Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Dinsdag 15 december 2015
19.30 uur
Broederhuis Nagtzaamplein 67

Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Marcella van Vloten
Irene Helmond
Ron Bax
Fred Spaansen
Mariska van Zeeland
Hakima Sallemine
Marijke Bergsma
Corry Luiten
Jack Amand
Herman Wijkhuizen
Lucas Ledmia, Jan de Graaff, mevr. Boes,
Wim van Seggelen, Gerard van Klooster,
Debbie Timmermans, hr. van der Meijde
Ans de Haas, hr. en mevr. van Amsterdam, Roel
Schepers, Frans van Loon, Siem de Groot
Truus Melchior
Afwezig
Mieneke Zijlmans
Gerard Tensen
Henny van Ling

a.i. Voorzitter wijkraad;
a.i. Secretaris
Penningmeester
wijkraadslid
Speeltuin Haarlem Oost
Coördinator Handhaving en Veiligheid
Wijkagent
Bew. Cie. Elan Wonen
St. Doei
Wijkraad Slachthuisbuurt
Wijkbewoners

Notulist
Gebiedsverbinder
Wijkraad, wijkkrant
Bewoner

1 – Opening door a.i. voorzitter Marcella van Vloten. Afmelding Mieneke Zijlmans, Gerard Tensen en
Henny van Ling
2 - Mededelingen en ingekomen stukken. Irene.
2.1 Uitnodiging heropening politiesteunpunt Schalkwijk op 4 december met rondleiding. Aangifte via
3D-aangifteloket op afspraak via 0900-8844. 7 dagen in de week van 09.00 tot 22.00 uur.
2.2 Mail Spaarnelanden kerstbomenactie 6 en 13 januari tussen 12.30 en 16.00 uur kunnen kinderen
op diverse locaties bomen brengen, 40 cent per boom en een lootje met kans op €500 voor
activiteit met de hele klas.
2.3 Uitnodiging kerstborrel donderdag 17 december van 16.00 tot 19.00 uur in de Palmenkas
Haarlemmer kweektuin Kleverlaan van te voren aanmelden.
2.4 Mail van Josette Polman, afd. ruimtelijk Beleid gemeente Haarlem. Zij komt in januari op de
openbare vergadering kennismaken en een toelichting geven op bestemmingsplanprocedure
DSK 111
2.5 Voor de vergadering van januari wordt Els Rodenburg uitgenodigd, zij is zorgmanager
Extramuraal van de Zorggroep Reinalda.
2.6 25 november aanwezig geweest in het ABC bij een informatieavond van de Gemeente over
afwaardering Amsterdamse Vaart. Er waren veel voor en - tegenstanders. Reacties worden
meegenomen in het verder uitwerken van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp. Hierbij
worden verschillende belangenbehartigers waaronder de wijkraad uitgenodigd.
3- Politie Marijke Bergsma.
Vanavond vanaf 20.00 uur is de weg tussen Nagtzaamstraat ter hoogte van de Zomerkade
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afgesloten voor autoverkeer wegens werkzaamheden aan de gasleidingen.
3.1 Meldingen afgelopen maand 6 brommer diefstallen, advies behalve het slot ook vastkoppelen.
Eén melding vernieling auto, 3 meldingen vuurwerk en overlast jeugd.
3.2 Siem. Het verzoek voor éénrichtingsverkeer Anna Kaulbachstraat / deel van Zeggelenplein loopt
nog. Irene neemt dit mee voor nader overleg.
3.3. Mevr. Boes. Er rijden auto’s op het fietspad Herensingel / Teylerstraat de paal ontbreekt..
Truus; dit is reeds eerder nagevraagd bij Spaarnelanden. Men haalt de paal in de winter weg voor
wagens Spaarnelanden om het fietspad sneeuwvrij te maken en plaatst het na de winter weer
terug. Irene doet ook navraag bij Mieneke.
3.4 Aanpak parkeren op de stoepen. In de Zuidpolderstraat t.o. 237 staat al 4 dagen een auto met één
bekeuring. Hakima neemt dit mee.
In de Dr. Schaepmanstraat wordt fout en hinderlijk geparkeerd bij de supermarkt, graag meer
handhaving. Hakima onderneemt actie.
3.5 Mariska in de Poortstraat kon vanwege werkzaamheden Spaarnelanden de containers niet legen,
er werden vele zakken naast gezet. Alles werd later wel meegenomen.
3.6 Mevr. van Tintelen. Hoek Jacob Geelstraat en Staringstraat was de container vol, zij heeft daar
melding van gemaakt. Vanmorgen was alle vuil weg.
3.7 Ron. Wat zijn de vuurwerkbepalingen? Particulieren alleen op 31 december vanaf 18.00 uur.
4 - Notulen van wijkraadvergadering van 17 november 2015
Notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
Inhoudelijk;
Punt 8; veldje Ron. Ron heeft per mail bewoners doorgegeven aan Mieneke maar is nog niets
gebeurd, geen afvalbakken en hekken. Irene neemt contact op met Mieneke.
Punt 8; Amsterdamse Vaart. Gerard van Klooster en Irene hebben foto’s gemaakt voor aanpassing
borden van de ventweg en Mieneke Zijlmans toegestuurd. Nog geen reactie.
Ron; het verzoek om een wijkschouw i.v.m. parkeerproblemen. Zijn voorstel van schuine vakken
bij de Triangel is afgewezen zonder dat er een andere oplossing is. Dit is onlangs op het Dagelijks
Beheer besproken.
5 - Rondvraag.
5.1 Vraag naar kerstverlichting Amsterdamstraat. Jacques; Er is een offerte aangevraagd maar de prijs
was te hoog voor de winkeliers en er moest een contract voor 5 jaar worden afgesloten. Niet alle
winkels doen mee.
5.2 Siem; waar is het informatiebord dat bij DSK hing? Mariska; dat is in de speeltuin, is wel stuk.
Wijkraad gaat nadenken over een andere locatie en de reparatiekosten bekijken.
Het bord Teylerplein is vernield en niet teruggekomen. Navraag bij het Dagelijks Beheer. Dit ligt
bij Koen van der Dop Sportsupport.
Gebruik bladzuiger van de wijkraad. Er komt in oktober een artikel in de wijkkrant.
5.3 Mariska. Stand van zaken Speeltuin. ARK heeft reeds 4 x een ontwerp afgekeurd. Donderdag is er
weer overleg.
5.4 Debbie vraagt om bij de schouw het parkeerprobleem ventweg Amsterdamse Vaart mee te nemen.
Parkeren is in de hele wijk een probleem, het verschuift.
5.5 Plannen Amsterdamse Vaart.
Frans gaat zich met de wijkraad bezig houden met de plannen. De heer van der Meijde spreekt als
voorzitter van de Belangenbehartiging deel Amsterdamse Vaart zijn ongerustheid uit. Volgens de
tekeningen blijft er geen ruimte op de ventweg over om te stoppen. Er is in 2012 een
bezwaarschrift ingediend en men heeft alleen een ontvangstbevestiging gehad. Nu is er al na
20.00 uur geen parkeerplek meer dat wordt straks 10 x erger. Probleem verschuift dan naar andere
straten. Corporaties verhuren parkeerplekken. Aan de overkant is parkeren voorzien voor 2 lagen
waarvan ¾ voor die bewoners. Overige bewoners dienen over een bruggetje hier naar toe te gaan.
Er is geen ruimte voor bezoekers.
Jacques vraagt hoe de wijkraad hierin staat.
Marcella; er is teveel onduidelijkheid. De wijkraad heeft de notulen van de bijeenkomst
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5.6
5.7
5.8
5.9

opgevraagd en maakt een afspraak voor een overleg in januari met Ron, Frans, hr. van der Meijde,
Debbie en andere belanghebbenden.
Daphne Huysse Groen links wordt ook uitgenodigd. Zij spreekt over een opwaardering van de
Vaart. Er is nog niets besloten, alleen om de Vaart terug te brengen tot een woonwijkstraat. We
zitten in de ideeënfase, schetsen. Toch kan men er niet vroeg genoeg bij zijn.
Lucas; kunnen de plantenbakken als signaal naar de wijkbewoners niet weg, het staat armoedig en
de wijk wordt schoner. Zij gaan weg als de Oudeweg klaar is.
Mariska. Stand van zaken voetbalclub Hys? Zij mogen nu 4 jaar blijven om door te groeien. De
Brug wil niet op dit complex. Oktay Özcan heeft bedankt voor de ondersteunende brief van de
wijkraden.
Mevr. Boes. Er is een nieuwe pedicurezaak geopend in de vml. computerzaak. Ook is er een
Kledingbank geopend aan het begin van de straat. Dat maakt de straat weer leefbaarder.
Hakima. In 2016 gaat Handhaving wijkgericht werken. Er komen 2 handhavers in de wijk voor 2
dagen per week. Het volgend overleg zal zij de handhavers voorstellen.
Daphne vraagt hoe de vuurwerkoverlast leeft in de wijk. Sommige bewoners vinden het minder
geworden. Eén bewoner ondervindt ernstige overlast en heeft dit afgelopen maand 2 keer
gemeld. Daphne inventariseert het idee voor vuurwerkvrije zones zoals in sommige andere
gemeentes. Meningen zijn verdeeld. Voorstel Bernard Felix om voor georganiseerd vuurwerk het
Reinaldapark te gebruiken.
Navraag bij Reinaldahuis, goed plan, zij geven aan geen jeugdoverlast te hebben. Navraag COA
bij de Koepel, bewoners worden voorgelicht. In Haarlem wordt niet voor zones gekozen, er is
handhaving nodig, die nu op andere vlakken nodig is. Hoewel het in 60 andere gemeenten wel
gebeurd.
Marijke en Hakima adviseren altijd meldingen te doen, zodat bepaald kan worden waar extra
inzet nodig is. Als er meerdere meldingen zijn zal men extra onopvallend surveilleren. Namen van
melders worden niet bekend gemaakt.
Kerstdiner voor de buurt in het Broederhuis en Hamelink is een leuke geste. Er zijn veel
aanmeldingen, men zit vol.
Marcella; in 2016 gaat de wijkraad een telefonisch spreekuur houden.
Start werkgroepen o.a. groen, jeugd, ouderen, bewoners kunnen zich opgeven bij het secretariaat
(Irene). Er komt een artikel in de wijkkrant.

6 – Sluiting 20.40 uur
Marcella bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen fijne dagen.
Na afloop was er een hapje en drankje om gezamenlijk het oude jaar uit te luiden.
Verg.d.d. Pnt
15-12-15 3.2
15-12-15 3.3
15-12-15 3.4
15-12-15 4
15-12-15 5.2
15-12-15 5.5
15-09-15 1
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Wie
Irene

Onderwerp
Afhandeling of contact
Eenrichtingverkeer Anna Kaulbachstraat / Nader overleg.
van Zeggelenplein
Irene
Ontbreken paal fietspad Herensingel
Mieneke
Teylerstraat
Hakima Parkeren Zuidpolderstraat to 237 en
omgeving supermarkt Dr Schaepmanstraat
Irene
Navraag reacties opgeven bewoners veldje Mieneke
van Ron
wijkraad Locatie en kosten terugkeer informatiebord
wijkraad
Marcella Datum overleg afwaardering Amsterdamse
Vaart
Mieneke Verwijderen reclamebord
n.a.v. mail Corry Luiten
Pr. Bernardlaan
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