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1. Opening door voorzitter Marcella van Vloten. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
2.1 Afwezig met bericht zie presentielijst. 
2.2 Mail van Inge Veltmeijer werkgroep “Groot groen Slachthuisbuurt”. 24 mensen hebben 

geholpen met de start op 21 april van de aanplant aan de westkant van de Nagtzaambrug 
Planten van hoveniersbedrijf Azalea, Spaarnelanden heeft de grond voorbereid. 
De wijkraad zal in het vervolg van tevoren worden ingelicht. Belangstellenden kunnen 
informatie krijgen en eventueel meehelpen. 

2.3 Mail parkeerbeheer. N.a.v. vraag Lies Schaaf voor uitleg aan oudere bewoners. Ze zijn de 
uitrol van de nieuwe bezoekersregeling aan het voorbereiden. Er komt eind augustus/ begin 
september een brief met een nieuwe planning. Er zijn dan ook mensen die helpen bij het 
aanvragen en het aan en afmelden. 

2.4 Verplaatsing hondenlosloopgebied aan de Leonard Springerlaan naar het Reinaldapark (de 
kop van het Reinaldapark begrensd door de Prins Bernhardlaan, het Teunisbloempad ten 
zuiden van de moskee, het Fuiklaantje (verlengde van de Prinses Beatrisdreef) en het 
Reinaldapad).  Vanwege onwenselijke situaties hebben bewoners en de wijkraad de 
gemeente gevraagd naar een andere plek in de buurt om de hond los te laten. In dit met 
bordjes gemarkeerde deel van het park mag de hond vanaf 1 mei 2018 loslopen. De rest van 
het park blijft aanlijngebied. Net als in de rest van Haarlem geldt in het Reinaldapark een 
opruimplicht voor hondenpoep. Wim Kleist (vandaag stond er een artikel in het Haarlems 
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Dagblad) de juiste beschrijving staat nu op de website. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt 
maar niet nagekomen. Spaarnelanden heeft overeenkomstig de opdracht van de gemeente 
gewerkt. Het kost allemaal heel veel moeite. Op mails komt geen antwoord. Jan, bij de 
nieuwe Raad aangeven dat nu handhaving moet volgen. Dit gebeurt ook niet op de 
Amsterdamsevaart.  

2.5 Bijeenkomst oversteek Schipholweg, namens de wijkraad is Letty de Boer en Irene Helmond 
aanwezig geweest. Er is een presentatie gegeven van het concept voorlopig ontwerp. Er is 
een onderzoek geweest door extern bureau en de uitkomst is dat er maatregelen op locatie 
worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe het definitief ontwerp eruit komt te zien, er 
is sprake van snelheidsremmende maatregelen zoals een drempel of verhogen gehele 
oversteek, verandering van stoplichten boven de rijbanen, en oranje verlichting in de rijweg. 

2.6 Oostpoort: alliantiegesprekken met betrokkenen waarbij voor onze wijkraad Jan Appel deze 
heeft bijgewoond. Het gaat om de ontwikkeling van het gebied rond het station 
Spaarnwoude. Wonen, werken, leren en recreëren op initiatief van de Provincie. Plan gaat 
naar de nieuwe Raad. Starten op de korte termijn, kantoren worden tijdelijk omgezet voor 
starteerswoningen. De Industriekring Haarlem laat haar bezwaren tegen woningbouw in het 
gebied Oostpoort in de Waarderpolder varen en staat achter het plan van Ronald Fukken. Op 
langere termijn stationsgebied en Amsterdamsevaart. 

2.7 We hebben bezoek gehad van de man die in de AC Krusemanstraat de apk garage wil gaan 
ombouwen naar studio’s. Hij vroeg ons advies en wij hebben hem naar 2 politici verwezen.  
Het plan ziet er leuk uit, vooral omdat zijn streven is deze studio’s beneden de sociale 
huurgrens te verhuren, zodat de huurder voor huursubsidie in aanmerking kan komen. 

2.8 Voedselbank. De eigenaar van de panden Amsterdamsevaart 46 t/m 52 heeft vergunning 
gekregen om de Voedselbank hierin te vestigen. Irene en Elly hebben de vergunning 
uitgebreid gelezen en de directeur van de Voedselbank gesproken. We hebben bij de 
commissie bestuur ingesproken, de reactie van politiek partijen was overwegend negatief. 
Jouw Haarlem gaf aan maar consensus te vinden.  Wijkraad gaat bezwaar maken tegen deze 
vergunning, niet omdat we tegen een Voedselbank zijn maar omdat er inhoudelijk naar onze 
mening onjuistheden staan waarop de vergunning is verleend en de locatie volgens ons niet 
geschikt is. Het officiële bezwaar gaat volgende week uit. Wim Kleist benadrukt dat de 
argumenten zo ongelooflijk onjuist zijn. 

 Punten uit de inspraakreactie; 
 Wijkraad is niet tegen de Voedselbank!! Maar tegen de locatie. In eerste instantie is het door 

het bestemmingsplan afgewezen/ Daarna door gebruik van artikelen uit WABO en BOR 
toegewezen. Er wordt gesproken over 50 gezinnen per week maar de Voedselbank spreekt 
over 230. Gevolg veel meer fiets en autobewegingen. Geen voorziening fietsstalling. 
Berekening parkeerruimte klopt niet het gaat uit van 542m², het is 1100 m². Het is een 
supermarkt met ruimere openingstijden.  

 Als de bestemmingswijziging definitief wordt is het niet duidelijk wat er voor invulling na de 
huurperiode van 5 jaar wordt gegeven. 

Wensen; juiste informatie/cijfers voor berekenen parkeerruimte, aantal klanten, 
verkeersbewegingen, juiste parkeernorm incl. de bovenwoningen, definitieve vergunning 
maatschappelijk wijzigen in tijdelijk. 

Zinnen zoals een positief effect op het woonklimaat, sociale veiligheid, minder 
verkeersoverlast dan voorheen, verlevendiging van de buurt en versterking van aanbod 

  Zorgen ervoor dat conclusie die getrokken wordt “dat het past in het beleid 
Amsterdamsevaart” deels is gestoeld op onjuiste informatie. Er is geen enkele moeite gedaan 
om omwonenden en de wijkraad vooraf te informeren. Aan de voorwaarde actief te 
communiceren met belanghebbenden is niet voldaan. 

2.9 Profiel voor een nieuw wijkraadslid is opgesteld waarin uitgelegd wat we van een 
wijkraadslid verwachten. Marcella leest het profiel, de werkwijze en de beloning voor. 
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2.10 Schouw Amsterdamstraat: Elly en Marcella hebben samen met gemeente en ondernemers 
een schouw gehouden over straatmeubilair en panden. De intentie is om de straat netjes en 
fijn te houden. Er wordt gekeken naar uitbreiding fietsenrekken. St. Doei vertrekt half mei uit 
de Schoenenreus.  
Wim Kleist geeft het advies bij de acties ook een tijdspad aan te laten geven. Het is een zaak 
van de winkeliers zelf maar de wijkraad is er wel bij. 
Debbie vindt dat er aandacht moet zijn voor de sigarettenpeuken voor de winkels afkomstig 
van het personeel zelf. 

2.11 Communicatie. Wijkraden doen heel veel moeite om iets voor elkaar te krijgen, krijgen geen 
antwoord op hun mails. Simpele vragen worden niet beantwoordt door de gemeente. 
Bewoners raken ontmoedigd terwijl de gemeente juist voor participatie staat. Hoe serieus 
wordt men genomen. Afspraak om dit punt, het gebrek aan communicatie, met de 
gezamenlijke wijkraden oost te bespreken. 
Martin Jansen is per 1 mei de opvolger als gebiedsbeheerder van Marcel Schaapherder. 

 
3. Politie/handhaving 

Mail van Marco Cornet, hij geeft een opsomming van meldingen van de afgelopen maand in 
de wijk.  Melding o.a. over verward persoon, 1 x overlast jeugd Lootstraat, inbraak en 
wegnemen van koper. Voor de Dr. Schaepmanstraat heeft Marco de incidenten bekeken, 
gezien de toedracht van de omstandigheden is er geen onderbouwing dat het anders moet.  
In de Amsterdamstraat is een vals briefje van €50 gebruikt. Er wordt nader onderzoek 
gedaan. Marcella geeft compliment aan Marco, hij is heel toegankelijk en sociaal. 

 
4. Notulen 17 april 2018. Vastgesteld. 

Tekstueel 2.3 wijzigen 16 mei in 16 april.  

Actiepunten. 

170418/5.3 Nieuw parkeerbeleid zie punt 2.3 

160118/6.4 Stand van zaken bouw DSK gaat van de lijst. Siem geeft nieuws door. 

Inhoudelijk actiepunten 

170418/5.1 Bewonersavond Voedselbank neemt de wijkraad over. 

170418/6 Navraag initiatievenbudget neemt de wijkraad contact met de wijkraden oost 

op om dat er nog geen antwoorden zijn op de verantwoording en belangenverstrengeling.  

Bij veel onderwerpen/projecten krijgen de wijkraden geen enkele reactie. Voorstel om een 

statement op te stellen over de communicatie met gemeente.                            Actie wijkraad. 

200617/4  Oversteek Reinaldahuis/Romolen. Volgens de gemeente voldoet de tijd aan 

de norm. Wijkraad maakte ter plekke de oversteek, de tijd is echt te kort vooral voor de 

ouderen. Het is ook een zaak van het Reinaldahuis en Romolen, het zijn veelal hun bewoners. 

Wijkraad blijft de discussie aangaan. Op dit moment werkt het verkeerslicht niet. 

5 Wat verder ter tafel komt 
5.1 Wim van Seggelen mist handhaving. Irene; Kitty van Toren heeft contact opgenomen als er 

iets is kunnen wij het doorgegeven. Hakima is praktisch elke vergadering wel aanwezig. 
5.2 Richard heeft nu ook geconstateerd dat het parkeren van ouders bij de school heel 

dramatisch is. Voorstel hier een gele streep aan te brengen zodat er gehandhaafd kan 
worden. Waarschijnlijk kan het niet in de bocht maar wijkraad gaat dit na.   Actie wijkraad. 

5.3 Mariska betreurt dat de aanpak smartcars Poortstraat van tafel is geveegd. Er worden bij 
overtredingen geen bekeuringen uitgedeeld. 

 In en rond de speeltuin lopen honden los, er wordt niets aan gedaan. Er moet harder worden 
opgetreden. Mariska nodigt Robin de wijkhandhaver uit voor een gesprek in de speeltuin. 

 De speeltuin gaat uitstekend. 70 nieuwe leden, 200 kinderen gekomen die geen lid zijn. 
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 Zij heeft contact opgenomen met Martin Jansen, gebiedsbeheerder over de belofte uit 
september dat de bomen zouden worden gesnoeid en het gras gemaaid, dat is tot nu toe niet 
gebeurd. Zij heeft nog geen reactie gehad. Mariska stuurt een mail naar Mieneke Zijlmans 
met cc naar Jan Appel. 

5.4 Henny, zijn de woningen in de Alberdinck Thijmstraat als kluswoningen te koop?  
José, de evenkant is verkocht. Zij weet nog niet wanneer de oneven kant te kop komt. De 
woningen in de Hieronymus van Alphenstraat zijn huurwoningen. Verkoop komt op de site 
en facebook van ElanWonen en men kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 

5.5 Lies, is er al iets bekend over de steigers? Irene, de wijkraad gaat er nog achteraan. 
5.6 Wim Kleist gaf een compliment dat iets in één dag geregeld was, maar trok dat door het 

vervolg weer snel in. De juiste locatie voor de fitnesstoestellen voor senioren in het 
Reinaldapark was in één dag geregeld. Er gebeurde niets, het blijkt dat het onderhoud rond 
moet zijn voor akkoord. Het blijkt dat op 23 maart de offerte á €1800 al doorgegeven was. 
Wim heeft dit gemeld aan Mieneke en Marcel maar kreeg geen antwoord. Latere reactie; het 
is blijven liggen daar Marcel Schaapherder per 1 mei niet meer werkt als gebiedsbeheerder. 

5.7 Jan van Amsterdam, kunnen er hekken komen rond de hondenuitlaatplaats? Het is de 
verantwoordelijkheid van de hondeneigenaren. Verzoek gedaan om hek rond de visplaats, 
het gebeurt niet terwijl er budget is. Het geld voor het Reinaldapark is geoormerkt. 
- Jammer dat er 4 mei om 20.00 uur tijdens de herdenking een aggregaat voor een 
luchtkasteel te horen was van de moskee. 

5.8 Jan de Graaff heeft speeltoestellen uitgezocht voor pleintje A.L. Dyserinckstraat maar de 
ruimte is te beperkt. Hi gaat samen met Ron Dreijer naar de mogelijkheden kijken. 

5.9 Wim van Seggelen er was 4 mei een goed samenwerking met de moskee om 20.00 uur was 
de muziek uit en stil. 

5.10 Jan Appel doet als ambassadeur Spaarnelanden gemiddeld 10 observaties in de week. Hij 
heeft o.a. melding gedaan van 15 fietsen Cremerplein die hebben een sticker gehad. 

 Vraag van Jan om meldingen officieel bij de gemeente te doen en een cc naar jan te sturen. 
We lopen tegen zaken aan maar we moeten ook kijken waar je het voor doet voor de 

bewoners. Zoals de Amsterdamsevaart waar bewoners bijeenkomen en de Koningsdag die 

goed is aangeslagen.  

 

6 Sluiting 21.30 uur. Marcella is dankbaar dat er zoveel bewoners op de maandelijkse 

vergadering komen. Heeft u ideeën, we kunnen ze bespreken of onderwerpen geef ze door. 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

15-05-18 5.2 Wijkraad Mogelijkheid gele streep bij school.  
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