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  1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten. Bericht afwezig; Irene Helmond, Gerard Tensen. 

 

  2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 

  2.1   Liften station Spaarnwoude. Truus Melchior heeft navraag gedaan bij ProRail. Antwoord  

        aanleg pas in 2020. Diverse wijkraden zijn het hier niet mee eens. Bernard Felix onderneemt  

          actie middels een brief en benadert o.a. Ikea en Industriekring. 

  2.2   Filmpje op facebook over brandweerauto die klem zat op weg naar een melding in onze buurt. 

          Wijkraad gaat contact leggen met de brandweer. 

  2.3   Email gemeente minimavoorzieningen, folder beschikbaar ”Extra’s voor Haarlemmers met een  

          krappe beurs”. Regelingen voor mensen met een minimuminkomen en krappe beurs. Folder bij      

          de wijkraad en staat op de website en facebook. 

  2.4   Email Spaarnelanden Laurina van Dam gaat als relatiemanager naar Schalkwijk en centrum.  

          Plaatsvervangster voor Oost is Maryse de Oliviera Martins, tevens voor Noord en Zuid-west.    

  2.5   Email Saar aan huis. 24 mei voorlichtingsavond Mantelzorg bij dementie. Locatie Welzijn  

          ouderen. Lieven de Keylaan Heemstede  

  2.6   Amsterdamsevaart. Marcella heeft samen met Ronald Fukken (WR Parkwijk Zuiderpolder)  

         overleg gehad met Erwin Hemmelder over de voortgang. Project is zo goed als goedgekeurd.  

          Er komt een vervolgafspraak. Zie punt 5.1   

  2.7   Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat; 5 bewoners, Fred en Hilde Prins hebben overleg  
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        gehad en een aantal punten op papier gezet met wensen betreffende herprofilering. Agenda 5.2. 

 

  3-  Politie/handhaving Robin van Reep. 

       Parkeren; Teding van Berkhoutstraat parkeren op de hoeken 17 waarschuwingen, 5 bekeuringen,  

       6 bekeuringen en 2 waarschuwingen op trottoirs. 

       Smartgarage, grotendeels opgelost, garagehouder let er op. Vervolggesprek met Gemeente volgt. 

       Grote voertuigen 6 waarschuwingen, 2 bekeuringen. 

       Afval; 5 waarschuwingen voor afval naast container. Ter Haarstraat staan 6 groenbakken, is bezig  

       om ze te laten verwijderen. 

       Jeugd; 6 x jongeren bekeurd voor alcohol op het Bullehofje, 4 kinderen rond 15 jaar betrapt op  

       maken van vuurtje in Bullehofje, thuis afgeleverd en goed gesprek met de ouders gehad. 

       Honden; april een aanhouding met geweld gehad voor het niet tonen van legitimatie, omdat  

       hondenpoep niet kon worden opgeruimd. Eind juni is de rechtszaak.   

       Uitstallingen; Turkse supermarkt Dr. Schaepmanstraat is aangeschreven en krijgt boete € 500. 

       Aanwezigheid in de wijken. Weinig ingeroosterd i.v.m. andere prioriteiten (daklozen) in  

       Centrum waarvoor excuses.            Meldingen zijn belangrijk. 

       Marcella. Compliment, de wijkraad vindt dat Handhaving/Robin goed bezig en in de buurt  

       aanwezig is. 

- Er is geconstateerd dat de verlichting in AL Dyserinckstraat, Teylerplein en tussenpad nog 
steeds niet in orde is. Na de vorige vergadering is er een inventarisatie gemaakt met wijkraad, 

Kitty en Robin. Kitty van Tooren heeft het aan het GOB doorgegeven, geen resultaat.  
- Mieneke geeft aan dat collega’s aan de hand van de meldingen werken. 

       Wim Kleist. Voor het Reinaldapark heeft hij al maanden diverse meldingen gedaan ook via Kitty 

van Tooren. Als zij er al niet doorheen komt wie dan wel? 

- Henny. Zij is aangesproken door bewoner die aangevallen is door een vechthond met 

verwondingen tot gevolg. Het gaat om een hond van een bewoner van de Spits/ Hartekamp. 

Politie is aangesproken maar zij kunnen er niets aan doen omdat zij er niet meteen bij waren om 

het te constateren. Honden mogen niet loslopen. Mieneke; men kan altijd aangifte doen. 

- Controle tussen DSK en de speeltuin op loslopende honden en hondenpoep. Ron heeft foto’s 

genomen van de situatie. Vraag of iemand in een rolstoel (met hulphond) het ook moet opruimen. 

Robin, men kan een ontheffing krijgen. 

       Vooroverleg Marijke Bergsma. 

       Luilak is rustig verlopen, wel enkele vernielingen, 4 x inbraak gemeld, diefstal en openbreken  

       auto’s, diefstal van scooters, fietsen. Verzoek aan bewoners om waakzaam te zijn. 

       Herdenkingsplek Zomerkade. Het escaleert, bewoners worden geïntimideerd, het is nu een  

       hangplek voor jongeren, in het weekend alcohol gebruik. Advies wijkraad om alles weg te halen.  

       De familie houdt zich wel aan de afspraken. Marijke gaat het intern bespreken 

 

  4 - Notulen van wijkraadvergadering van 19 april 2016 

       Tekstueel;      Presentielijst; toevoegen afwezig met bericht Henny van Ling. 

       8.4      Wil van Straaten; doe een a4-tje bij de mensen in de bus. Wil heeft dit niet  

                             gezegd, veranderen in voorstel bewoner. 

       Inhoudelijk;   Handhaving Robin. Alicia de Groot is de plaatsvervanger van Murat Akat. 

 8.3     Siem komt er een jaarvergadering nog voor de vakantie? Marcella nee, later in het 

                             jaar. November 2015 waren de verkiezingen. 

       Actiepunten; 

       190416/2.6     Brief herinrichting Nagtzaamstraat naar bewoners Teylerplein, besluit om niet te  

      verzenden. Zie punt 5.2 

       190416/3     Vraag naar autobranden. Terugkoppeling Marijke. Het is in onderzoek. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

 



3 
 

  5-   Projecten in de buurt:  

  5.1 Waardering Amsterdamsevaart 

   Marcella en Ronald Fukken hebben heeft een gesprek gehad met de gemeente. Onze variant is  

bijna rond. Er komt een vervolgafspraak om de puntjes op de i te zetten. Daarna gaat het naar 

de Raad voor goedkeuring. 

  5.2 Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat 

 Fred heeft een overleg gehad met bewoners die zich hadden aangemeld en Hilde Prins om de  

wensen van de buurt aan te geven. O.a. 30 km straat, asfalt, 2 fietsstroken in rood, 

parkeerplekken optimaal, zebrapad Nagtzaamstraat, Zuidpolderstraat, aantal bomen 

handhaven, aanpak stoepen/ hoeken, verlichting. 

Wil vindt het jammer dat bewoners Teylerplein geen flyer hebben gehad en niet kunnen 

participeren. De wijkraad heeft hiervoor een bewuste keuze gemaakt, gekeken voor wie het 

belang het grootste is omdat het anders niet te doen is. Bewoners worden wel op de hoogte 

gehouden. De inspraak komt nog. Wil kan wel als individueel persoon deelnemen. 

Wil; zorg dat de groenstrook niet weggaat als de straat breder wordt. Daar wordt door Hilde 

Prins zeker naar gekeken. 

  5.3 DSK 

O.a. Siem en Irene woonde de Raadsvergadering bij, stemming is voor het plan. Alles gaat 

gewoon door. De voorgestelde wijzigingen van de PvdA zou alles hebben stilgelegd. Er moet 

dan een nieuw plan gemaakt worden.  

Mariska bedankt namens de speeltuin Haarlem Oost de inzet van de wijkraad. 

 

  6-  Sportsupport Koen van den Dop. 

Koen vertelt wat Sport support doet in de Amsterdamse Buurten (aanvulling Wim Kleist ook 

verder in Oost). 

- Teylerplein 3 x in de week van 15.30/ 17.30 allerlei sport en spelactiviteiten voor kinderen 

van 6 t/m 12 jaar. Zomers soms 60 tot 80 kinderen. Ook ouders met kleintjes komen kijken. 

Idee is 9 jaar geleden gestart om de jeugdproblemen te verminderen, men maakt zich hier nog 

steeds hard voor.  

- Krajicekplayground.  Daarvoor is 2 x een scolarship aangereikt. Vrijwilligers voor 100 uur 

met een bedrag als studievergoeding. Toernooien; tennis, voetbal, basketbal, streethockey. 

Deelname aan landelijk en internationaal toernooien. 28 mei Halve finale voor heel Noord-

Holland, vandaar kan men naar de landelijke finale, met als prijs tickets voor EK in Frankrijk. 

- 21 mei Open dag DSK met kinderactiviteiten. Mariska verzoekt in het vervolg ook flyers bij 

de speeltuin te hangen waar zeer veel kinderen en ouders komen. 

- In gesprek met DSK over opleiding jeugdtrainers. 

- In de zomervakantie ligt het stil, uit ervaring blijkt dat er praktisch geen kinderen komen. 

Voorstel voor 1 x in de week, er zijn gesprekken met Dock. Paul beaamt dat er weinig 

kinderen zijn in de vakantie, ouders zijn zelfs niet bereidt de kinderen te brengen. Bij te weinig 

deelname wordt de bijdrage te hoog. Paul pleit voor de kracht van samenwerking (Stichting, 

Dock, speeltuin). Petra Klaassen is bezig met een zomeragenda voor heel Haarlem. 

Wil, Dock had grote plannen in de wijk, maar zij ziet er niets van terug. 

Fred; in het Haarlems Weekblad staat bij ouderennieuws niets van Dock in Oost. 

Wil; komt er op het Teylerplein eindelijk een watertappunt zoals nu 7 in Haarlem worden 

geplaatst?  Daar wordt al jaren om gevraagd. De komende 4 jaar komen er meer. Actie via de 

politiek. Albert vraagt het na. 

- Facebookpagina   sportindewijkhaarlemoost. Like!! 

Marcella is trots op wat Sportsupport/ Koen doet in de wijk. Zij mist alleen activiteiten voor 

kinderen met beperking. Koen erkent dat het lastig is, wel in verenigingsverband zoals bij 

HFC en HBC Heemstede. 
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  7-  Wat gebeurt er in de andere buurten in oost. Contacten met wijkraden in oost zijn belangrijk. 

        Slachthuisbuurt Tiny Govers. 

        25 juni zomermarkt in de Pladellastraat. De hele wijk werd schoongeveegd behalve de  

        Schalkwijkerstraat, meerdere meldingen gedaan. Bewoners onderhouden het groen niet 

Wim Kleist vult aan. In de Slachthuisbuurt houdt Rita Leeflang een stekkendag in de Gouwstraat 

waar gratis stekken geruild kunnen worden. Voor de Zomervaart ligt een plan voor biodiversiteit, 

een groene ader tussen Slachthuisbuurt en Amsterdamse Buurten. Er zijn veel bewoners bij 

betrokken voor onderhoud. In 2e instantie wil men een wandelroute maken met informatiepunten 

over historische plekken. 

Greet meldt dat er half vergane bootjes in de Zomervaart liggen. Zij heeft geconstateerd dat men 

met bladblazers alles onder de bosjes veegt. Melden bij meldpunt. Tiny geeft de bootjes door. 

        Parkwijk Zuiderpolder Wim Kleist. 

        Bij Coffeemania Beatrixplein kan men nu ook buiten zitten. 

        Afgelopen vrijdag is de 2e ster uitgereikt aan het winkelcentrum door keurmerk Veilig  

        ondernemen. Er moet nog veel gedaan worden maar na de 1e ster is het gevoel van veiligheid 

        sterk verbeterd. 

        Terrein Dependance vml de Sprong is men gestart met stadslandbouw. Er komen 16 bakken van    

        de Oorkondelaan. Bewoners kunnen een bak adopteren. 21 mei open dag van 13.00 tot 16.00 uur 

. 

  8 -  De mening van de bewoner. (i.p.v. rondvraag). 

 8.1  Robin verzoekt nogmaals meldingen te doen. 

 8.2  Wil; N.a.v. advertentie VVD over parkeernota, bijeenkomst 2 juni. Gaat de wijkraad daar naar  

         toe? Wie is op dit moment nog niet bekend. Truus stuurt de opmerkingen en aanvullingen van de  

         werkgroep verkeer Scheepmakersdijk naar de wijkraden Oost. 

 8.3  Albert wijst op facebookpagina gezellige markten in Haarlem. Men kan meedoen met de  

        WhatsApp Haarlem voor buurtpreventie. Aanmelden bij whatsapphaarlem@gmail.com. 

        Wijkraad vermeldt het ook in de volgende wijkkrant. 

 8.4   Siem, vraag naar vergaderingen in vakantie. De wijkraad vergadert niet in juli en augustus.  

         Stand van zaken informatiebord. Bord is niet meer te maken, er is overleg met Ron en de  

         speeltuin, alles komt in orde. Siem komt er volgend overleg op terug. 

 8.5   Henny; Zij vindt het leuk dat op 4 mei de jeugdwijkraad ook een krans bij het monument heeft 

         gelegd. 

 8.6   Mariska; Van 17 mei tot 4 juni is de ventweg Amsterdamsevaart vanaf de Poort afgesloten.  

         Bewoners hebben geen brief ontvangen. Mieneke vraagt het na en koppelt het terug. 

         In de Zuidpolderstraat t.o. 237 is een boom omgewaaid, nieuwe boom op de lijst (Ron). 

 8.7  Lucas; stand van zaken uitrit Dr Schaepmanstraat. Mieneke kijkt het na. 

. 

 9 -   5 minutenpraatje/ wat nog ter tafel komt  

         Paul Meulman STOEIP; 27 augustus i.p.v. de Knoedelmarkt organiseert de Stichting de  

        Zomerzonnemarkt. Voor de Zomerzonnemarkt en Zomermarkt zijn nog kramen te huur. In  

        september in Parkwijk de Nazomermarkt. In juni elke maandag en vrijdag reanimatiecursus voor  

        6 personen per avond. Kosten € 20 men ontvangt certificaat. Sinterklaas wilt men voor heel  

        Haarlem Oost doen. Eerste zaterdag van de maand is er de Eethut € 5,- Maandags de buurtlunch  

        € 3,- Op dinsdag wandelen met Sportsupport. Netwerklunch 1 x per 2 maanden voor organisaties  

        in de wijk, wijkraden en gemeente, politiek. 

        Ideeën uit de wijk hoort men graag. Marcella; de wijkraad is blij met de samenwerking om leuke  

        dingen van de grond te krijgen. 

        Wim van Seggelen mist de kleinere jeugd b.v.  kinderen op kleedjes op de markt.  Is de Stichting  

        mee bezig maar moeilijk van de grond te krijgen. Men heeft daar de school voor nodig. 

 

        Ron Bax bomen in de wijk en Reinaldapark. Samen met Wim Kleist en Hilde Prins heeft Ron  

mailto:whatsapphaarlem@gmail.com
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        vandaag een inventarisatie gedaan, welke bomen behandeld of vervangen dienen te worden. 

        Belangrijk dat bewoners bomen 1 x in de week een paar emmers water geven. 

        Lucas. Bij de Schipholweg zijn boompjes door de storm omgewaaid graag aandacht 

hiervoor. Alles wordt geïnventariseerd. 

Voor invulling van de tekening Amsterdamsevaart heeft men Hilde prins nodig, er zou vorige 

week een overleg zijn maar de wijkraad heeft niets vernomen. Hilde gaat met vakantie graag voor 

die tijd een afspraak. Marcella mailt de projectmanager. 

 

10 -  Sluiting 22.15 uur. 

 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

17-05-16 6 Albert Navraag watertappunt Teylerplein  

17-05-16 8 Truus Parkeernota opmerkingen aanvullingen Wijkraad 

Scheepmakersdijk. 

17-05-16 8.4 Marcella

/Ron 

Stand van zaken informatiebord Siem 

17-05-16 8.6 Ron 

Mieneke 

Plaatsen bomenlijst Zuidpolderstraat 237 

Navraag afsluiting ventweg 

Amsterdamsevaart/ geen bewonersbrief 

 

     

19-04-16 3 Hakima Cijfers meldingen Mei 2016 

19-04-16 6 Colette Navraag meldingen anoniem ??  

19-04-16  Irene Verlichting zebrapad Teylerplein Herhaalde melding. 

16-02-16 5 Mieneke Navraag planning Dr. Schaepmanstraat  

19-01-16 

 

 

19-04-16 

7.1 Mieneke 

 

 

wijkraad 

Navraag Milieuplein bewoner met 

bedrijfsauto. 

Aanvraag verhoging stoep Teylerplein 1 

Brief wijkraad aan Spaarnelanden. 

 

 

 

Richard Terreehorst 

19-01-16 2.6 Mieneke Dr Schaepmanstraat uitrijden 

parkeergarage en ontbreken fietsbeugels. 

Aangegeven punt schouw 

 


