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1. Opening door voorzitter Marcella van Vloten. Wim Kleist uit zijn bewondering van wat er in de 
Amsterdamse buurten allemaal gebeurd en tot stand komt. 
 

2. Mededelingen en ingekomen Afwezig met bericht; zie presentielijst. 
2.1 Ingekomen; Cursus eerste hulp bij kinderen in de Sprong op 29 oktober aanvang 9.30 uur, tot 

17.00 uur. Kosten bij inschrijven via Stichting ontmoet elkaar: € 85.00 

2.2 Een bewoner die verontrust is over de frequentie van buslijn 2. Wij hebben geantwoord dat de 

gemeente hierop heeft gereageerd. Zij zijn in overleg met Connexxion. Wijkraad wacht dit af. 

2.3 Open dag Spaarnelanden op zaterdag 24 september. Aanmelden spaarnelandenopendag.nl. 

2.4 Mail bewoner Teylerstraat, zij reageerde op de verkeerdrukte die door de afsluiting van de 

Amsterdamsevaart is ontstaan. De bewoner is met de gemeente en de aannemer in gesprek 

geweest. Wijkraad houdt de vinger aan de pols. 

2.5 Mail Danielle Leder, in de Oosterkerk wordt gestart met 2 activiteiten: Leeskring voor kinderen 

van 7 t/m 9 jaar op 26 september en de kookworkshop v.a. 17 oktober om 17 uur. 

2.6 Mededelingen.  Structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem. De gemeente stelt deze visie op 

voor de lange termijn omdat Haarlem groeit in inwoneraantal en de stad merkt dat de druk op 

de openbare ruimte toeneemt. In de Structuurvisie stelt Haarlem prioriteiten en maakt keuzes 
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zodat de kwaliteit van de openbare ruimte én de leefbaarheid van Haarlem op peil blijft. U 

kunt tot 29 september a.s. via www.sorhaarlem.nl  uw zienswijze indienen. 

2.7 Veiligheid in uw wijk. De gemeente houdt een enquête over de veiligheid in uw wijk 

Aan welke onderwerpen mag de gemeente wel wat extra aandacht besteden? U kunt tot 2 

oktober uw mening geven via de enquête. Uw ideeën worden gebruikt om te bepalen aan 

welke onderwerpen Handhaving en politie extra aandacht moeten geven. We kijken ook naar 

cijfers over overlastmeldingen en criminaliteit. Wijkraden denken ook mee. 

mee.https://www.haarlem.nl/nieuws/praat-mee-over-veiligheid-in-uw-wijk/ 

2.8 Alliantiegesprek Oostpoort. Irene is aanwezig geweest. Afgelopen vrijdag vond er een 

bijeenkomst plaats bij IKEA met diverse partijen over de ontwikkeling van Haarlem Oostpoort, 

het gebied rondom station Spaarnwoude en IKEA. Een dialoog over de samenwerking tussen 

de partijen voor de knooppuntontwikkeling van Haarlem Oostpoort.  Kansen verkennen en 

zoeken naar een gezamenlijke aanpak. Tijdens dit 1e Alliantiegesprek richtten we ons op de 

positionering van Haarlem Oostpoort in de metropoolregio, op de relaties met omliggende 

functies en activiteiten en op de kwaliteit van het stationsgebied. De provincie Noord-Holland 

stimuleert het ontwikkelen van knooppunten met het programma OV-knooppunten en maakt 

dit Alliantiegesprek mogelijk. Deze bijeenkomst krijgt binnenkort een vervolg. 

2.9 Koen van der Dop heeft afscheid genomen van Sportsupport, hij heeft een andere baan. Zijn 

opvolger is Jeroen Koomen, hij komt zich volgende maand voorstellen. 

2.10 Ondergrondse containers Anna Kaulbachstraat. Een extra container. Irene heeft Marcel 

Schaapherder gevraagd of dit mogelijk is. Hij gaat het vanuit de gemeente bij Spaarnelanden 

onder de aandacht brengen maar hij vraagt ook of de bewoners zelf bij Spaarnelanden willen 

melden als de containers vol zijn. Als er structureel veel klachten binnen komen over een 

bepaalde locatie wordt er gekeken of de frequentie van legen wel voldoende is. Het blijkt 

namelijk dat als de frequentie van legen verhoogd wordt vaak de overlast verdwijnt. Wil van 

Straaten vindt dat veel verantwoordelijkheid bij de burgers wordt gelegd. Ze scheiden afval en 

moeten nu ok meldingen doen. Actiepunt. Wijkraad stelt een lijst op en mailt de lijst naar 

Nicolette True (relatiemanager Spaarnelanden) die volgende maand aanwezig is op dit overleg. 

 

Irene is jarig en vanuit de wijkraad krijgt zij bloemen voor haar inzet. 

3. Politie/Handhaving. 
3.1 Er is nog steeds moeizaam contact met Marijke Bergsma de wijkagent. Er zal weer contact met 

coördinator Guus van Thiel worden opgenomen. 
3.2 Hakima heeft cijfers parkeeroverlast. Teding van Berkhoutstraat 29 bekeuringen en 39 

waarschuwingen, Amsterdamsevaart 24 bekeurd en 24 x gewaarschuwd en in de 
Amsterdamstraat bij de blauwe zone. 

3.3 Jeugdoverlast valt nu mee waarschijnlijk is het door de vakantie rustiger geweest. 
3.4 Gele streep stoep Nagtzaamstraat. Vraag ligt nu bij GOB Mieneke Zijlmans en Marcel 

Schaapherder. Auto’s staan soms het hele weekend op de stoep. Hakima heeft de betrokken 
afdeling een reminder gegeven om in de avonduren meer langs te gaan. 

3.5 Vanaf 28 oktober 2 weken actie tegen hondenoverlast. In het Reinaldapark en 6 plekken in de 
Amsterdamse Buurten. Tijd van waarschuwen is voorbij. 

3.6 In de Anna Kaulbachstraat gaat de vuilniswagen nog steeds tegen het verkeer in terwijl er een 
alternatieve route is. Hakima; zij hebben vergunning als er geen andere mogelijkheid is. Punt 
actielijst Nicolette True. 

3.7 Bij de Bandenhal Amsterdamsevaart wordt er dubbel geparkeerd en tegen het verkeer 
ingereden door personeel en bezoekers. Hakima neemt dit mee. 

 
 

http://www.sorhaarlem.nl/
https://www.haarlem.nl/nieuws/praat-mee-over-veiligheid-in-uw-wijk/
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4. Notulen 20 juni 2017 
Naar aanleiding van: 3.4 Reacties Handhaving na melding geparkeerde auto’s op de stoep 

Teylerplein. Hakima vraagt de coördinator parkeren contact met Richard op te nemen. 

Tekstueel: 5.1 Wijzigen de heer Osinga in de heer Oostinga Spaarnelanden. 

6.4 Wijzigen. Er zijn 3 i.p.v. 4 banken geplaatst in het Reinaldapark. 

20.06/3.2 Contact Sander wijzigen in contact Richard van Broekhuizen. 

Actiepunten: 

200617/3.3 Op het Teylerplein komt een verbodsbord voor honden bij. 

20.0617/3.2 Rijroute vuilniswagens bij MLK-school wordt op de lijst voor Nicolette geplaatst. 

160517/4     Parkeren bij scholen. Hakima heeft de betrokken collega gevraagd het op te 

nemen in het scholenproject. Project geldt voor heel Haarlem, veel scholen, te weinig 

handhavers om in één keer alles mee te nemen. In de schoolkrant wordt er regelmatig 

aandacht aan besteed zonder resultaat. Voorstel om een schouw te houden. Hakima vraagt 

haar collega contact met Marcella op te nemen. 

200617/4     Afschaffing hondenpoepzakjes. Hakima; er is jurisprudentie. Iemand die geen 

zakje bij zich had zegt dat hij het met zijn handen opruimt. Hij heeft gelijk gekregen, handen 

zijn ook een opruimmiddel. Het is uit het APV gehaald daar het moeilijk te handhaven is. 

200617/4    Gedenkteken Zomerkade is opgeruimd, er staan nu alleen bloemen. 

160517/6    Containers Anna Kaulbachstraat zie punt 3. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

N.a.v. actiepunten; 

180417/4    Steigers kanovijver Zomervaart. Mieneke zou collega uitnodigen om uitleg te 

geven. Mieneke is vanavond niet aanwezig. Irene; het gaat vooral om het smalle gedeelte 

tussen het witte bruggetje en de Nagtzaambrug. Inge Veltmeyer heeft een plan ingeleverd en 

vanuit de 40+ gelden subsidie ontvangen voor aanleg biodiversiteit Zomervaart. Ze moet 

plannen weer indienen en er liggen nu aanlegsteigers. Initiatiefnemers en bewoners raken 

motivatie kwijt. Bij de Jan Gijzenkade zijn na protest steigers weggehaald.  

Besluit; Irene blijft achter de procedure tot aanleg van de steigers en het laten weghalen van 

steigers aangaan. Aanwezigen gaan akkoord. 

2101317/4     Werking rateltikkers Prins Bernhardlaan Reinaldahuis. Email van Mieneke dat 

een externe partner gaat bekijken hoe de groenperiode af te stellen. Er wordt verzucht dat het 

de zoveelste keer is. 

201216/3       Mogelijkheid doorgetrokken gele streep tegen parkeren op de stoep Teylerplein. 

Het ligt nu bij GOB, Mieneke en Marcel Schaapherder. Zie verder punt 3 Handhaving. 

201217/7.4    Paal Tollenspad (20-12-2016) wordt op de lijst voor Nicolette True 

Spaarnelanden geplaatst. 

5. Projecten in de buurt 
5.1 Amsterdamsevaart. Presentatie door Jan Appel met foto’s (oude en nieuwe situatie) van Frans 

van Loon. Tekeningen over de invulling Esplanade. Veel zaken worden gerealiseerd. Er zijn nog 
meer wensen maar daar moet budget voor worden gezocht. Voor de atletiekbaan is contact 
gelegd met Jeroen van Sportsupport. Er komt voor de veiligheid een hek en beplanting. 

5.2 DSK/Speeltuin. Mariska is vanwege een blessure niet aanwezig vanavond, wensen haar 
beterschap. Het wachten is op levering van speeltoestellen. 

5.3 DSK 11 mogelijke start bouw november/december, zoeken nog een aannemer. 
5.4 Overleg met Ans Kippersluis. Het van Zeggelenplein is versteend “hittestress”. Er wordt 

nagedacht over tekeningen en financiering voor vergroening. Advies Wim Kleist om contact 
met Steenbreek 023 op te nemen. In de vml. viskraam komt het IJspaleis 
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6. 5 minutenpraatje. Thera Smitt St. Drop Inn 
Talentenontwikkeling en participatie bij jongeren tussen 16 en 25 jaar. Een training van 6 
weken om iets voor een andere doelgroep in de buurt te doen. B.v. moestuinbakken maken, 
activiteiten voor ouderen bedenken. Er loopt al een project in de Burgwalbuurt. Vraag van 
Thera of aanwezigen via hun netwerk jongeren kennen die hier interesse voor hebben. Het zijn 
nu vooral statushouders die meedoen. Zij heeft al diverse organisatie in Oost benadert. Advies 
om ook het voortgezet onderwijs te benaderen. 

 
7. Mening van de bewoners 
7.1 Richard. De bestrating rondom Teylerplein is slecht. Advies wijkraad om melding te doen. 

7.2 Colette. Er gaat een groep van start voor vrouwen en huiselijk geweld. Om de situatie te 

verwerken als zij eruit zijn. 

7.3 Wil. Het groen en bestrating op het Teylerplein ziet er slecht uit. Vraag of er budget is en hoe 

het aan te pakken. Marcella. De bakken in de Genestetstraat gebeurd ook niets mee. Melden 

bij gemeente. Punt lijst Nicolette True. In 2018 is er waarschijnlijk meer geld en zal het niveau 

van onderhoud opgeschaald worden. Wim Kleist men kan ook groen adopteren. 

7.4 Wim Kleist geeft de tip om eens de AED’s in de wijk te bekijken. Er zijn er twee (Dekamarkt en 

fysio Teding van Berkhoutstraat). Wijkraad neemt het in overweging. 

7.5 Is er bij de wijkraad al iets over de Schipholweg bekend? Nee, het is nog niet openbaar. De 

wijkraad heeft wel reactie gegeven op het plan, maar heeft nog niet de conclusies. 

7.6 Jan de Graaff vraagt om speeltoestellen voor de allerkleinste kinderen bij speelterrein 

Fabriciusstraat/vooruitgangstraat. Hij stuurt mail en foto naar Irene. 

7.7 Ans vindt de viskraan Zomervaart heel mooi geworden. 

8.       Sluiting 21.15 uur. 
 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

20-06-17 
 
19-09-17 

3.2 
3.5 
3 

Hakima 
 
Irene 

Overleg rijroute vuilniswagen MLKschool  
Functioneren verkeersregelaars.  
Punt plaatsen op lijst Spaarnelanden 

Spaarnelanden  
Lijst Nicolette True voor 
vergadering oktober. 

19-09-17 4 Hakima  Vraagt contact op te nemen met Richard 
over handhaven parkeren Teylerplein 

Coördinator parkeren 

19-09-17 4 Hakima Vraagt contact op te nemen met 
Marcella over schoolproject  

Coördinator 
scholenproject. 

16-05-17 6 Irene Ondergrondse container Kaulbachstraat. Lijst Nicolette True 

18-04-17 
19-09-17 

4 Mieneke 
Irene 

Vergunning steigers Kanovijver 
Gaat het verder uitzoeken, vermindering 
steigers 

 
Akkoord aanwezigen. 

21-03-17 
 
20-06-17 
19-09-17 

4 Irene 
Mieneke 
 
Mieneke 

Werking rateltikkers Prins Bernhardlaan 
Vraagt collega om de situatie te bekijken. 
Externe partij gaat de groenafstelling 
bekijken. 

 
 
 
Cc Wim Kleist 

20-12-16 
 
19-09-17 

3 Hakima 
 
 

Mogelijkheid doorgetrokken gele streep 
tegen parkeren Teylerplein 
Het ligt nu bij GOB. 

Marcel Schaapherder 
Terugkoppeling wijkraad. 
Mieneke en Marcel 

20-12-16 
 
18-04-17 
20-06-17 
19-09-17 

7.4 Henny 
 
Irene 
Hakima 
Irene 

Paal Tollenspad. Henny heeft het 
doorgegeven. Nog steeds niet geplaatst. 
Irene heeft mail gestuurd. 
Neemt dit mee gesprek Spaarnelanden. 
Punt plaatsen op de lijst Spaarnelanden. 

 
 
 
 
Lijst Nicolette True 

 


