
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Opening door voorzitter Marcella van Vloten. 
2 -  Mededelingen en ingekomen stukken.  

- Afmeldingen; Gerard Tensen, Truus Melchior, Marieke van der Kaa, Ans Kippersluis, Wil van 
Straaten. 

- Melding gedaan over werkzaamheden riolering in het gras hoek Zomerkade. Nieuwe afdekplaat 
past niet, er is een nieuwe besteld. Over 4 weken worden de werkzaamheden afgemaakt. 

- Melding gedaan over de rateltikkers Prins Bernhardlaan, het duurt langer om ze te repareren. 
- Mail van Mieneke Zijlmans; Nieuwe manier van omgaan met herplant van bomen. Als gekapte 

bomen om een bepaalde reden niet terug geplant kunnen worden komen zij op een lijst. 
Burgers kunnen voor een nieuwe locatie kiezen. www.haarlem.nl/een-boom-voor-boom 

Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten 

Datum: Dinsdag 21 februari 2017 19.30 uur 

Plaats: Broederhuis Nagtzaamplein 67 

Aanwezig:  

Marcella van Vloten, Irene Helmond, 
 Fred Spaansen,  Elly Aafjes 
Richard Terreehorst 
Mariska van Zeeland 
Mieneke Zijlmans  
Hakima Sallemine 
Kitty van Tooren 
Colette Galy 
Daniëlle Leder 
Lies Schaaf 
José de Cock 
Paul en Peggy Meulman 
Wim Kleist 
Jan Baaijens  
Daphne Huysse 
Mariëtte Stokman, 
Jeanette Donker, Ben van der Meij 
Ron Bax, Stella van Tintelen, Gerrit van Slooten 
Frans van Loon, Ans de Haas, Debbie Timmerman, 
Wim van Seggelen, Lucas Ledmia 
Bram en Henny van Ling, Siem de Groot,  
Jan de Graaf, hr. en mw. Van Amsterdam 

Wijkraad 
 
Aspirant-lid 
Ondersteunend lid, speeltuin Haarlem Oost. 
Gebiedsverbinder 
Handhaving 
Gemeente Veiligheid 
Sociaal Wijkteam Oost 
Diaconie Haarlem 
Bew. cie. Elanwonen Amsterdamse buurt 
ElanWonen 
Stoeip 
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Actiepartij 
Groen Links 
Buurtbedrijf Haarlem Oost 
Wijkbewoners   
 
 
 
 
 

Afwezig 

Gerard Tensen 
Ans Kippersluis 
Marieke van der Kaa  
Truus Melchior 
Wil van Straaten 

Wijkraad 
Gemeente 
Spaarnelanden 
Notulist 
Bewoner 

http://www.haarlem.nl/een-boom-voor-boom
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- Afgelopen vrijdag heeft de burgemeester een fietstocht door Haarlem Oost gemaakt. De 
wijkraad heeft 10 minuten met hem op het Teylerplein gesproken. 

- Er is een oproep gedaan aan de bewoners van de Amsterdamsevaart om een werkgroep te 
vormen voor verder inrichting Esplanada. 20 reacties, morgen 22 februari overleg. 

- Ontvangen mail van Diane Bakboord over meer groen in de wijk. De gemeente wil samen met 
de bewoners van de compacte wijken kijken waar de mogelijkheden voor vergroening liggen. 
Gemeente kan het faciliteren en zal bij goede ideeën mede op zoek gaan naar financiering. Er 
is geen pot met geld om buiten de reguliere wegen te vergroenen. Bewoners kunnen het 
aanmelden bij de wijkraad. 
Wim Kleist; er is een subsidieregeling voor klein groen in de wijk, geldt dat ook hiervoor? 
Mieneke vraagt het bij Cecile Hubers na. 
Vraag naar planning groenstrook, bewoner dacht dat het rond was, blijkens de notulen maar 
het blijkt dat men nu nog bij elkaar moet komen. Men komt er bij punt 6 op terug. 
 

3-   Politie/handhaving.  
Marcella heeft contact gehad met Marijke Bergsma. Auto en woninginbraken nemen toe, 
waakzaamheid is geboden. 
Is er al iets bekend over vervanger van wijkagent Danielle in den Berken? Marcella heeft 
navraag gedaan. Op dit moment zijn er waarschijnlijk niet meer uren. Wijkraad dringt aan op 
zichtbaarheid in de wijk. José de Cock; Nicole van Rijn is vervangend wijkagent, zij is niet altijd 
in de wijk daar zij ook nog in het basisteam zit. 
 Mieneke; Kitty van Tooren kan wel contact opnemen met de politie over zichtbaarheid en 
contact in de wijk. Maar de gemeente en politie zijn 2 verschillende instanties, gemeente 
heeft daar geen zeggenschap over. 
Presentatie van prioriteiten 2017 van Veiligheid, Handhaving en Politie. 
Kitty van Tooren en Hakima Sallemine.  

- Jeugd en veiligheid. Minder politiemeldingen en meer gemeentemeldingen in 2016. Extra 
inzet hotspots o.a. Teylerplein, Haarlemmermeerstraat, Zomerkade/Zomervaart. Gele kaarten 
project. Kind krijgt kaart, ouder brief met welke overlast. Binnen een jaar weer volgt 
bekeuring of halt. D.O.M. project ( alcohol minderjarigen). 

- High Impact Crimes. O.a. woninginbraken, overvallen straatroven. In 2016  488 HIC’s in 
Haarlem 85 in oost. 2016 692 in Haarlem 111 in oost. Gebiedsgerichte acties, inzet buurtauto 
en donkere dagen campagne hotspots. Project Samen Veilig Ondernemen. 

- Leefbaarheid wijken/buurten en burgerparticipatie. integrale wijkhandhavers, informatie 
gestuurd handhaven met behulp van analyse van over lastmeldingen, politiecijfer enz. 
Samenwerking tussen Gemeente ne Spaarnelanden. Hotspotoverleg, 3x per week surveillance 
op hotspots. Uitgedeelde boetes 144 Haarlem en waarschuwingen 55 Haarlem. 
Overlastthema’s; parkeeroverlast, wrakken, aanhanger en campers, handhaving rond scholen 
op einde schooltijd. Rijdend verkeer.  
Fietsen op het Teylerplein foto’s maken melding doen ook als de labels eraf zijn gehaald. 
“Buurt bestuurt” Burgerparticipatie; Burgernet en Whatsapp-groepen. Betrekken 
buurtbewoners bij handhavingsprioriteiten in de wijk, vanaf 2018. 
Wat vindt u als wijkraden en bewoners belangrijk? 

- Woon-en adresfraude en ondermijnen door georganiseerde misdaad. 

 Overlastmeldingen via www.haarlem.nl; Klantcontactcentrum 14023 of de 
Meldkamer Veiligheid&Handhaving 023 5114950. 

 
4-   Presentatie Buurtbedrijf, Mariëtte Stokman en Bert Roozendaal  

 Het Buurtbedrijf bestaat 5 jaar met subsidie van gemeente en corporaties. Het bedrijf werkt met 
 veel sociale organisaties samen. Ziet arbeid als middel om mensen uit de wijk sociaal te activeren 
 en te bewegen naar regulier werk. De mensen worden niet gestuurd maar komen uit eigen 
 ambitie als vrijwilliger. Het Buurtbedrijf werkt voor Haarlem, (openbare ruimte/hotspots), 
 woningbouwcorporaties, klussendienst voor bedrijven en voor wijkbewoners met een smalle 
 beurs. Zij werken ook voor bedrijven in de Waarderpolder, dit is belangrijk voor werkervaring en  
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 eventuele doorstroming naar regulier werk. Sinds 2017 van subsidie naar opdracht gestuurd 
werken; Marktconform wie het kan betalen, sociaal tarief voor mensen op het bestaansminimum, 
een combinatie van sociaal en commercieel.  

 Locatie de Sprong Beatrixdreef 2.  06-81336668, info@bbhaarlem.nl en 
www.bbhaarlemoost.nl 

Wim Kleist. Voor de duidelijkheid het sociaal tarief en marktconform ? Mariette; Dat is voor 
bewoners met een HaarlemPas. En marktconform is €20 p/u inclusief BTW en voorrijkosten. 
Henny van Ling. Complimenten aan het bedrijf, binnen 1 uur waren 2 man klaar met het leeghalen 
van een woning in het Reinaldahuis, het ontdoen van vloerbedekking. 
Marcella. Is er controle op de vrijwilligers die bij mensen thuis klussen doen. Het zijn ook mensen 
met een verslavingsachtergrond. Mariette; Ze komen altijd met 2 man en het zijn mensen die al 
enige tijd bij het bedrijf werken.’ 
Mariska. Kunnen we jullie ook opbellen als er grof vuil bij een container staat? Mariette dat blijft 
in eerste plaats een taak van Spaarnelanden. 
Wim Kleist. De Tochtstrippenbrigade? Mariette dat is ontstaan uit de Groene Ambassade, die 
geven voorlichting aan eigenaren van vooral koopwoningen. Afspraak is dat het bedrijf de 
voorzieningen aanbrengen. 
Irene. Kan ik als eigenaar van een koopwoning het bedrijf een hek laten plaatsen? Mariëtte, ja dat 
kan voor 20 euro per uur. 
Marcella. Maken jullie reclame? Mariette; niet grootschalig , mond tot mond reclame,  we delen 
flyers uit en geven presentaties. Op de website kan de informatie nog verbeteren. 
Mieneke geeft een groot compliment aan het bedrijf. De prima transformatie van de Sprong maar 
ook de samenwerking, de nieuwe partijen, en de aanpak van subsidie naar marktgericht werken. 

 
5 -  Notulen van wijkraadvergadering van 17 januari 2017  
      Inhoudelijk. 

Punt 4. Gerrit van Slooten heeft een mail gestuurd naar het secretariaat over locatie van 
Rateltikkers Amsterdamse Poort/Teylerstraat. Hij heeft een mail terug gehad waar hij het niet 
mee eens is. Het antwoord is om de aanvraag zelf te doen. De gebiedsbeheerder Marcel 
Schaapherder wil rechtstreeks contact met de aanvrager voor een betere en sneller 
communicatie. Gerrit vindt dat men juist samen sterker staat anders wordt het ondergesneeuwd. 
José geeft aan dat het ook bedoeld is om de wijkraden te ontzien, zij zijn er voor de overstijgende 
zaken. Irene; als men er zelf niet uitkomt dan kan de wijkraad met het meldingsnummer verder 
gaan. Marcella belooft ondersteuning waar Gerrit op rekent als hij er niet uitkomt. 
Jan Baaiijens heeft contact gehad met de wethouder. Er zijn storingen maar men wacht op 
onderdelen om het te maken. 
Actiepunten 
170117/7.3 Veiligheidsprogramma staat vandaag op de agenda. 
170117/7.4 Buurtbedrijf staat vandaag op de agenda. 
170117/7.7 Gooien van glas grasveld Teylerplein na opruimen uitgebrande container door 
Spaarnelanden. Irene heeft navraag gedaan bij Marieke van der Kaa van Spaarnelanden. Er is geen 
meldingsnummer bellend, het is niet meer te achterhalen. 
170171/3 Invalidenbord van Zeggelenstraat is verwijderd. 
151116/1.3 Plantenbakken Ter Haarstraat. Mieneke, eigenaar is de gemeente onderhoud bij 
Spaarnelanden. Binnen het bestaande contract is er weinig aan te doen. Zij heeft het intern 
aangemeld bij de betrokken afdeling om als er extra geld is dit op de prioritietenlijst te zetten. 
Er staat nu niets in. Mogelijkheid om dit aan te geven bij het project van de gemeente van Diane 
Bakboord. 

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
170717/7.8 Elly heeft foto’s van verbodsbord voor honden verzonden aan Mieneke. Zij heeft 
contact gehad met Marcel Schaapherder, hij is er mee bezig zodra er meer duidelijkheid is zal dat 
doorgegeven worden. 
170117/3 Parkeren Poortstraat en duidelijkheid bekeuren foutparkeren. Mariska heeft foto’s 
toegezonden en gaat straks in gesprek met Hakima Sallemine. 

mailto:info@bbhaarlem.nl
http://www.bbhaarlemoost.nl/
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201216/3 Mogelijkheid doorgetrokken gele streep Teylerplein. Hakima heeft Richard gebeld. Zij 
zijn er druk mee bezig. 
201216/7.4 Paal Tollenspad. Henny gaat na 2 keer morgen weer Spaarnelanden bellen. 
201216/7.5 Aanleggen steigers Kanovijver. Mieneke. Het is een Collegebesluit uit 2009 waar een 
bezwarentermijn van 6 weken is voorafgegaan. Het besluit is genomen i.v.m. de wachtlijsten. Zij 
heeft de wethouder op de hoogte stelt dat omwonenden er niet gelukkig mee zijn. Er is brief 
uitgegaan aan omwonden van de vaart. De wethouder zal meer informeren vooral als er zo’n tijd 
tussen besluit en uitvoering zit. Wim Kleist vraagt of er gekeken is naar de afmetingen tussen de  
boten t.o.v. de steigers. Lucas geeft aan dat hij €400 per jaar betaald voor de steiger. 
Mieneke gaat het na en koppelt terug; zij zal doorgeven dat er de zelfde bezwaren zijn als bij de 
jan Gijzen kade. (Aanzicht, parkeren). Of een plan zo lang na besluitvorming mag blijven liggen tot 
de uitvoering, of de ARK er naar heeft gekeken en de afmetingen steiger t.o.v. boot. 
151116/7.7 Oversteek Schipholweg en Prins Bernhardlaan. Jan Baaijens. Er is overleg geweest. 
Het is bij de politie niet bekend als blackspot. De wijkraden van Schalkwijk willen het fietspad weg. 
Er wordt eerst een gesprek gevoerd met school en het zwembad. Voorstel is om na het weghalen 
van de overstek het fietspad door te trekken. Wim Kleist kan dit meteen meegenomen met de 
nieuwbouw? Nee, i.v.m. met het bouwverkeer dat duurt tot 2019. 
Het ander kruispunt wordt aangepakt, men bekijkt tot terugbrengen snelheid Schipholweg vanaf 
de snelweg van 70km naar 50km zodat men rustiger aan komt rijden. Het zal allemaal nog wel 
even duren. Jan heeft als alternatief voor de tussentijd een notie ingediend. De oversteektijd is 
verlengd en de knipperbollen worden geplaatst. 
Mieneke, het heeft grote prioriteit, tijdens het overleg is gebleken dat iedereen de oversteek 
weg wil. A.s. maandag heeft zij met de gebiedsbeheerder van Schalkwijk een overleg met de  
school. Ook om te vorkomen dat scholieren na het weghalen toch oversteken. 
Wim Kleist geeft aan dat de wijkraden en politie al in 2009 van mening waren dat de oversteek er 
Nooit had mogen komen. 
200916/2.5 Bebording Amsterdamsevaart. Irene, na lang wachten eindelijk antwoord. Tim van 
Duijn zei in eerste instantie dat het een “tijdelijk” bord was (fietsers op de rijbaan). Het blijkt 
volgens het verkeersplan een definitief bord te zijn. Bij wijziging moet er een nieuw verkeersplan 
komen. Irene heeft gevraagd om het bord verderop te plaatsen. Wachten op antwoord. 

 
6 – Projecten in de buurt: Amsterdamse vaart  

Nagtzaamstraat/Teding van Berkhoutstraat  
DSK/Speeltuin  

7- Presentatie Actieprogramma Veiligheid, Kitty van Tooren en  
Hakima Sallemine  
8- 5 minutenpraatje, wat verder ter tafel komt  
9- Mening van de bewoners  
10- Sluiting 

 

 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

21-02-17 2 Mieneke Navraag groen subsidie n.a.v. mail Diane 
Bakboord 

Cecile Hubers 

21-02-17 5 Irene Wacht op antwoord verplaatsing bord 
ventweg Amsterdamsevaart 

Tim van Duijn 

17-01-17 
21-02-17 

7.4 Mieneke 
Gerrit 

Herstel rateltikkers Herenvest 
Gerrit van Slooten doet melding 

Marcel Schaapherder 

21-02-17 5 Mieneke Verbodsbord honden Teylerplein Wacht op antwoord Marcel 
Schaapherder 

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

20-12-16 3 Hakima Mogelijkheid doorgetrokken gele streep Marcel Schaapherder 
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 tegen parkeren Teylerplein Terugkoppeling wijkraad. 

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

 

20-12-16 7.4 Hennie paal Tollenspad  

20-12-16 
 
210217 
 

7.11 
 
5 

Irene 
 
Mieneke 

Mail naar Mieneke over het niet 
informeren van steigers Kanovijver 
Doorgeven bezwaren, tijd tussen 
besluitvorming en uitvoering en ARK, 
verhouding boot en steigers. 

Mieneke doet navraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


