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1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten 
 
2 - Mededelingen en ingekomen stukken. Irene Helmond. 
2.1   Afwezig met bericht zie presentielijst. Kitty van Tooren zal niet bij deze vergaderingen aanwezig 
         zijn tenzij er een onderwerp is waar haar aanwezigheid gewenst is. 
2.2   Agendapunt 5 aanvraag budget initiatieven door Mieneke Zijlmans vervalt. Mieneke is niet 
         aanwezig. Nieuw agendapunt presentatie van de Groene Ambassade. 
2.3   Melding gemeente Haarlem; sporten voor 50plus. Zie www.bewegen50plus.nl 
2.4   Spaarnelanden start maandag 15 januari (duur ongeveer een week) met het verlagen van de 

verhoogde boomvakken op het speelplein bij de kruising Vooruitgangstraat en de Fabriciusstraat. 
Om het risico op struikelen zo klein mogelijk te maken komen de betonranden en de 
tegelverharding op gelijke hoogte te liggen met de omliggende verharding. Het speelplein voldoet 
aan de veiligheidseisen.  

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 16-01-2018 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Marcella van Vloten, Irene Helmond, Elly Aafjes, 
Fred Spaansen, 
Gerard Tensen, Richard Terreehorst, Letty de Boer 
Mariska van Zeeland 
Jan Appel 
Barbara Munnikes 
Hakima Sallemine 
Robin van der Reep 
Collega Robin 
Collette Galy 
Lies Schaaf 
Paul en Peggy Meulman 
Jan Baaijens 
Johan Rijbroek 
Wim Kleist 
Inge Veltmeyer, Arturo van Haag 
Frans van Loon, Jeannette Donker, Ans van Soest, 
Jan de Graaff, Henny en Bram van Ling, Siem de 
Groot, Stella van Tintelen, Lucas ledmia,  
Wim van Seggelen, Rob Jordaan 
Truus Melchior 

Wijkraad 
 
Ondersteunende leden. 
Ondersteunend lid en speeltuin de Papegaai. 
Ond.lid Amsterdamsevaart en Oostpoort 
Spaarnelanden 
 Handhaving 
Handhaver AB 
Handhaver noord 
Sociaal wijkteam 
Bew. Commissie ElanWonen 
Stoeip 
Actiepartij 
Trots Haarlem 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder(WRPZ) 
Groene Ambassade 
Wijkbewoners   
 
 
Belangstellenden 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Gerrit van Slooten, Debbie Timmerman 
Mieneke Zijlmans 
Kitty van Tooren 
Hilde Prins 

Bewoner 
Gebiedsverbinder 
Gemeente veiligheid 
Bomenwachters 

  

http://www.bewegen50plus.nl/
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2.5  Gemeenteraadsverkiezingen. De wijkraad organiseert samen met de wijkraden oost een 
debatavond op woensdag 28 februari. Het idee is om de burger aan het woord te laten en de 
politiek te laten antwoorden. Burgers kunnen een vraag stellen in het algemeen belang. Gevolgd 
door een pitch van 3 minuten van de politieke partijen. Men dient zich aan te melden. 

2.6  Fase 2 Nagtzaamstraat. Het is nog niet bekend hoe de bus gaat rijden. Advies wijkraad is via de 
Zomervaart. Richard Stekelenburg gaat een artikel schrijven in het HD. 

2.7  Mail van Jan de Graaff aan wijkraad en Gemeente, over het ontbreken van voorzieningen voor de 
allerkleinsten op het speelterrein Vooruitgangstraat/Fabriciusstraat en het Nijmanshofje. B.v. een 
telraam. 

 
3- Politie/handhaving Hakima Sallemine/Robin van der Reep. 
3.1    Hakima neemt indien nodig punten mee voor Mieneke en Kitty. 

Robin. Honden op Esplanade. Er staat niet aangegeven dat het een speelterrein is. Men mag daar   
nu wel met de hond lopen, aanlijnen en opruimen is altijd verplicht. Wim; bij constateren   
overtreding bekeuren niet meer waarschuwen.  
Voorstel om met een ludieke actie de bewoners bewust te maken over de hondenoverlast en het  
schoonhouden, goed gedrag belonen. Het plaatsen van borden, aanvragen bij gebiedsbeheerder. 
Wim; in het Reinaldapark komen t.z.t. twee borden vrij. Op het DSK-terrein worden ook honden 
uitgelaten. Er is diverse keren gebeld maar geen actie ondernomen. Er kunnen op dat moment 
andere prioriteiten zijn. Het Is wel aandachtspunt. Als Robin elders is nemen indien nodig andere 
handhavers uit oost de AB over. 

3.2    Jeugd. Het gaat goed met de oude jeugdgroepen op Teylerplein en Bullehofje. DSK blijft een 
aandachtspunt, het is een groter gebied waar handhaven moelijker is. 

3.3 Verkeer/parkeren.     
 Vraag of er tijdens de werkzaamheden in de Teding van Berkhoutstraat rekening met parkeren 

wordt gehouden. Ja, alleen excessen worden dan aangepakt. 
 De verhuizing van Smartcars gaat waarschijnlijk niet door. Er staan weer 2 auto’s te koop. 
 Overlast Bandenhal. Coördinator Verkeer is langs geweest voor een gesprek zodat alles netjes 

verloopt. Ervaring aanwezigen is anders. Eigenaar wil dat er parkeerplaatsen komen. 
Voorstel om langs de hele Amsterdamsevaart parkeerborden te plaatsen om verkeerd parkeren 
tegen te gaan. Er staat al anderhalve week een auto op de stoep Teylerplein zonder dat er actie 
wordt ondernomen. Coördinator verkeer André Koopman wil op een vergadering komen. Hakima 
zal hem vragen welke datum en koppelt terug naar Irene. 

3.4 Afval. Handhaving. De samenwerking met Spaarnelanden gaat van drie naar vier dagdelen. Er zijn  
gerichte acties in heel Haarlem, er is 75% meer uitgeschreven. 

3.5 AED’s. Wim meldt dat het in de Kadernota staat maar dat de wijkraden er nog niets van merken. 
 
4 - Notulen van wijkraadvergadering van 19 december 2017. 
     Tekstueel; twee kleine wijzigingen doorgevoerd in het definitief verslag. 
     Actiepunten; 
     191217/2.1 Paal Tollenspad is geplaatst door Spaarnelanden. 
     191217/2.8 Verkeerssituatie ventweg bij de Poort. De borden zijn geplaatst. Het plaatsen van 

haaientanden zou nog meer duidelijkheid geven. 
     191217/6 Informatiebord. Peggy heeft het bord leeggehaald. Irene zal een kopie van de sleutel 

laten maken voor Siem. 
     191217/9.3 Contact over onveilige situatie oversteek Zomervaart/Prins Bernhardlaan met 

WRSHB. 23 januari is Irene en Elly aanwezig op de wijkraadsvergadering van de SHB. 
     191217/9.4 Navraag herinrichting fietspad Joodse begraafplaats tot Poort door Mieneke is 

bestemd voor WRPZ. 
     21117/4 Aanlegsteigers Kanovijver. In 2018 contact met Mieneke Zijlmans. Zodra er meer 

bekend is koppelt Irene het terug in deze vergadering. 

• Bovenstaande punten gaan van de actiepunten. 
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5 - Aanvraag budget Initiatieven, Mieneke Zijlmans vervalt.  

Nieuw agendapunt is de presentatie van de Groene Ambassade, vertegenwoordigd door Arturo van 
Haag, Inge Veltmeyer en Wim Kleist. Zaterdag 17 februari is er een Energiemarkt in het 
Broederhuis van 11.00 tot 17.00 uur. 

 
6 - Projecten in de buurt:  
6.1  Amsterdamsevaart Jan. 
        Er is vuurwerkschade ontstaan op de groene strook en de grote bank. 
        Complimenten aan Spaarnelanden voor de medewerking/de materialen bij de schoonmaakactie. 
         Er is ingezaaid en aangeplant. In het voorjaar zie je het resultaat. Er komt nog verdere invulling. 
 Weer meer samenwerking met de wijkraad richting gemeente om zaken voor elkaar te krijgen. 
 Samenwerking met Dock voor het maken van een jaarkalender en uit te zoeken welke groepen er 

nog meer van de Esplanade gebruik kunnen maken. 
6.2  Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat  
6.3  Speeltuin Mariska. Het wachten is op het stijgen van de temperaturen voor het gras. Op zaterdag 
        7 april is de officiële opening. Voor die tijd is de speeltuin al open. 
6.4  DSK Siem. De projectleider meldt dat het nog steeds wachten is op de vergunning. Siem gaat de 

stand van zaken bij de gemeente navragen. 
 
7   Spaarnelanden Barbara. 
7.1   Lies. In de Beresteynstraat ligt ondanks vele meldingen nog steeds de in stukken gezaagde 

gezamenlijke kerstboom. Het weghalen gebeurde jaarlijks. Het is gevaarlijk. Barbara. Er wordt 
altijd een extra ronde gedaan om zwervende kerstbomen op te halen. Zij gaat het na. Grofvuil 
neemt geen kerstbomen mee.  
Peggy. Afgelopen maandag is afgesproken dat het Buurtbedrijf ze ophaalt daar de auto’s van   
Spaarnelanden te klein zijn.  

7.2   Het personeel kan zelf ook meldingen doen als zij iets constateren tijdens hun werkzaamheden. 
Hakima bespreekt dit in het gezamenlijk overleg met Spaarnelanden. 

7.3 Wim van Seggelen. Er liggen nog bergen vuurwerk. Dit is ook de verantwoordelijkheid van de 
bewoners. 

7.4 Wim Kleist en Jan Appel gaan een opleiding doen bij Spaarnelanden. Zij krijgen 
 geen bevoegdheid tot bekeuren. Compliment van de aanwezigen.  
7.5 Richard. Op het Teylerplein liggen al tijden de gesnoeide takken. Er is opdracht gegeven aan de 

ingehuurd aannemer tot verwijderen maar dat is tot nu toe niet uitgevoerd. Barbara gaat dit na. 
                
8- Wat verder ter tafel komt  
8.1   Lucas. Door zwaar vuurwerk is er een groot raam vernield bij zijn flat. 
8.2   Mariska heeft met vrijwilligers overnacht in de speeltuin om schade/vandalisme te voorkomen. 
8.3   Colette. Het Sociaal Wijkteam doet gezamenlijk met de GGD het project “rookvrij opgroeien”. 

Er wordt een “negenmaanden” markt gehouden. Men kan deelnemers aanmelden bij het Sociaal 
wijkteam of Petra Klaassen van Dock. 
Een gezamenlijk project met GGZ, Dock en Buuv om voor GGZ-klachten te bekijken welke 
activiteiten er in de buurt zijn of nieuw op te zetten. 
Per 1 februari komt er in het Sociaal wijkteam een gemeenteambtenaar bij van Werk en 
Inkomen. 

8.4    Peggy, Stoeip. De activiteiten zijn weer gestart. Dinsdag is er overleg met diverse bedrijven en 
instanties voor nieuwe activiteiten. 

8.5 Wim van Seggelen vraagt zich af hoe serieus de wijkraden worden genomen en mist de wijkagent. 
Er blijft veel hangen. Irene en Elly bespreken dit al in net regieoverleg. Wim Kleist, het 
regieoverleg moet over concrete zaken gaan met een duidelijk tijdspad voor de afspraken. 

 Wijkraden zullen dit ook onderling bespreken. 
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8.6 Jan. Er gebeuren ook mooie, goede dingen.  B.v. de Alliantiegesprekken Oost met o.a. een plan 
van Parkwijk Zuiderpolder voor inrichting Oostpoort/stationsgebied Spaarnwoude. Men krijgt hier 
de kansen om mee te denken. 

8.7 Fred. De lichten zijn uit bij de Nagtzaambrug en oversteekplaats. Dit is gevaarlijk. Het is wel al 
gemeld maar er is nog geen actie ondernomen. 

 
9- Sluiting 21.45 uur 
 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

16-01-18 3.1 Wijkraad Aanvraag groene borden speelterrein AV Marcel Schaapherder. 

16-01-18 3.3 Hakima Contact aanwezigheid André Koopman 
wijkraadvergadering 

Coördinator verkeer 
Irene 

16-01-18 6.4 Siem Stand van zaken vergunning DSK Gemeente 

16-01-18 7.1 Barbara Weghalen kerstboom Beresteynstraat  

16-01-18 7.4 Barbara Weghalen gesnoeide takken Teylerplein.  

     

19-12-17 2 Wijkraad Boom Vosmaerstraat Punt schouw 

19-12-17 2 Wijkraad Bespreken meer wijkagenten. Wijkraden Oost 

21-11-17 
19-12-17 

3.3 Marcella Petitie school parkeren 
Gaan er in 2018 mee aan de slag 

Overleg WRO 17 -01. 
Cc Wim Kleist 

21-11-17 5 Irene Nieuwe melding gedaan over 
verzakkingen parkeerplek Amsterdamse-
vaart 44.  

 

17-10-17 3 Mieneke Navraag Smartcars Poortstraat Zie 9.1  Kitty van Tooren 

19-09-17 
 
16-01-18 

4 Hakima  Vraagt contact op te nemen met Richard 
over handhaven parkeren Teylerplein 

Coördinator André 
Koopman  
Wordt uitgenodigd 

20-06-17 
19-09-17 

4 Mieneke 
 

Oversteek Reinaldahuis/Romolen. 
Mieneke vraagt collega om de situatie te 
bekijken. Externe partij gaat de tijd van 
de groenafstelling bekijken.  

Cc Wim Kleist 
 
 

20-12-16 
 
19-12-17 

3 Hakima 
 
 

Mogelijkheid doorgetrokken gele streep 
tegen parkeren Teylerplein 
Rechtstreeks contact opnemen met 
Marcel Schaapherder 

Marcel Schaapherder 
 

 


