Wijkraadsvergadering Wijkraad Amsterdamse Buurten
Dinsdag 17 november 2015
19.30 uur
Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a

Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Marcella van Vloten
Irene Helmond
Ron Bax
Albert Keevel
Fred Spaansen,
Wim Kleist
Jack Amand
Jan Scholten
Erik van der Leij
Mariska van Zeeland
Hakima Sallemine
Mieneke Zijlmans
José de Cock
Marijke Bergsma
Robert v Koten
Joop Teunisse, Herman Wijkhuizen
Lucas Ledmia, Jan de Graaff
Wim van Seggelen, Mw. v Ling, Mw. vd Berg
Gerard van Klooster, Jan van Ewijk,
Debbie Timmermans, Ton van Batenburg,
Ans de Haas, Henny van Amsterdam
Albertine Severijnse
Afwezig
Corry Luiten
Koen v.d. Dop
Gerard Tensen
Petra Klaasen, Veerle Sterk, Misja Steen
Oktay Özcan
Francis Nuijen
Marcel Briefjes
Kitty van Tooren
Hr. Scheerder, Gabrielle Dalhoeven,
Hr. Leuwener, Marie José, Joop Terwijn

a.i. Voorzitter wijkraad;
a.i.Secretaris
Penningmeester
wijkraadslid
Wijkraad, website, wijkkrant
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Stg Doei,adviseur wijkraad
Stg. Doei, adviseur wijkraad
Stg. Doei
Speeltuin Haarlem Oost
Coördinator Handhaving en Veiligheid
Gebiedsverbinder
Elan wonen
Wijkagent
Sociaal Wijkteam
Wijkraad Slachthuisbuurt
Wijkbewoners

Bew. Cie Elan Wonen
Sportsupport
Wijkraad, wijkkrant
Dock
Voetbalver. HYS
Buuv
Voorzitter Speeltuin Haarlem Oost
Gemeente Haarlem Veiligheid
Wijkbewoners

1 - Opening.
Marcella van Vloten heet iedereen welkom
2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
. mail Mieneke Zijlmans: beheerder Marcel is in gesprek gegaan met de eigenaar van het
Reclamebord op de Pr. Bernhardlaan met het verzoek deze te verplaatsen.

. mail Joyce Jacobsz van aktiepartij: gaat samen met Pvda en Cda en SP “de tegemoetkoming
in de kosten huiswerkbegeleiding of bijles” op de kaart zetten. deze info hebben wij op
facebook gezet. regeling is te vinden op:
http://www.haarlem.nl/tegemoetkoming- huiswerkbegeleiding-of-bijles/
voorbeeldbrieven bij secretariaat te verkrijgen.
. mail Hakima terugkoppeling afvalbakken Zomerkade. Spaarnelanden gaat bekijken wat
mogelijkheden zijn om grotere bakken op te hangen
. mail Spaarnelanden is klaar voor de winter, kisten zijn met strooizout geplaatst.
Inwoners van Haarlem kunnen zelf gratis strooizout ophalen , wel zelf emmer of plastic zak
meenemen.
. mail klankbordgroepbijeenkomst Amsterdamsevaart, Ron en Albert geweest. Wordt
vervolgd op 25 november in het ABC in groot heiligland
. mail Kitty van Tooren gemeente haarlem,er zijn twee bewoners overleggen over de
jeugdoverlast op Teylerplein geweest. Overlast is afgenomen, zo wordt door de
omwonenden ervaren. Binnenkort komt update over vervolgacties. Van belang is dat de
bewoners de dug-out niet kwijt willen. Helaas is ondeertussen de dugout weer vernield.
. mail Spaarnelanden, vanaf 9 november verwijderen van ruim 200 boomstronken van bomen
gekapt in 2014. De stronken van afgelopen storm worden in 2016 weggehaald
. mail gemeente: Landelijke bewonersdag op 28 november a.s. voor iedereen met hart voor
zijn buurt.
3- Verkiezingen
Fred Spaansen: We zitten in een speciale situatie, normaal zijn verkiezingen in april, maar omdat er
zaken getekend moeten worden door de voorzitter en secretaris en de secretaris nu nog aspirant-lid is,
moeten wij om aan onze verplichtingen te voldoen, een nieuw bestuur kiezen. Iedereen treedt af, in
principe wil iedereen behalve Albert Keevel zich herkiesbaar stellen, Irene Helmond die nu nog
aspirant-lid is, wil nu lid worden om functie secretaris te gaan vervullen.
Er is een oproep voor nieuwe leden gedaan via web site, facebook en mondeling maar er zijn geen
nieuwe aanmeldingen. Met handopsteken gaan de wijkbewoners akkoord en zijn de nieuwe
wijkraadsleden gekozen: Marcella van Vloten, Irene Helmond, Ron Bax, Fred Spaansen en Gerard
Tensen.
4- Politie
Marijke, in de maanden oktober, november stijging vernielingen autos en diefstallen autos
voornamelijk in de nachtelijke uren, vindt plaats vanaf centrum tot aan schalkwijk de politie neemt
hier actie op om dit te verlagen.
Overlast jeugd: in oktober en november paar meldingen gehad, verspreid over de wijk.
dit geldt ook voor diefstal woningen in de Amsterdamsebuurt
Eric: heeft digipanel ingevuld, kreeg vragen over overlast en veiligheid, en vraagt of de politie iets
met deze cijfers doet? En met 3 ongelukken die in korte tijd op de Prins Bernhardlaan plaatsvonden,
wat doet de politie daar mee?
De zaken die ter zake doen, heeft de aandacht van de politie, dit geldt ook voor Amsterdamsevaart .
Wim v S.: de jeugd heeft te weinig met veiligheid, fietsverlichting, niet op orde,
Marijke: er zijn regelmatig controles, ook in spitstijd, maar te weinig tijd om tijdens dienst op te letten,
politie moet meer naar meldingen.
Greetje: vuurwerk,afgelopen vrijdag bij de moskee, Marijke: bekijkt de meldingen van Amsterdamse
buurt, moet deze melding buiten deze wijk bekijken.
Hakima: Handhaving is in de wijk aanwezig in burger, pakken afval en honden aan, gewone zaken
gaan gewoon door.
Mariska: heeft foto’s in de buurt gemaakt van hondenpoepzakjes , die bij de boom worden gegooid,
graag extra prullenbak, Hakima vraagt na.
Graag meer handhaven auto’s op de stoep, bijv. hoek Amsterdamsevaart.
5 - Woningbouw Elan.
José, deelt mede dat de laatste keer dat ze bij deze vergadering is, de bouwprojecten zijn klaar. José

komt op afroep als het elan aangaat, ze komt wel op de jaarvergadering en wil graag de notulen
blijven ontvangen, indien nodig komt José op de openbare vergadering.
6 - Notulen van wijkraadvergadering van 20 oktober 2015
blz. 5 actiepunt blijft staan.
Joop Teunisse geeft aanvulling over voetbalclub Hys. (punt vorige vergadering)
HYS krijgt 4 jaar de tijd om zich te ontwikkelen samen met de Brug.
N.a.v. pagina 3 van verslag vraagt Joop aan Mieneke: hij leest in de krant dat de opvang in de koepel
doorloopt, dit klopt?
Mieneke: Nooit zeker geweest dat eind december alle vluchtelingen uit de koepel zouden gaan,
Er is ooit verwachting geweest dat de opvang 3 weken zou duren. Duurt nu veel langer.
Mieneke gaat na of er soort einddatum is dat de koepel verkocht kan worden, dan gaan de
vluchtelingen er uit, het is een hele lastige situatie.
Gemeente wil duidelijkheid geven, maar is in de praktijk afhankelijk van de nood voor opvang, Voor
burgermeester is het heel moeilijk, hij krijgt op korte termijn te horen, COA ging er van uit dat 3
weken nodig was dit wordt veel langer, ligt aan de wereldsituatie.
Irene vult aan: Vops, doen het nu allemaal op de Nagtzaamstraat, maar de eerste over de brug niet
helemaal.
7- Omgevingsraad Schiphol: Wim Kleist, is verlaat. Dit punt komt aan het eind van de vergadering.
8 - Rondvraag.
Ling: hoe met veldje van Ron, er stond een paal met bord gezet, nu weer weg,
Mieneke: het is van groot belang dat er draagvlak is van Ron/buurt om het veldje te onderhouden,
zodra er draagvlak is om af en toe onderhoud te plegen, staat binnen korte tijd door Spaarnelanden
bankjes en prullenbakken en komt het buurtbedrijf om de boel schoon te maken. Spaarnelanden wil
het uit vrijgevigheid doen, ze hebben geen enkele verplichting dit te doen. ze doen het extra.
Ron zegt dat buurtbedrijf bezig was met maaien, maar is gestopt, ( het veld zit onder de
hondenpoep).
Ron zou met mensen gaan onderhouden als het veldje schoon is. Hij heeft negatieve reacties
gekregen: mensen zijn bang dat hangplek ontstaat.
Mw. v Ling: mensen van Spits zijn erop tegen, dat als het regent de jeugd in de hal van de Spits gaat
zitten. Mw. v Ling heeft mensen gevraagd naar de vergadering te komen, Ron mailt morgen de
namen naar Mieneke. Dan gaan ze aan de slag.
Mw. v Ling: boomspiegels bij parkeerplek zijn schoongemaakt en beplant , zij bedankt Mieneke voor
haar inzet .
Mw vd berg, heeft 2 wijkkranten gekregen, waarvan notie.
Mieneke: is blij dat met de verkiezing er duidelijkheid is welke mensen in de wijkraad zitten, de leden
maken samen uit hoe het dagelijks bestuur gaat worden.
Mieneke heeft afgesproken met Jack Amand en Jan Scholten en Cecile Hubers om afspraken te maken
over de overdracht van de wijkraad. Zij bedankt de heren hartelijk voor alle inzet die zij in de wijkraad
hebben ingestoken, applaus.
Mw. Severijnse, volgens de krant gaat bij afwaarderen van de Amsterdamsevaart de ventweg
verdwijnen:
Joop: spreekt artikel krant tegen, de ventweg verdwijnt pas als Oostradiaal gerealiseerd wordt, alle 5
wijkraden uit Oost zijn bij Mieneke en Cecile geweest, zij hebben een presentatie gekregen van het
voorlopige plan. De ventweg blijft hierin bestaan.
Pas als de Oostradiaal gerealiseerd wordt, dus als water weer terug komt worden er ook huizen
gebouwd, is eerste jaren geen sprake van.
De plannen die onderschreven zijn door de wijkraden, en gepresenteerd worden 25 november a.s. in
het ABC, hebben een groene middenstrook met een breedte van 8 meter.
Mieneke: helaas klopt het niet altijd wat in de krant staat, Gemeente probeert juiste informatie te

geven. Er is een plan gemaakt door de gemeente : de Oostradiaal, is langs het college en de raad
geweest, is akkoord. De 25e november is gesprek met de buurt, in de ABC.
Ron heeft situatieschetsen in zijn bezit en geïnteresseerden kunnen via hem de plannen inzien.
Hiervan is afwaardering een onderdeel, het is groter plan om water terug te brengen en woningen te
bouwen, het wordt een stadsstraat.
Het wordt ontwikkeld door een buitenstaander, die gaat de huizen bouwen en de vaart graven,
De visie is dat het wel komt maar wanneer is toekomst. Als het gerealiseerd gaat worden wordt de
buurt erbij betrokken.
Joop: is blij dat we weer constructief samen met wijkraden overleggen, gaan gezamenlijk met
wijkraad Amsterdamse buurten kerststukjes maken.
Wim v S: wat “Rons veldje” betreft: nu probleem met honden poep, hek erom heen dat honden er niet
in kunnen? Het is een tijdelijk veldje, dus dat gebeurt niet. Om “Rons 2 e veldje” is wel mogelijkheid
om hek te zetten, wordt samen met de bewoners ingevuld.
Gerard v Klooster : wil aangeven dat vanuit de Nagtzaamstraat, naar Amsterdamsevaart een
verkeerswijziging is , de witte pijlen geven aan dat je op de linker baan moet staan om links af te
gaan. Maar de pijlen op de weg geven anders aan. (Mieneke geeft door aan de beheerder) Gerard geeft
aan dat het gele verkeersbord bij begin ventweg op Amsterdamse vaart onduidelijk is: op het fietsbord
staat fietsbord met 2 richtingspijlen op de Amsterdamse vaart,
Mieneke, heeft vaker gekeken, bord gaat niet weg, je moet wel aan de rechter kant rijden.
Irene gaat met Gerard foto maken en naar Mieneke sturen.
Mariska: Vraag aan Mieneke, over het stukje achter de speeltuin, hebben met bewoners al een plan
gemaakt, de rest is mee eens. Dat stukje is beschikbaar als openbaar groen, invulling is aan de
bewoners, als behoefte is aan omheining zijn daar de middelen voor.
Jack: blij dat Albertine Severijnse er is,
Amsterdamsevaart : belangrijk dat de mensen in de buurt op 25 november naar ABC heen.
Irene: de bladkorf in de HJ Schimmelstraat groot succes. In de Jacob Geelstraat is het ook een succes
ondanks dat de straat open ligt.
7- Omgevingsraad Schiphol: Wim Kleist,
Wim: De Omgevingsraad Schiphol, is iets wat niet zo leeft , is erg belangrijk, is vanaf januari 2015
ontstaan, is een podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rondom de ontwikkeling van
Schiphol en omgeving bij elkaar komen , betrokken partijen zijn overheden, luchtvaartsector
,bewoners organisaties en brancheorganisaties.
Waarom een omgevingsraad? Schiphol is belangrijke economische activiteit voor de internationale
concurrentiepositie van Nederland, met relatief grote invloed op de leefomgeving, dit komt wat
dichter bij als je aan de ongelukkige landing van het vliegtuig van Turkisch Airline denkt, maar dit is
calamiteit.
Wat ook speelt is de luchtkwaliteit is belangrijk, het balanceren tussen ontwikkeling van luchtvaart ,
het vergroten van kwaliteit van leefomgeving, en mogelijkheden voor gebruik van de ruimten rond
de luchthaven is een proces waar veel partijen en bijbehorende belangen bij betrokken zijn.
De omgevingsraad van Schiphol is de plek waar alle partijen en vraagstukken bijeen komen om over
deze balans te onderhandelen, informeren en elkaar te consulteren,
We horen er weinig van; er is onderzoek naar nog fijner dan fijnstof, het is van belang wat daar
gebeurt, de invloed door omgevingsraad of daar wel of niet gebouwd kan worden,.
Een tegenpool is de werkgroep “Toekomst luchtvaart”. Zij heeft een stuk gemaakt :Schiphol na 2020 ;
zij breekt een lans hoe je niet alleen kan uitbreiden, maar ook hoe je dit in harmonie met de omgeving
kunt doen, maar kijkt naar verduurzamen zoals verbetering van treinverkeer, en dat je afstanden anders
overbrugt dan met vliegtuig.
Verdere vragen kunnen in de toekomst beantwoord worden.
9 - Sluiting
Marcella geeft een bloemetje aan Albert Keevel omdat hij stopt met de wijkraad en een
bloemetje aan Mariska v Zeeland , zij wordt bedankt voor haar gastvrijheid, het is de laatste
vergadering in de speeltuin.

Actiepunten:
Vergaderdatum
15-09-15

Punt
1

Wie
Onderwerp
Mieneke Verwijderen reclamebord
Pr. Bernardlaan

Op dinsdag 15 december is de volgende wijkraadvergadering.
Deze zal worden gehouden in het BROEDERHUIS, Nagtzaamplein 67,
2032 TC Haarlem. Aanvang 19.30 uur.

Afhandeling/actie
n.a.v. mail Corry Luiten

