
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum: Dinsdag 15-10-2019 20.00 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Notulist: Joyce Jacobsz
Fred Spaansen
Letty de Boer
Elly Aafjes
Jan Appel, 

Richard Terreehorst
Lies Schaaf
Peggy Meulman

Gusta Waage 
Ans van Soest, Siem de Groot, Gerrit van Slooten, 
Jan de Graaff, Wil van Straaten, Lucas Ledmia, 
Henny van Amsterdam
Wim Kleist

Robert van Koten
Piet de Vries
Jeanette Donker 
Marco Cornet
Bram en Henny van Ling
Marja Ashworth
G van Klooster
Rosa Kant

Wijkraad WRAB, bewonerscie Elan wonen
wijkraadslid
Wijkraadslid 
Wijkraadslid, werkgroep Amsterdamse Vaart, 
ambassadeur Spaarnelanden
Ondersteunend wijkraadslid
wijkbewoner
Stichting Ontmoet elkaar. Wijkraad 
slachthuisbuurt, ambassadeur Spaarnelanden
Wijkraad Slachthuisbuurt
Wijkbewoners 

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder, ambassadeur 
Spaarnelanden
Sociaal wijkteam
Belangstellende
wijkbewoner, werkgroep Amsterdamse Vaart
Wijkagent
Wijkbewoners
Wijkbewoner
Wijkbewoner
Pré Wonen

Afwezig met bericht
Debbie Timmerman,  
Irene Helmond, 
Gerard Tensen
Barbara Munnikes
Kristel Gortzak
Mirjam Sierat
Mariska van Zeeland
Frans van Loon
Hakima Sallemine

Voorzitter wijkraad amsterdamse buurten

   1. - Opening.
Elly Aafjes is de vergader voorzitter.
Welkom wijkraad Slachthuisbuurt. Er volgt een korte voorstelronde. 
   2.- Mededelingen en ingekomen stukken 
Mail Walter Vroom: 1. paaltjes ontbreken op Teylerplein, 2. de drempel is te hoog bij de Zomerkade
3. verlichting boven het zebrapad brandt niet. Dynniq is bezig met het vinden van de oorzaak niet 
branden verlichting boven het zebrapad. Ook is er contact over de paaltjes met van Gelder.
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De drempel lijkt niet te hoog maar wordt in de ronde met de aannemer en de directie meegenomen 
aan het eind van de onderhoudstermijn.
Inmiddels twee paaltjes geplaatst. 
Richard; er moet sowieso 1 paaltje bij. 
Voorstel Wim: maak foto waarop te zien staat dat de auto er doorheen kan als bewijs. 

Mail van Barbara Munnikes naar aanleiding van ondergrondse containers die te vol zouden zijn in of 
vlak na het weekend.
De klepopeningen zijn aangepast en er wordt verzocht om melding te doen als de containers te vaak 
te vol zijn.  (Cremerstraat, van Zeggelenplein en Jan van Walréstraat)

Mail gestuurd naar Rosa Kant en Bert Bovens: de afspraken van de schouw zijn (nog) niet 
nagekomen: van de boom in de Amsterdamstraat moet onderkant gesnoeid en fietsparkeervak bij 
het Handelshuys is nog niet gerealiseerd. 
Antwoord van Bert Bovens: Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het snoeien. Voor de belijning 
voor fietsparkeervak moet antwoord van flexbudget komen.
Rosa: er komt akkoord van flex budget. Spaarnelanden krijgt dan opdracht. 
Bomen worden “opgekroond” in de Amsterdamstraat 

Bericht van Lucas ontvangen dat er tulpen voor zijn flat zijn geplaatst in de dr. Schaepmanstraat.
Het pad bij de Franciscus Xavieriusschool wordt opgeknapt. De school is druk bezig samen met o.a. 
de wijkraad en de GGD om hier invulling aan te geven. 
Namens de wijkraad is Elly Aafjes aanwezig geweest en heeft de plannen teruggekoppeld met de 
wijkraad. De wijkraad is het niet helemaal eens met de plannen en koppelt dat aan de werkgroep 
terug.
De bedoeling is dat het pad officieel geopend wordt. Welke datum is nog onbekend.
De wijkraad neemt deel aan de beheer advies commissie Reinaldapark. De veiligheid van het park is 
een belangrijk punt waar de commissie werk van maakt. Op de agenda staat het regelen van een 
gesprek met de Burgermeester Jos Wienen die de portefeuille Veiligheid beheert om dringende 
zaken te bespreken.
10 oktober melding gedaan bij de gemeente dat de drempel in de dr. Schaepmanstraat hoek Teding 
van Berkhoutstraat kapotgereden is. De tegels verschuiven en vormen een gevaar voor fietsers. 
Melding door bewoner, wijkraad en ook aan de procesmanager gemeente gemaakt.  
Er is toegezegd, middels een antwoord op de melding, dat dit binnen 4 weken wordt gemaakt.

Daniëlle Leder heeft van de Diaconie om de kinderkledingbank te heropenen. 
Met een groepje vrijwilligers is Daniëlle bezig geweest de inboedel te sorteren en klaar te maken 
voor de winter. Plan is om begin december open te gaan. 

AED hangt aan de buitenkant van het Broederhuis. 

Wim: wens AED bij het pannenkoekenhuis. Ook Leonard Springerlaan gerealiseerd. Plattegrond van 
hulpverleners die weten hoe AED werkt. 
Bij de DEKAmarkt mag de AED niet gebruikt worden als er geen DEKAmarkt hulpverlener aanwezig is.
Praktijk: AED gewoon van de muur gehaald om iemands leven te redden. 
Jan Appel: crowdfunding bezig voor AED Buskenhuetstraat. 
Reinaldahuis: alleen bereikbaar als het open is. 
Melding: in de wijkkrant.
Korte discussie over de communicatie bij de tot standkoming van het realiseren AED’s.

3.- politie/handhaving
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Marco Cornet: Overleg met kernteam Oost: veilig plein. Naar ander plan. Niet alleen Jeugd maar 
gehele omgeving, integrale aanpak. Schouw, totale aanpak. 
Tim van Dock is uitgevallen. Vervangen door dame van Streetcornerwork. 
Wens: iemand die aangesteld wordt voor coördineren jeugdwerk.
Handhaving en wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder: integrale aanpak Reinaldapark. 
Wat cijfers: 73 meldingen in 4 weken 3 fraude. Vernielingen. 2 aantreffen vermiste personen. 
Overlast jeugd op diverse plekken. Onderzocht waar dit door komt. Het weer? Inbraak poging. Veel 
sociale problematiek. 7 verwarde personen. Diefstal kentekenplaat. Lijkvinding 1. Anoniem: dealen in
de wijk. Overlast dealen en alcohol. Diefstal Ziggo plaatjes 
Jan: diefstal lood bekende mensen? Bekend bij de politie. 
Lastig vallen bedrijfsleider DEKAmarkt. Diefstal en mishandeling zonder aangifte doen bij politie.
Elly: Overlast vuurwerk jongeren. Is dit gemeld bij de politie? Geen melding.
Oorzaak: mensen gaan politie bellen. 10 minuten in de wacht. Mensen bellen dus maar handhaving. 
Verwachting: toename (gevaarlijk) vuurwerk. Aangesteld functionaris Milieuzaken.
Last van onderbezetting politie in Haarlem. Nog maar twee auto’s over die kunnen uitrijden. 
Mensen in opleiding die nog niet klaar zijn om in te zetten. 
Lucas: vuurwerk? Bom? In de parkeergarage. Veel rook ontwikkeling. Dader(s) al verdwenen. 
Heeft het zin om te melden? Kan achteraf bij Marco Cornet door het te mailen. Wordt het 
gerapporteerd en kan erop teruggekomen worden. 

 Melden, melden, melden. 
Inloop Spreekuur: elke dinsdag Stefan Paap in de Hamelink 10.30u-11.30u. Met diverse professionals 
zoals burennetwerk, sociale wijkteams etc. 
Letty: aangifte gedaan van diefstal. Geen terugkoppeling gehad. Heeft het zin om naar spreekuur te 
gaan. Routing via de site en formulieren, contactformulier is ook mogelijk.
Wim: wanneer spreekuur in de Sprong? Elke donderdag in de Sprong 1030u-1130u.
Waarom niet beneden zitten? Gefaciliteerd door en in de Pré wonen ruimte. Is boven.
Inloop spreekuren zijn ook in andere wijken uitgerold. 
Rosa: melding verwarde personen in een bepaald gebied. Paul de Rooij heeft als specialisatie 
verwarde personen, dak en thuislozen en valt onder bepaalde codes. 
Koppeling naar GGD: vroeg signalering. Bekend in systeem ja/nee. Zo nee, wat en wie moet er 
ingeschakeld worden. ACT? Behandelaar André Vogel. Heeft veel cliënten? 
Zorgkant geborgd. Paul de Rooij heeft kaart van Haarlem waarop vermeld staat waar verwarde 
personen bekend zijn en wonen. Behoorlijk rode kaart. 
Rosa: melden is belangrijk want geen meldingsnummer en dan blijkt iets al maanden te lopen. 

   4 - Projecten in de Buurt: 
Amsterdamsevaart Onderhoud Esplanade
Jan: Zaterdag a.s. weer een rondje opruimen met een leuke groep actieve mensen. 
Projectmanager:XXL picknicktafel mag weer terug komen. Te beschouwen als object, verzamelpunt, 
en kunstobject. 
Reinaldapark
Er is nog budget. Wensen en prioriteitenlijstje vastgesteld. Belangrijk: weg naar Pannenkoekenhuis is 
onveilig. Prioriteit om aan te pakken. Voorstel: Park afsluiten zodra het donker wordt. Weer paaltjes 
plaatsen. 
Eerst vanuit veiligheid met voorstellen. Niet voldoende. Jos Wienen het belang laten doordringen/ 
wakker schudden dat de situatie steeds onhoudbaarder wordt. 
Personeel pannenkoekenhuis gaat onder begeleiding naar huis.  Er wordt gedeald. 
Mida heeft in Canada voorbeeld gezien van mooi park wat veranderd is in een park gedomineerd 
door verslaafden, criminelen en andere mensen die het park onveilig maken. 
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5. notulen 17-09-2019
Blz 3 n.a.v. punt hekken bij DSK. DSK is terug gefloten. 
DSK: zodra de activiteiten van DSK afgelopen zijn dan moeten de hekken gesloten worden. Afspraken
met gemeente: DSK moet het sluiten.
Geeft mogelijkheid op te treden zodra er iemand over het hek klimt. 
20.00u is van toepassing want de activiteiten zijn klaar en dan gaat het hek dicht. 
Nodig want pas nog is brand in de dugout gesticht. 
Jacques van Hooijstraat moet Jacques van Looijstraat zijn.
Actiepunten: 7.4 Cremerstraat: wordt monitoring opgepakt. 
7.4. Fietsenhekken mag er af. 7.1. Geen terugkoppeling van Sander.
Notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.

6. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag: 
Marja: Speelpleintje Fabriciusstraat/ Voortgangstraat. Veel niet goed onderhouden bomen. Bomen 
staan in de weg om te spelen. Te weinig speeltoestellen voor kinderen die net kunnen lopen tot 5 
jaar. Veel babies in de buurt. Veel poep en viezigheid. Kleintjes rennen zonder te kijken zo tegen een 
boom aan.

 Actie: Rosa maakt een afspraak Marja Ashwort.    
Voordat er bomen waren was er een grote zandbak. 
De buurt verjongt. 
De Witte stok dag: altijd stoppen voor een stok!!!  Stok voor blinden- en slechtzienden. Niemand kijkt
en rijdt gewoon door. 

 Actie: Aandacht in de wijkkrant. 
Herensingel is vooral fietspad geworden. Spiegel graag want je kunt geen fietsen van links aan zien 
komen doordat er (werk) bussen overal op hoeken staan. In plaats van een paar meter van de 
hoeken. 

 Actie: Melden: in het systeem. 

Rosa: Richard Holkade: er komen geen fietsstallen. 
Teyerplein: knelpunten Haarlem Oost 13 november: wijkagenten, voorzitters wijkraden. Herkennen 
analyse? Wat te doen? Gebiedsgericht werken onder de gemeente aandacht brengen. 

 Actie Rosa: voor wijkkrantje stukje aanleveren. Zichzelf voorstellen. 
Richard: veel klachten Nagtzaamstraat over te hard rijden door o.a. de lijnbus. Richard moest hard 
rijden om de lijnbus bij te houden. Wie te benaderen? Connexxion ? Busnummer noteren en klacht 
indienen bij Connexxion. 30 km bord is niet duidelijk genoeg. Smileys zijn aangevraagd. Plekken 
aangegeven. 

 Actie Rosa maakt melding en dan komt het bij Verkeer terecht. 
De bus valt vaak uit of is te laat: bussen rijden daarom veel harder. 
Rosa: wie is de eigenaar van de kerk in de Amsterdamstraat? Bij het kadaster navragen. 
Rosa: kerkelijke genootschap (Pinkster), BIZ en Spaarnelanden: in de Amsterdamstraat iets moois 
doen voor de kerst. 

Teylerplein: grote hek staat open door ambulance. Nog steeds open.  Brommertjes rijden weer. 
Melden bij handhaving? Melden,melden,melden. 
Wim: smileys komen overal behalve in Parkwijk-Zuiderpolder. Rosa: ze komen. 
  
10 – Sluiting
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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.

Monitoring wordt opgepakt

18-06-19 7.7 Irene Navraag stand van zaken AED’s Regie overleg
15-10-19 6 Rosa en 

Marja
Afspraak maken m.b.t. speelplein 
fabriciusstraat 

15-10-19 6 wijkraad Aandacht witte stok dag in wijkkrant
15-10-19 6 wijkraad Wens Spiegel herensingel melden 
15-10-19 6 Rosa Voorstelstukje aanleveren wijkkrant
15-10-19 6 Rosa Melding maken te hard rijden 

connexxionbus
15-10-19 6 wijkraad TEYLERPLEIN melden dat grote hek open 

staat 

Op dinsdag 19 november a.s. is de volgende wijkraadvergadering.
Aanvang 20.00 uur

Deze zal worden gehouden in het BROEDERHUIS, Nagtzaamplein 67,
2032 TC Haarlem. 
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