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1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten 
 
2 – Mededelingen. Bericht afwezigheid zie presentielijst. 

De wijkraad voelt zich niet serieus genomen mede doordat agenda/actiepunten, vragen en 
reacties aan de gemeente te lang blijven staan of onbeantwoord blijven. Antwoorden op 
meldingen over herstel/uitvoering kloppen niet. De wijkraadsleden zijn vrijwilligers die keihard 
vele uren werken voor de bewoners. Marcella zal dit opnemen met Mieneke. Agenderen op het 
wijkraden/regieoverleg.                                              Actie Irene. 

2.1 Ventweg Amsterdamsevaart deel Prins Bernhardlaan en Oostpoort.26 januari informatief gesprek 
met Anteagroup. Er wordt ook gesproken met directbetrokkenen en gebruikers van de weg over 
herinrichting. De weg, het groen, de verlichting en afvalbakken. Kaders en richtlijnen worden 
opgesteld voor het ontwerp en afgestemd met Hilde Prins Bomenwachters. WRZP en WRAB 
worden op de hoogte gehouden.  

      Ingekomen stukken.  
      Mail van de gemeente over oneigenlijk grondgebruik. Gebruik zonder afspraak met gemeente. 
      Uitnodiging Initiatievencafé 6 maart van 17.00 tot 19.00 uur in het Seinwezen. 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 20-02-2018 20.00 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Marcella van Vloten, Irene Helmond, Elly Aafjes, 
Fred Spaansen, 
Richard Terreehorst, Letty de Boer 
Mariska van Zeeland 
Wim Kleist 
José de Cock 
Frans van Loon, Jeannette Donker, Ans van Soest, 
Jan de Graaff, Siem de Groot, Stella van Tintelen, 
Lucas Ledmia, Gerrit van Slooten, Debbie 
Timmerman. Mieke de Vogel, Jan en Henny van 
Amsterdam 
Jan Baaijens 
Albert Keevel 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraad WRAB 
 
Ondersteunende leden. 
Ondersteunend lid en speeltuin de Papegaai. 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder(WRPZ) 
Elanwonen 
Wijkbewoners   
 
 
 
 
Actiepartij 
Trots Haarlem 
Belangstellenden 
Notulist 

Afwezig met bericht 

Gerard Tensen 
Jan Appel 
Mieneke Zijlmans 
Hakima Sallemine 
Hilde Prins 
Lies Schaaf 
Irma Dekker 
Edward Benus 

Wijkraad 
Ond.lid Amsterdamsevaart en Oostpoort 
Gebiedsverbinder  
Gemeente Handhaving 
Bomenwachters 
Bew. cie. Elanwonen. 
Préwonen 
Bewoner 
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      Mail van Mieneke n.a.v. vraag naar speeltuig voor kleine kinderen speelterrein Fabriciusstraat. 
Marcel Schaapherder gaat het afstemmen, mogelijkheid tot aanvraag bij het initiatievenbudget. 

      Kim-melding gedaan 19/12 over verlichting brugleuning Nagtzaambrug. Het zou een maand duren. 
Weer nieuwe melding gedaan. Antwoord; moeilijk te bereiken, oorzaak zit in het brugdek. 
Gemeente bekijkt met monteur naar oplossing kan maanden duren. 
Verlichting zebrapad, antwoord is hersteld. Bij controledoor wijkraad blijkt dat de verlichting het 
niet. Nieuwe melding gedaan. Antwoord van herstel klopt niet. Dat antwoorden niet kloppen komt 
vaker voor. Punt regieoverleg, kwaliteit behandeling meldingen. 

 
3- Politie/handhaving . 

Marijke Bergsma per mail. Zij gaat het wijkagentschap verlaten en krijgt na een super tijd in de 
Amsterdamsebuurt andere werkzaamheden. Wijkraad doet veel goeds in de wijk. Zij heeft erop 
gewezen dat de Amsterdamsebuurt een wijkagent nodig heeft. Per 1 april is Marco Cornet de 
wijkagent. 
Er zijn enkele fietsdiefstallen geweest en twee woninginbraken. Gelukkig weinig in vergelijking met 
andere wijken. 
 

     Hakima heeft een mail gestuurd met opgepakte werkzaamheden 
Vanaf 19 februari een week surveilleren op honden, ook voor de esplanade. Vanaf 1 januari zijn er 
waarschuwingen en bekeuringen uitgedeeld voor foutparkeren in de Amsterdamstraat, van 
Zeggelenplein, Teylerplein, Teding van Berkhoutstraat, Nagtzaamstraat, A.L. Dyserinckstraat, 
Zomerkade, Dr. Schaepmanstraat. 
Gemeentelijk beleid is 1 keer waarschuwen dan bekeuren. 
André Koopman coördinator parkeren is uitgenodigd voor wijkraadsvergadering maar er is geen 
antwoord teruggekomen. 

 
4 - Notulen van wijkraadvergadering van 16 januari 2018. Ongewijzigd vastgesteld. 
      Alle actiepunten blijven staan. 
      Rateltikker Prins Bernhardlaan oversteek aan de kant Reinaldahuis doet het niet meer. Irene maakt 

kim-melding.                           Actie Irene. 
 
5 - Uitleg: aanvraag budget Initiatieven, Mieneke Zijlmans.  
      Voor de tweede keer als agendapunt, is vervallen bericht i.v.m. afwezigheid Mieneke. 
 
6 - Debat gemeenteraadsverkiezingen 28 februari. 

Bewoners kunnen zich nog met vragen aanmelden. Wijkraden oost zullen met Richard van 
Stekelenburg de vragen clusteren. 

 
7 - Projecten in de buurt.  

Teding van Berkhoutstraat. De werkzaamheden zijn begonnen, geen meldingen of vragen bij 
wijkraad bekend. Albert meldt dat Sorrento en Mamma 70% inkomstenderving hebben en geen 
brief hebben ontvangen. Irene meldt dat de brieven wel zijn bezorgd en zij de mogelijkheid hebben 
gehad het goed te regelen. Albert doet navraag bij de Griffie en zal het terugkoppelen naar de 
wijkraad.   
DSK. Siem heeft geïnformeerd naar de stand van zaken. Er is niets bekend. Hij houdt contact. 
Amsterdamsevaart. Alles gaat goed, rond maart is alles klaar. Goede medewerking van Mirjam van 
Boxhoorn. 
Speeltuin de Papegaai. 7 april is om 13.00 uur de officiële opening door wethouder Jeroen van 
Spijk. Het is de eerste speeltuin geschikt voor gehandicapten. Het is een rookvrije speeltuin. 

       Speeltuin gaat in overleg met DSK om het daar ook rookvrij te maken. 
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8- Wat verder ter tafel komt  
8.1 Lucas heeft diverse mails naar Mieneke verzonden maar geen reactie. Actiepunt 2. 
8.2 Richard; komt de Voedselbank in de Porschegarage? Er zijn werkzaamheden, bij omwonenden 

is niets bekend. Hij voorziet problemen met auto -en fietsparkeren en laden en lossen van 
vrachtwagen. De infrastructuur is niet geschikt. Irene; er is een vergunningaanvraag 
binnengekomen (Amsterdamsevaart 46/52) bij de gemeente voor wijziging functie van 
commercieel naar een maatschappelijke functie, maar nog niet behandeld voor 
publicatie/bezwaarmogelijkheid. 

8.3 Wim Kleist; hij is aanwezig geweest in Hoofddorp i.v.m. volgtraject fijnstofmetingen. Mobiele 
punten worden geijkt t.o.v. van vaste punten. Het wordt daar goed opgepakt. 

 - De afhandeling van meldingen kloppen niet. Antwoord gemeente; alles hersteld terwijl dat 
niet gebeurd is. 

 - Het mededelingenbord in Parkwijk is beschadigd door vuurwerk, wie is verantwoordelijk voor 
herstel?  Hij heeft kim-melding gedaan. Antwoord; niet in beheer bij Spaarnelanden. Wim gaat 
het verder uitzoeken en zal het terug koppelen naar de wijkraden. 

 - In het Reinaldapark is hij op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor senior 
bewegingstoestellen met een landschapsarchitect. Die had het liever op andere locaties om 
mensen het park in te trekken. Aangewezen door Wim is de meest handige plek voor de 
doelgroep vooraan in het park vlakbij bankjes en Reinaldahuis. Het is ook besproken met 
Marjolein Dompeling van het Reinaldahuis. Mieneke heeft het besproken met Marcel 
Schaapherder, de locatie is geen probleem, ze gaan aan de slag.  
- Energiebeurs in het Broederhuis was geslaagd, goede opkomst. Het was een informatieve 
middag. 
- Wim heeft foto’s van de slechte situatie in het Reinaldapark doorgezonden aan de 
raadsleden en politieke partijen. 
-Wim is samen met Jan Appel wijkambassadeur bij Spaarnelanden.  

8.4 Mw.de Vogel. Er is plastic afval blijven hangen tijdens de storm in de bomen achter de 
Dekamarkt. Zij heeft melding gedaan bij het Sociaal Wijkteam maar nog geen reactie gehad. Ze 
vraagt het nu aan de wijkraad hoe zij dit moet oplossen/melden. Actie Irene maakt een kim-
melding. 

8.5 Jeannette; de slechte stoep door boomwortels op de Amsterdamsevaart is gerepareerd. 
8.6 Jan Baaijens wijst op het belang van stemmen tijdens de gemeenteraadverkiezingen van 21 

maart 
8.7 Fred; namens Bew. cie. Elanwonen. Rond de Berensteynstraat is het niet duidelijk aangegeven 

waar het betaald parkeren is. Dit geldt in meerdere starten in de wijken 
8.8 Truus wijst de wijkraden en politiek op het belang van AED’s in de wijken. In de wijk 

Scheepmakersdijk is er een geslaagde reanimatie geweest. De afd. Veiligheid onderzoekt de 
mogelijkheid AED’s in heel Haarlem. Vooral de buitenkasten zijn erg duur in aanschaf. 

 Bij de Haarlemse bakker in de Amsterdamstraat hangt ook een AED. 
 
9- Sluiting 21.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 Actiepunten; 
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Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

20-02-18 2 Irene Agenderen wijkradenoverleg 
wijkraden/gemeente communicatie en 
kwaliteit afhandeling meldingen 

WHO/RO 

20-02-18 4 Marcella Niet werkende rateltikker Prins 
Bernhardlaan/Reinaldahuis 

Kim-melding. 

20-02-18 8.4 Irene Plastic afval in bomen Dekamarkt Kim-melding 

     

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 
On hold tot na debat 28/2 

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

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 
 

 

 


