19 7.4 Irene Navragen niet goed legen containers 
Cremerstraat van Zeggelenstraat enz. 

Spaarnelanden 

18-06-19 7.7 Irene Navraag stand van zalen AED’s Regie overleg 

18-12-19 
21-05-19 
 
18-06-19 

7.4 Irene 
 

Fietsenrekken Dr Schaepmanstraat. 
Offerte van Spaarnelanden is naar Pré 
Wonen gestuurd 
Pré Wonen vindt het te duur, overleg met 
Spaarnelanden en bewonerscommissie 
volgt. 

 
M. Sierat 

 


