
Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Datum: Dinsdag 19-11-2019 20.00 uur
Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67
Notulist: Joyce Jacobsz
Irene Helmond
Elly Aafjes
Letty de Boer,
Jan Appel, 

Richard Terreehorst, Siem de Groot
Mariska van Zeeland

Kristel Gortzak, Hakima Sallemine
Rosa Kant
Bert Bovens
Marco Cornet
John Proost
José de Cock, Janne Hogervorst
Hoda Saoud 
Tewatha Muller
Hilde Prins
Ans van Soest, Gerrit van Slooten, Jan de Graaff, 
Wil van Straaten, , Jan en Henny van Amsterdam, 
H. Rosbach , ,  Jeanette Donker , Bram en Henny 
van Ling, G van Klooster
Daphne Wiersema, Sebastian van Kessel,
Zelda Tibaldi, Frans van Loon, Daniel Haalboom
Anouk Potman, G. van der Togt, G. Greving
R. Prakke, Debbie Timmerman
Nel de Lugt, Marion Breijer
Lucas Ledmia

Piet de Vries

Voorzitter 
vice voorzitter, penningmeester 
wijkraadslid
wijkraadslid, werkgroep Amsterdamse Vaart, 
ambassadeur Spaarnelanden
Ondersteunend wijkraadslid
Ondersteunend wijkraadslid, speeltuin de 
Papagaai
Handhaving en veiligheid gemeente Haarlem
Gebiedsverbinder gemeente Haarlem
Gebiedsbeheerder gemeente Haarlem
Wijkagent
Sociaal Wijkteam Oost
Elan wonen
Streetcornerwork
Dock
Bomenwachters
Wijkbewoners 

Wijkbewoner, bewonerscommissie Dr. 
Schaepmanstraat
belangstellende

Afwezig met bericht
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Fred Spaansen, Gerard Tensen
Peggy Meulman
Wim Kleist
Mirjam Sierat
Barbara Munnikes
Frans van Loon

Wijkraad Amsterdamse Buurten 
Wijkraad Slachthuisbuurt, 
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder, Spaarnelanden
Pré Wonen
Spaarnelanden
Wijkbewoner 

1. Opening. 
Presentielijst gaat rond en aangeven of wel/niet notulen ontvangen.

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Afwezig met bericht: Mirjam Sierat, Fred Spaansen, Peggy Meulman, Wim Kleist.
Binnengekomen mail van bewoner: 

 De 30 km zones in onze wijk zijn niet zichtbaar. 
 Bewoner wil graag duidelijkere signalering 30 km gebieden in de wijk.
 De wijkraad stuurt de mail door naar Rosa Kant gebiedsverbinder en Bert Bovens 

gebiedsbeheerder. Er wordt niet gehandhaafd in 30 km gebieden. 
 30km zone. Walter Vroom gesproken gaat borden ophangen.

Mail van Gouka projectontwikkeling over de bouw van de huizen op het van Zeggelenplein, DSK II die
nu Stoer wordt genoemd. De projectontwikkelaar komt binnenkort langs om toelichting te geven op 
het bouwplan, en meldt: 

 de omgevingsvergunning is verleend, 
 alle 13 woningen zijn verkocht, 
 de aannemer Scholtz Bouw dit jaar nog gaat starten met de eerste werkzaamheden 

op locatie.
De plannen voor het opknappen van de steeg naast de Teylerflat en de Fransiscus Xavieriusschool 
vordert.
In de vergadering van december komt Lida Samson van de GGD een toelichting geven vanwege het 
NIET ROKEN project.(zeker niet in de buurt van kinderen)
Uit de krant heeft de wijkraad vernomen dat sportschool de Hagedis en KwikFit4everybody zich gaan 
vestigen in het Broederhuis. De wijkraad wist dat er oriënterende gesprekken plaatsvonden, de rest 
is uit de krant vernomen. Wat het voor de wijkraad gaat betekenen is nog niet bekend. De wijkraad 
hoopt dat de (openbare) wijkraadvergaderingen en het wijkraadkantoor in het broederhuis blijft 
behouden. De wijkraad houdt de wijkbewoners hiervan op de hoogte. 
Er zijn voor onze wijk 3 locaties opgegeven om smileys op te hangen, om de weggebruiker te wijzen 
op eventueel te hard rijden. 
De locaties zijn: Dr. Schaepmanstraat, Teylerplein en Prins Bernhardlaan ter hoogte van Romolen.
Begin december wordt de nieuwe wijkkrant verspreid.

3. Uitbreiden/vernieuwen groen Busken Huetstraat en Teylerplein, toelichting 
door Bert Bovens, gebiedsbeheerder gemeente Haarlem
Busken Huetstraat: Er is bijna geen groen. 
Daphne Wiersema één van de betrokken wijkbewoonster licht toe. Gesprekken met bewoners. 
Criteria: Bomen plaatsen waar alle bewoners mee eens zijn. Garage omgebouwd tot woning. Zo min 
mogelijk parkeerplaatsen inleveren Zo min mogelijk last van het opdrukken tegels door wortels. 
Per saldo worden er geen parkeerplaatsen opgeheven. 
De wethouder heeft plan goedgekeurd. Dit is conform raadsbesluit dat er 1700 bomen geplant 
moeten worden in Haarlem.
Vraag van bewoner hoe het kan dat het plan goedgekeurd is, want heeft contact gezocht met Bert 
Bovens en is niet teruggebeld. Bewoner heeft niet de indruk dat democratisch besloten is over welke 
boom waar geplant wordt. 
Indruk van de wijkraad: Er is sprake van een vastgesteld en gedragen plan door bewoners van de 
straat. 
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Vragen bewoner uit de straat: Parkeernorm zou uitgezocht worden. Antwoord:Is alleen van 
toepassing op nieuwe wijken. Is er nu wel/geen werkgroep geweest die over het groen gaat in de 
Busken Huetstraat en Teylerplein?
Bert heeft lijst gehad van voor/tegens bewoners die wel/geen boom voor de deur willen hebben. 
Meerderheid wil een boom voor de deur. Ten koste van geen/zo min mogelijk parkeerplaatsen. 
Er is nog niets definitiefs besloten. Volgende week wordt er verder met de mensen gesproken. 
Teyerplein: bossage erg slecht. Vervuild en veel honden die uitgelaten worden. Er komen 
vlinderstruiken voor vlinders en insecten. Nagtzaamplein wordt ook aangepakt. Zeeuwse haag wordt 
geplant. 
Vraag: Gaat Spaarnelanden ook vaker knippen? Als het onvoldoende gebeurt graag melden bij de 
gemeente. Dan is er meteen actie mogelijk om uit te voeren. 
Wijkbewoners zijn wat kritisch vanwege de dug-out die niet meegenomen wordt. 
Schouw geweest. Rosa gebiedsverbinder, streetcornerwork, wijkagent. De heg, de borden, 
verlichting wordt bekeken om te constateren wat er moet gebeuren bij de dug-out. 
Verlichting moet sterker want het is nu te donker. Alle opties worden bekeken en in kaart gebracht. 
Borden laten komen zodat de politie kan handhaven. 
Budget onvoldoende om alles te doen. Meer bollen planten. Steenbreek inzetten. 
(planten i.p.v. stenen, tegel eruit en plantje erin)
Bewoners kunnen zelf ook budget aanvragen om omgeving met groen te verfraaien. 
Jan Appel: hondenpoep op Teylerplein. Vraag aan handhaving om meer te bekeuren. Kunnen er geen
dispenser opgehangen worden? Doet de gemeente niet. 

Vraag 30 km: procesmanager van gemeente Haarlem de Heer Vroom over aangesproken. Borden 
ophangen en 30 km schilderen op de weg. 
Blijkt dat het geen 30 km zone is waar gehandhaafd wordt. Het gaat ook geen 30km zone worden 
i.v.m. Connexxion. 
Haarlem Oost is 30km zone gebied. Bert Bovens kan op signaleringsplekken kijken en er wordt 
praktisch altijd harder dan 30 km gereden.

 Actie Bert Bovens: gaat onderzoeken of er een zebrapad bij Da Costastraat kan komen. Al 
eerder aangekaart en toen werd gereageerd dat het niet kon omdat er al een zebrapad is. 

Probleem: auto’ s scheuren over de drempels, bijna lancering. Het schijnt dat na de straat 
vernieuwingen de snelheden structureel met 1 km per uur zijn toegenomen.   

4. Politie/handhaving
Marco Cornet: Teylerplein, extra surveillance extra collega’s voor het vuurwerk. 
DSK overleg i.v.m. overlast. Er worden maatregelen getroffen. 
Meldingen 151019- 181119: 80 meldingen van diverse aard. 
Dienstgroepen. Af en toe een dienstgroepsdag. Haarlem Oost: Reinaldapark /Prins Bernhardlaan. 
Resultaten: o.a. 375 snelheidsovertredingen. Multidisciplinaire controle. 
Hakima: 7 meldingen qua jeugd. Vuurwerk. Ouders zijn geïnformeerd. Weer overtreding: dan bureau 
Halt bijvoorbeeld. Pakkans vuurwerkovertreding is klein. 
Kruitvat: containers moet Kruidvat weer naar binnen halen. Wordt gecontroleerd. 
Honden: in burgercontrole. 
Is het mogelijk om te handhaven als jongeren later dan 22.00u buiten zijn op het plein? Hangen, 
voor- c.q. indrinken…?  Antwoord: Zeker, ook weer melden, melden, melden. 
Jan Appel: is het idee dat er meer gemeld wordt? 
Kris: Jeugdoverlast wordt al meer gemeld dan vorig jaar in dezelfde periode of er wordt meer 
overlast bezorgd. 
Gemeente onderzoekt of verbod lachgas mogelijk is. Periode oud- en nieuw aantal camera’s op 
bepaalde plekken. Maar beperkt aantal. Alleen tijdelijk bordje: er hangt een camera? Mag dat. 

 Actie: Rosa neemt deze optie op met Bert. 
Onder het afdak speeltuin Papagaai: jongeren blowen. Politie komt en jongeren vluchten naar DSK. 
Filmpje is geen bewijs.
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5. Projecten in de Buurt
Janna Hogervorst neemt functie Jose de Cock over. 
Wat projecten vertraagd. Graag melden als er wat is.
Van Zeggelenstraat-Genestetstraat: wat gebeurt er met deze huizen? Daar wordt ook opgeknapt. 
Urgenties zijn al afgegeven. In het verleden anti kraak wonen uit handen gegeven. Is slecht bevallen. 
Elan Wonen neemt de regie weer in eigen hand om tijdelijk verhuur te regelen.
Streetcornerwork stelt zich voor. Werkt samen met Dock. Ambulant Jongerenwerk. Niet na 22.00u. 
Wat is de vraag bij het ambulante jongerenwerk: Wat kunnen wij voor de jongeren doen met 
complexe problematiek?  
Streetcornerwork en Dock hebben de laatste week niemand na 22.00u gezien of gesproken. Komt 
het door de brief om vooral te melden? 
Zij komen zeker ook leuke jongeren tegen die graag iets willen betekenen voor de samenleving/de 
wijk. Zij horen ook graag of en waar jongeren aan het “klieren” zijn.  Hoe zet je deze jongeren in voor 
iets actiefs? Het zijn Jongeren tot 14 jaar die actief zijn geweest. 
Lastig: steeds verschillende jongeren. Daardoor kan je als Streetcornerwork/Dock niet echt 
vertrouwen/een vertrouwensrelatie opbouwen. 
Bewoner Teylerplein: veel overlast herrie, racen met brommertjes. Voelt zich niet serieus genomen. 
Vindt het positief dat nu blijkt dat er meer mensen ook overlast ervaren. Melden, melden, melden. 
Tot 22.00u als optie ambulante jongerenwerkers benaderen, waarschuwen. Streetcornerwork/Dock 
medewerkers laten hun visitekaartjes achter. 
Voedselbank neergestreken aan de Amsterdamse Vaart. Vergunningen zijn op andere wijze 
afgegeven dan gebruikelijk is. Inhoud vergunningen roepen vraagtekens op. Wijkraad heeft bezwaar 
ingediend. Verhouding met Voedselbank is goed. Fietsenhok achterin komt er niet en die zou wel 
komen. 
Doel bezwaar indienen vergunning: leefbaarheid waarborgen op de Amsterdamse Vaart. 
Vraag Mariska: uitrit heeft twee parkeerplaatsen. Mag je daar staan? Nee dus, namelijk voor een 
uitrit. 
Jan Appel: Geeft Irene en Elly een compliment. Kennis van zaken over allerlei zaken. De dames zijn 
bijna zelf juristen geworden. 

6. notulen van 15 oktober 2019
Rosa: is gebiedsverbinder en werkt niet bij Pré wonen
AED crowdfunding Albertdingk Thijmstraat i.p.v. Busken Huetstraat 
Siem de Groot is ondersteunend wijkraadslid.
Actiepunten:
Wethouder vragen: wacht nog steeds op antwoord. Van de lijst.
Van de lijst containers klepopeningen
Wijkraad gaat nog met Wim Kleist, AED aanjager, contact mee opnemen 
Rosa heeft morgen afspraak met de speeltuin bewoner
Gerrit: geen stukje voor de krant
Wens spiegel herensingel, haarlemmerstraat: antwoord nee geen spiegel. 
Rosa voorstel: gebeurt
Connexxion gebeurt
Hek is soort van gemaakt. 
Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging van de notulist. 

7. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag: 
Jan Appel: concept groen participatieovereenkomst. Werkgroep trekt samen met Spaarnelanden op 
om groen te houden wat nu goed groen en onderhouden is. 
XXL picknicktafel: symbool voor energie en strijd. Komt dus niet terug. En als het terug komt wordt 
hij helemaal aangepast en ziet er dan niet meer uit. 
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Voorstel: niet meer de XXL tafel maar leuke extra kleine picknicktafels voor meer bewoners. 
Uitnodiging voor bakkie koffie bij de Voedselbank. Zullen de mensen voorzien van koffie/thee bij de 
eerste klusochtend. 
Rosa: heeft contact met eigenaar pand Amsterdamstraat 13 waar een kerkgemeenschap is gevestigd:
alleen groep Spaanstalige mensen die er gebruik van maken. Niet religieus schijnt. Amsterdamstraat 
13 wordt gebruikt als kerk. 
Mevrouw Breijer had nooit een uitnodiging gehad voor de wijkraad. Nu vanwege agendapunt 
Buskenhuet en Teyerplein groen uitgenodigd. Mw Beijer wil graag notulen ontvangen.
Putten op het Teylerplein zijn nog steeds verstopt!!!Buiten Beter app melding: antwoord: gaat nog 
een hele tijd duren. 
Gerard van t Klooster: Rattenplaag? Bij Wijkraad bekend? Melden bij de gemeente. Bijeen  bewoner 
al 10 ratten uit kruipruimte weggehaald. Soms lopen ze door de spouwmuur naar het plafond 
Actie: oproep aan bewoners om ratten te melden. 
Siem de Groot: DSK II er wordt begonnen. Houdt het in de gaten voor de wijkraad. 

  10. Sluiting

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact
18-06-19 7.7 Irene Navraag stand van zaken AED’s bij Wim 

Kleist
Wim vragen

15-10-19 6 Rosa en 
Marja

Afspraak maken m.b.t. speelplein 
fabriciusstraat ; afspraak 20-11-2019

15-10-19 6 wijkraad Wens Spiegel herensingel melden Irene gaat weer melding 
maken

19-11-19 3 Bert 
Bovens

Onderzoek zebrapad bij da costastraat

19-11-19 4 Rosa en 
Bert

Onderzoeken of er tijdelijk bordje mag 
komen: er hangen camera’s!

Op dinsdag 17 december 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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