
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum: Dinsdag 17 september 2019 20.00 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Irene Helmond, Elly Aafjes, Jan Appel, 
Fred Spaansen, 
Richard Terreehorst, Siem de Groot, Letty de Boer
Marco Cornet
Peggy Meulman
Bianca Bakker
Lucas Ledmia
Jeannette Donker, Gerrit van Slooten, 
Frans van Loon,
Henny van Amsterdam
Joyce Jacobsz 
Mirjam Sierat
Kristel Gortzak
Hakima Sallemine
Piet de Vries
Debbie Timmerman
Rosa Kant

Wijkraad WRAB,
Wijkraad
Ondersteunende leden
Wijkagent
Stichting ontmoet elkaar
Wijkraad Slachthuisbuurt
Bew. Cie. Dr. Schaepmanstraat
Wijkbewoners 

Notulist
Pré Wonen, opvolger Nadja Degemans
Handhaving
Handhaving
Belangstellende, wijkraad patrimoniumbuurt
Wijkbewoner
Gebiedsverbinder

Afwezig met bericht
Mariska van Zeeland 
André Koopman
Petra Klaassen
Barbara Munnikes
Bram en Henny van Ling, 
Gerard Tensen
Wim Kleist
Sociaal Wijkteam
José de Cock
Jan de Graaff
Wijkraad Scheepmakersdijk
Wil van Straaten
Wim van Seggelen
Michiel Groothuis
Jan de Graaf

Ondersteunend lid, speeltuin de Papegaai
Handhaving
Dock, Sociaal wijkteam
Spaarnelanden relatiemanager
Bewoner
Bewoner
Wijkraad parkwijk zuiderpolder

Elanwonen wijkregisseur
Wijkbewoner

1 - Opening door voorzitter Irene Helmond. Voorstelronde. 

2.      Mededelingen en ingekomen stukken. Afwezig met bericht zie presentielijst. 
 Mail gestuurd naar: Barbara Munnikes: De ondergrondse containers Jan van Waléstraat, 

Cremerstraat, van Zeggelenstraat zijn vooral op maandag vol. 20 juni heeft Barbara intern 
doorgezet, 3 september reminder gestuurd
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 Melding gemeente wateroverlast: Teylerplein stond blank, n.a.v. Wil van Straten, foto 
meegestuurd. 27/6 melding afgehandeld.

 Bericht van Lucas dat fietsenrek dr. Schaepmanstraat er komt. 3/9 zit in de planning bij 
Spaarnelanden.

 Hoorzitting geweest omdat de wijkraad bezwaar heeft gemaakt over het gekorte budget 
voor vroegere bewonersondersteuning, het huidige leefbaarheids- en initiatievenbudget. 
Bestemd voor notuleren, internet en websitekosten. Was in augustus. Na 6 weken komt er 
uitsluitsel 

 Contact gehad met de Eritrese orthodoxe kerk. Op zondagmorgen is er een viering in de 
vroegere St. Johannes de Doper geweest. Er is eind juni door bewoners geklaagd en de 
politie is ’s nachts tijdens een viering geweest.  Er werd ook overnacht. Zij hebben op advies 
van de wijkagent contact met de wijkraad opgenomen. We hebben de mensen rondgeleid en
uitgelegd waarom de bewoners last hebben van geluid. De omwonenden zijn middels een 
flyer op de hoogte gebracht van de vieringen.

 Wijkmarkt Slachthuisterrein op zondag 6 oktober, van 10-17 uur. Je kunt daar je spullen 
verkopen een kraam kost € 10,00.

 Gemeente heeft bij omwonenden van Nagtzaamstraat een kaartje en een brief in de bus 
gedaan om de mening te vragen over de werkzaamheden van de Nagtzaamstraat.

 De wijkraad heeft Walter Vroom, de procesmanager, gemaild dat de borden boven de zebra 
niet branden en de digitale informatie borden bij de bushaltes ontbreken. De borden zijn 
geplaatst, aan de verlichting wordt gewerkt. Er is nog een mail gestuurd over de drempel bij 
de Zomerkade die te hoog zou zijn. Het blijkt dat niet iedereen de brief gekregen heeft 

 N.a.v. telefoongesprek met bewoner Romolen waarin hij meldde veel overlast te hebben van
te hard rijdend verkeer en van geluid van auto’s en motoren, heeft de wijkraad een mail 
gestuurd om een oplossing te vinden, naar de wijkagent, Bert Bovens en Ingrid van 
Tienhoven. Voorstel: bijvoorbeeld smileys plaatsen. De wijkagent ondersteunt het idee om 
de smileys te plaatsen en eventueel, door tijdelijke lussen in de weg, zichtbaar te krijgen of 
en wanneer er te hard wordt gereden om vervolgens door afdeling handhaving van de Politie
actie te laten ondernemen. 

 Mail ontvangen van de projectontwikkelaar die de woningen van DSK II gaat bouwen. De 
omgevingsvergunning voor het project Stoer (Van Zeggelenplein) is aangevraagd.  De 
projectontwikkelaar verwacht in oktober de omgevingsvergunning te ontvangen en nog voor 
het eind van dit jaar met de eerste voorbereidende grondwerkzaamheden te starten.  In de 
vergadering van november komen ze weer langs om ons een toelichting te geven.

 “Right to challenge”: Door de gemeente is er een bijeenkomst georganiseerd. De gemeente 
wil de burger de gelegenheid geven zelf een initiatief aan te dragen en zelf voor de uitvoering
zorg te dragen. De flyer is bij de vergadering in te zien,

 De voedselbank heeft vergunning voor de Amsterdamsevaart. De wijkraad gaat de 
voedselbank en de omwonenden bij elkaar brengen om problemen te voorkomen.

 Nieuwe wijkkrant in december, graag kopij inleveren. Begin december rondgebracht, 
deadline 3e week november.
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 Volgende maand: Bert Bovens komt met bomen info voor bewoners Busken Huetstraat en 
Teylerplein.

3. Politie/Handhaving: 
Jeugdoverlast: 1 melding Teylerplein sinds 3 maanden. Mensen zijn bang om te melden. Alle 
hotspots in oost. Melding Graffity op meterkast via “beter buurt” app. 
Klacht over Kruidvat: 24/7 laat rolcontainers buiten staan. Robin neemt dit op.
Foutparkeren wordt aangepakt.
Handhavers Oost: project duo containers aangepakt die op de openbare grond waren gezet. Weer op
eigen grond.
Anatolia: Turkse groenteboer. In bestuursrechtelijke procedure vanwege uitstallingen. Overtreding 
bestraft met dwangsom. Moet rekening houden met voetgangers. Ook: parkeeroverlast.
Klacht stapels kranten dr Schaepmanstraat: is opgelost. Bleven dagen staan en soms in de fik 
gestoken. Wordt steeds aangepakt zodra bekend is dat de stapels toch weer staan. 
Diverse locaties bezocht i.v.m. hondenbeleid. Burgersurveillance.
Grote voertuigen project: zitten juridische haken en ogen aan. Langer dan 6 m en hoger dan 2.40m.
Ontheffing aanvragen mogelijk alleen hoe en waar zoekt Hakima uit. Hakima wil dit in een brief 
vermelden en mensen informeren. Uitsteken over parkeervak, gevaarlijk.
Ook: tegenover Reinaldahuis, Leonard Springerlaan…
Teylerplein: Maxima bestelbus 
Eerst: brieven “ontheffing aanvragen” uit en daarna kan er gehandhaafd worden.
Matrassenwinkel: aangesproken op auto parkeren. Handhaving is geweest. Claimt parkeervakken 
voor zijn cliënten. 
Afdeling parkeerzaken (André Koopman?) zodra uitrit niet benut wordt, wordt het een parkeervak. 

 Actie: Irene stuurt de mail naar Hakima.
Handhaving tot 23.00u? Ligt er aan…maandag, dinsdag, woensdag tot 22.15u donderdag, vrijdag, 
zaterdag, tot 2400u, zondag anders. Anders… politie. Twee groepen “waar de mensen bang voor 
zijn”. 
Bandenhal: klachten gemeld. Burgers worden door handhavers ontmoedigd om melding te maken. Is
niet de bedoeling. Melden, melden, melden. 
Politie: Marco Cornet. In burger. Persoonlijke mededeling. Versleten heup en in procedure voor 
ander werk anders dan op de straat. Op termijn geen wijkagent werk meer. Blijft wel aanspreekpunt. 
Wijkzaken: Teylerplein, DSKterrein, Jacques van Hooijstraat: extra aandacht en inzet aan gegeven.
Groepje jongeren die wat ouder zijn en zijn aangesproken. Geen overlast op het moment. 
Assertievere groep jongeren: wat minder goed aan te sturen en aan te spreken.  Indien nodig 
bekeuren of aanhouden.
DSK: hekken goed afsluiten. Terrein van de gemeente. Aanvullende borden: daar na 22.00u niet meer
mogen verblijven. Kan er gehandhaafd worden. 
Teylerplein is openbaarder van karakter, lastiger om te handhaven. Advies Marco aan gemeente: “no
go zone” aanwijzen. Daar is discussie over bij de gemeente Haarlem. Intentie: na 22.00u rust in de 
wijk. Er schijnt een onleesbaar bord te staan. De gemeente Haarlem wil dit bord niet 
repareren.Wijkraad heeft foto van het bord gemaakt. Marco: staat niet op de dug-out en de 
omgeving eromheen. Staat intern, speelplein achter het hek en niet te handhaven. 
294 meldingen inzet politie over laatste 3 maanden. 
Veel burenruzies: 22. Bedreigingen, vernielingen….
Sociale wijkproblematiek: 5.
20 personen met verward gedrag. 
Diverse diefstallen fietsen, snorfietsen.
Openbare schennis: 1, niet meer gezien
12 diefstallen uit auto’s 8 fietsendiefstallen 
Overlast jongeren 4 jac van looystraat, teylerplein 1 plus 1 met 20 man, dr schaepmanstraat 1, 
anna kalbachstraat 1 allard piersonstraat 1 hazenbroekstraat 
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21 verkeerszaken
21 vermiste personen meer- en minderjarigen, 13 onwel meldingen paar inbraak woningen, 1 
overlast drugs alcohol. 1 lijk vinding: mensen worden na een paar dagen dood gevonden, 
zedenzaken, steekpartij spaarnwoudestraat/gedempte herensingel (collega in het gezicht geslagen, 
diverse verwondingen) 

4. Projecten in de buurt 
DSK II gaat onder naam Stoer gebouwd worden. Komt in november weer om terugkoppeling te 
geven. Feedback gevraagd aan bewoners door projectmanager. 
Jan Appel: 21 leden die nu onderhoud plegen aan Esplanada project. 
Merijn Snoek: waar is de tafel gebleven? Doen mee aan burendag. 
Helaas krijgt Spaarnelanden geen opdracht en budget. Erg leunen op burgers. Leuk project om elkaar 
te leren kennen en te verbinden. Bewoners: maken schoon om te voorkomen dat vuil, vuil aantrekt. 
5. Notulen van de wijkraadvergadering van 18 juni 2019

Blz 2 punt 3 nieuwe democratie: Punt van Piet de Vries refereert aan bezoek Groningen: de 
wijk heeft zelf budget. N.a.v. deze formulering en opmerkingen over Spaarnelanden: slechte 
ervaringen zoals alleen al het aanvragen van een prullenbakje.

Punt 6.2. wvttk: Richard: vraag van de heer Rosbach: komen de paaltjes nog terug?
 Actie: Mail sturen naar Mark

Rondvraag punt 7.6. Jose blijft nog komen Ook volgende maand

6. Wat verder ter tafel komt
Kids Run: Peggy en Jan actief meegeholpen. Weinig kinderen uit OOST. Veel uit Amsterdam, 
Heemstede en Schalkwijk. Is georganiseerd door STAD (stichting Talent en Dreams). Was niet zo goed
georganiseerd. Komt er een evaluatie?  

 Advies: Peggy stuurt haar ervaringen naar de organisatie STAD en naar Chantal Baas van 
afdeling evenementen gemeente Haarlem

Frans zag dame vallen, Amsterdamse Vaart scheve tegel. Melden bij de gemeente Haarlem!
Peggy: Sinterklaasfeest organiseren met pannenkoekenrestaurant op 1 december. 
Pannenkoek, ijsbaan, knutselen. Entree € 2,00 
Als lukt: vanuit Wijkraad sint Maarten vieren. 
Piet de Vries: meedoen aan 1 van de 4 experimenten loting, wijkcontract... 
Kan starten met de experimenten. Heeft wijkraad een brief ontvangen. Right to Challenge brief? 
Gerrit: Alberdingk Tijm - van Zeggelenstraat: wordt de straat daar verbeterd?  Trottoir is heel 
gevaarlijk. 

 Actie: Gebiedsverbinder vragen 

7. Sluiting 21.15 uur gevolgd door een hapje en drankje.

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
18-06-19 7.1 Sander

Van den 
Raadt

Navraag stand van zaken vergroenen
Busken Huetstraat: 

Ingesproken bij de 
commissie ontwikkeling

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

Mail naar Barbara 
Spaarnelanden gestuurd

18-06-19 7.7 Irene Navraag stand van zalen AED’s Regie overleg
7.4 Irene Fietsenrekken Dr Schaepmanstraat. Mirjam: gaat Pre niet over. 

Openbare ruimte uit 
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leefbaarheid en is een 
kleiner budget. Is akkoord. 
Spaarnelanden heeft 
vandaag (17-09) voor vrijdag 
a.s. situatie aangepast.
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