
1 
 

 

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten. De aanwezigen krijgen nu 1 consumptiebon i.v.m. de 

verwachte vermindering door samenvoeging van gelden door de gemeente. 

 

 2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 

2.1 Afmelding van Lucas ledmia, Wil van Straaten en Daphne Huysse. 

2.2 Mail van Stichting Nabestaandenzorg. Op 25 januari organiseren Stichting het Rouwcafé en Stichting 

Nabestaandenzorg het eerste rondje van een informele ontmoetingsplek voor nabestaanden. Het is 

elke laatste woensdag van de maand met het doel nabestaanden met elkaar in contact te brengen. 

Tijdens de ochtend zijn er 2 vrijwilligers van Nabestaandenzorg aanwezig. Misschien kent men 

iemand die in contact wil komen. Locatie is Theebar Cups en Leafs Zijlstraat 54 2011AP Haarlem. 

2.3 Irene heeft een kim-melding gedaan over de kuil in het wegdek Jac. Van Looystraat. 

2.4 Brief aan bewoners Amsterdamsevaart. De wijkraad doet een oproep om een werkgroep te vormen 

om de “esplanade” vorm te geven. Het regelen van speeltoestellen en om bronnen te zoeken om 

dit te financieren. Tevens zal de groep zich bezighouden met het beheer en onderhoud. Als de 

bewoners niet reageren zal de wijkraad het breder in Haarlem leggen. 

2.5 Het kerstdiner van Jumbo was gezellig en een groot succes. 

2.6 “Helder speelveld”. De wijkraad heeft ingesproken bij de commissie Bestuur ook namens de 

wijkraden Parkwijk Zuiderpolder en Patrimoniumbuurt. Irene leest de inspraakreactie voor. 

Aanvragen worden door een commissie beoordeeld. De kennis, inzet en slagvaardigheid zit in de 

wijk zelf. Moeten het de politiek onder de aandacht brengen. Irene herkent zich niet in de 

uitspraken die in het Haarlems Dagblad staan. Nu weten we het als er een aanvraag bij 

wijkactiviteitenbudget komt, straks staat de wijkraad buitenspel en komt geen enkele initiatief ons 

ter ore. Er is een brief uit 2013 dat het leefbaarheidsbudget niet samengevoegd wordt. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 17 januari 2017 19.30 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Aanwezig:  

Marcella van Vloten, Irene Helmond, 
 Fred Spaansen, Gerard Tensen, Elly Aafjes 
Richard Terreehorst 
Mariska van Zeeland 
Mieneke Zijlmans  
Hakima Sallemine 
Lies Schaaf 
Paul Meulman 
Wim Kleist 
Jan Baaijens 
Ron Bax, Stella van Tintelen, Gerrit van Slooten, 
Frans van Loon, Ans de Haas, Debbie Timmerman, 
Bram en Henny van Ling, Siem de Groot,  
Gerrit van Slooten, Jan de Graaff. 
Letty de Boer,  
Truus Melchior 

Wijkraad 
 
Aspirant-lid 
Ondersteunend lid, speeltuin Haarlem Oost. 
Gebiedsverbinder 
Handhaving 
Bew. cie. Elanwonen Amsterdamse buurt 
Stoeip 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Actiepartij 
Wijkbewoners   
 
 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig 

Lucas ledmia, Wil van Straaten 
Daphne Huysse 

Bewoner 
Groen Links. 
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 Wim Kleist. De tekst in het besluit wordt niet gewijzigd. Bewoners kunnen een beroep doen op het 

bestaande budget maar in de praktijk komt er weinig van. In de commissie zitten gebiedverbinders. 

De wethouder gaf aan dat zij het druk in de wijken hebben maar de wijkraad heeft de 

gebiedsverbinder al 3 maanden niet gezien. 

 

 3-  Politie/handhaving  

        Hakima. Het foutief parkeren bij de Sint Franciscus Xaveriusschool en Martin Luther Kingschool wordt 

in de ochtend door het parkeerteam meegenomen, in de middag integraal. 

- Handhaver Robin is bezig met parkeren op stoepen, aanhangers en grote viertuigen. 

- Er wordt in uniform en burger gecontroleerd voor hondenoverlast. 

- Het is op dit moment rustig met overlast van de jeugd, waarschijnlijk door de kou. 

- Kitty; Wijkagent Daniëlle wordt wegens ziekte vervangen door Nicole van Rijn. Marcella; dat 

moet wel gecommuniceerd worden naar de wijk en zij vindt dat de communicatie verwaterd. Kitty; dit 

ligt ook aan het aantal uren dat beschikbaar gesteld wordt voor de wijkraden. 

 Goede communicatie en bereikbaarheid is belangrijk. Scholen konden de wijkagent niet bereiken. 

Irene; het is ook zaak van scholen zelf om dat van tevoren paraat hebben. 

- Oud&Nieuw was rustig. De wijk hoorde bij de top 3 van minste meldingen. Irene; bewoners hadden 

een andere beleving. Bij de visboer Zomerkade was met de komst van de ME de sfeer grimmig. Kitty; 

Het was minder dan in verhouding met voorgaande jaren. Er wordt van tevoren een scenario voor 

positionering politie/ME gemaakt. Het politiebeleid is om zichtbaar te zijn in de wijken. Conclusie van 

de aanwezigen is toch “niet goed bereikbaar en niet zichtbaar”.  

- Irene en Marcella gaan buiten de vergadering in gesprek met Kitty over het Teylerplein en 

Zomerkade. Voor het Teylerplein worden ook Richard en Elly betrokken. 

- Siem; het invalidenbord in de van Zeggelenstraat is nog niet verwijderd. T.o. nr. 25. 

Vergunninghouder is overleden. Hakima neemt dit mee. 

- Mariska wil precies weten waar men wel of niet mag parkeren. Geparkeerde auto’s blokkeren 

gedeeltelijk de uitrit. Mariska stuur email en foto’s naar Hakima. 

- Frans van Loon kreeg na 10 minuten in een andere wijk een bon voor even parkeren om iemand op te 

halen. Hakima; als laad en lostijd wordt 10 waargenomen minuten aangehouden. 

 

 4 - Notulen van wijkraadvergadering van 20 december 2016 

       Tekstueel; toevoegen presentielijst Sander van den Raadt. 

       Punt 6 wijkraad Slachthuisbuurt zin wijzigen in; Wim heeft contact met Mieneke Zijlmans en 
       Cecile Hubers opgenomen. Zij hebben geen actie ondernomen daar zij dit niet hun taak vinden. 
      Actiepunten; 

      201216/5 DSK Afspraak Ans Kippersluis. Siem; er is een ronde gelopen, de beschadigingen zijn      

       in kaart gebracht. Bij geen vorst, als de steigers weg zijn en de leidingen gelegd gaan de bouwketen 

over 8 weken weg. Oplevering in week 12. 

      201216/7.3  Aandacht voor op de stoep rijden van ouders in de Jacob Geelstraat. Hakima heeft het aan 

de handhavers en integraal doorgegeven. 

 201216/7.10 Parkeren busjes op twee plekken. Hakima; het mag wel, het is asociaal gedrag waar men 

niet op kan bekeuren. Men kan de automobilisten er wel op aanspreken. Melding maken en kenteken 

doorgeven. 

201216/7.9    Gesprekken over parkeren en uitrijden met Bandenhal en Witgoedhal. Hakima; het zijn 

momentopnames. Robin (handhaver) heeft 2 keer een gesprek met ze gehad. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

      Actiepunten inhoudelijk; 

201216/3  Doorgetrokken gele streep Teylerplein. Hakima en Marcel Schaapherder gaan nog om de 

tafel. De wijkraad geeft mee dat het prioriteit heeft. 
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201216/7.5    Legen containers van Zeggelenplein en Craandijkstraat. Alleen bij de restafvalcontainers 

wordt aangegeven dat ze vol zijn. Bij plastic, glas enz moet Spaarnelanden het zelf monitoren. Het blijkt 

dat de Scootershop grote stukken karton erin stopt waardoor het snel vol zit. Hakima; daar moeten de 

winkeliers een contract voor afsluiten. Hakima neemt dit mee naar het overleg met Spaarnelanden. 

201216/7.11    Aanlegsteigers kanovijver.  Mieneke heeft navraag bij de havendienst gedaan, de 

booteigenaren hebben bericht gehad, het is regulier onderhoud. Wijkraad er zijn zeker 15 nieuwe 

plekken aangelegd, wijkraad en omwonenden waren niet op de hoogte.  Zij hebben ook geen 

vergunningaanvraag of participatie gezien. Bewoners willen dit tegenhouden vanwege de activiteiten en 

de drukte die het met zich meebrengt. Mieneke gaat dit na. 

151116/7.7    Oversteek Prins Bernhardlaan/Romolen. De tijd is te kort om over te steken ook met de 

nieuwe vri’s. Mieneke heeft de toezegging gehad dat bij de aanpak de oversteek tijd langer zou worden. 

Zij gaat dit na waarom dat niet gebeurd is. Vooral omdat het bij een verzorgingstehuis is. Gerrit, de 

rateltikkers doen het niet, Irene doet een kim-melding.  

Oversteek Schipholweg. De wijkraad heeft van de wethouder meerdere malen als antwoord gehad dat 

zij eerst het politieonderzoek afwachten. Mieneke; dat is niet zo, zij praat hierover met wethouder 

Sikkema. Het kan nog lang duren voor het onderzoek openbaar wordt. Direct na het ongeluk zijn er 

aanbevelingen door de verkeerspolitie gedaan en uitgevoerd, zoals verplaatsen bord die het zicht 

ontnam, belijningen en parkeerplekken zijn aangepast, nu liggen er aanvullende vragen. 

Jan Baaijens heeft meegelopen met verkeersregelaars. In december is zijn motie aangenomen voor een 

langere oversteektijd, plaatsen van knipperbollen aan beide kanten van de weg. Indicatie van ongevallen 

6 x in 1 ½ jaar inclusief andere oversteken. De 4 wijkraden Schalkwijk willen de oversteek weg hebben.  

Gerrit, bewoners durven daar niet meer over te steken. Wim; in 2010 was er een onderzoek om de 

oversteek weg te halen, RAAD breed gedragen. De Fietsersbond wilde het behouden. (zwembad, hotel, 

scholen. Letty, conclusie jaren, terug de oversteek was niet veilig te krijgen door busbaan en tankstation.  

Jan; de gemeente wil de snelweg verleggen i.v.m. nieuwbouw Vijverpark, waardoor de snelheid al 

eerder omlaag gaat to 50 km. Voor de Schipholweg is volgende week een overleg om te brainstormen. 

Jan, in Rotterdam Coolsingel gaan de lichten knipperen als je aan komt lopen. 

151116/7.10      Smartcars Poortstraat. Hakima; de eigenaar heeft nog steeds de intentie om te 

verhuizen. Mariska; hoeveel auto’s mogen er te koop staan? Hakima; De eigenaar heeft beloofd daar 

rekening mee te houden. Hij parkeert nu ook elders in de wijk. Bewoners zijn het zat. 

 5 – Projecten in de buurt:  Amsterdamsevaart zie punt 2.4.  DSK/Speeltuin zie punt 3. 

  

 6-  Wat gebeurt er in de andere buurten in Oost.  

 6.1   Wim Kleist. Reinaldapark. Circus Renz heeft een loonbedrijf ingeschakeld. Deze afspraak was op 

voorhand gemaakt. Wijkraad had van tevoren gewaarschuwd dat er o.a. problemen met de irrigatie is. 

Chantal Baas gemeente is 2 keer op een wijkraadvergadering geweest i.v.m. het evenementenbeleid. 

Er was geen duidelijkheid over logistiek en parkeren. Men is bezig met een beheer en adviescommissie 

 Jan Baaijens heeft donderdag in de commissie vragen gesteld. Antwoord wethouder, dit is eenmalig 

geweest, het wordt hersteld. Voortaan alleen op het evenemententerrein. 

 Er is aanzet gegeven tot handhaving van foutgeparkeerde auto’s in het park. 

 De wijkraad heeft begin januari een nieuwjaarsborrel georganiseerd. 

6.2 Letty de Boer. Letty en Peggy Meulman proberen de wijkraad Slachthuisbuurt weer opnieuw op te 

zetten. Het is nog in een pril stadium.  Er zijn meer bewoners nodig. Marcella zegt hun steun toe en 

heeft ook enkele namen van geïnteresseerde bewoners. Vraag of de gemeente ook hun steun toezegt. 

Mieneke geeft een toelichting. Bij het starten of opheffen van een wijkraad heeft de gemeente niets te 

zeggen. De WRSHB heeft er bewust voor gekozen op de wijkraad op te heffen en geen doorstart te 

maken. De gemeente geeft wel steun aan de nieuw op te richten wijkraad. 

 Wim, ook WR ZP zegt zijn steun toe en weet dat ook de corporaties een wijkraad op prijs stellen. 
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 7-  5 minutenpraatje, wat verder ter tafel komt 

7.1 Gerard vraag kopij voor de nieuwe wijkkrant.  

7.2 Mariska, na overleg met Ans de Haas blijkt dat zij al 15 jaar met de Poortstraat bezig zijn. 

7.3 Kitty wil samen met Hakima het veiligheidsprogramma presenteren op de volgende vergadering.  

7.4 Gerrit, de rateltikkers bij de oversteek Herenvest bij de kapper werken niet. Actie Mieneke. 

 Het Buurtbedrijf heeft na melding rommel op het Drilsmaplein opgeruimd.  

 Wim, het Buurtbedrijf verhuist naar de Sprong. Men is voortvarend bezig om o.a. spreekruimtes te 

creëren voor wijkraad en sociaal wijkteam. Buurtbedrijf agenda februari. 

7.5 Wim, het Beatrixplein. Er komt een advies ruimtelijke kwaliteit, een stedenbouwkundige 

verkenning. Uitbreiding Dekamarkt en mogelijke woningbouw langs Prins Bernhardlaan. 

7.6 Paul. Men kan zich altijd aanmelden voor de Eethut op zaterdag en de maandaglunch. Over een 

activiteit in het park zegt men nog niets tot de vergunning er is. 

7.7 Richard bedankt Jan omdat hij zich hard heeft gemaakt voor de stoepophoging. 

 Op het Teylerplein heeft een container in de brand gestaan. Na melding is de container verwijderd 

nadat uit de rolcontainer eerst zand en glas op het grasveld is gegooid. 2 of 3 januari. Richard heeft 

de medewerker aangesproken maar die wist niet wat hij er anders mee moest doen. Richard heeft 

zelf alle glas opgeruimd. Irene stuurt een mail naar Spaarnelanden naar Marieke van der Kaa. 

7.8 Elly heeft melding gemaakt dat op het verbodsbord voor honden op het Teylerplein binnen 10 

dagen de sticker van de hond is verwijderd. Ne melding op 30 oktober is er niets aangedaan. 

Antwoord gemeente; het zijn geen stickers terwijl men de contouren van de sticker kan zien. 

Wijkraad wil een bord waarop het gespoten is. Elly maakt foto, Mieneke neemt contact met Marcel 

Schaapherder op. 

 9-  Sluiting 21.15 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

17-01-17 7.3 Irene Agenderen veiligheidsprogramma Kitty en Hakima februari 

17-01-17 7.4 Irene Agenderen Buurtbedrijf Februari 

17-01-17 7.4 Mieneke Herstel rateltikkers Herenvest Marcel Schaapherder 

17-01-17 7.7 Irene Mail. Gooien van glas op grasveld 
Teylerplein uit uitgebrande container bij 
het opruimen door Spaarnelanden 

Spaarnelanden Marieke 
van der Kaa. 

17-01-17 7.8 Elly Toezenden foto verbodsbord honden 
Teylerplein 

Mieneke contact Marcel 
Schaapherder. 

17-01-17 3 Mariska Toezenden foto’s parkeren Poortstraat  
15-11-16 7.10 Hakima Duidelijkheid bekeuren foutparkeren.  

17-10-17 3 Hakima Invalidenbord van Zeggelenstraat t.o.25  

20-12-16 7.5 Marieke 
Vd Kaa 

Nagaan legen containers van 
Zeggelenplein Craandijkstraat 

Hakima navraag 
Spaarnelanden 

20-12-16 
 

3 Hakima Mogelijkheid doorgetrokken gele streep 
tegen parkeren Teylerplein 

Marcel Schaapherder 
Terugkoppeling wijkraad. 

20-12-16 7.2 Wijkraad Intern bespreken mogelijkheden klappaal 
eind Amsterdamstraat 

 

20-12-16 7.4 Hennie Mail naar Hakima over paal Tollenspad  

20-12-16 
 

7.11 Irene 
 

Mail naar Mieneke over het niet 
informeren van steigers Kanovijver 

Mieneke doet navraag 

15-11-16 1.3 Van Lies Plantenbakken Ter Haarstraat 
Mieneke doorgezonden naar afdeling. 

Nog geen antwoord 20.12 
en 17-01 

15-11-16 7.7. Irene Brandbrief oversteek Schipholweg en 
Prins Bernhardlaan 

Gezamenlijke wijkraden. 
Overleg volgende week. 

20-09-16 
 

2.5 Irene 
 

Borden ventweg Amsterdamsevaart nog 
geen antwoord. Mieneke doet navraag. 

Tim van Duijn  

 


