
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Dinsdag 15 september 2015 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Marcella van Vloten
Albert Keevel
Fred Spaansen, Gerard Tensen
Jack Amand, 
Jan Scholten
Irene Helmond
Wim Kleist
Mieneke Zijlmans
José de Cock
Mw Luiten
 Hr. Korenstra
Wim van Seggelen, Mw. v Ling, Hr. Scheerder
Gabrielle Dalhoeven, Hero Levering
Robert van Koten
Veerle Sterk
Mariska van Zeeland

a.i. Voorzitter wijkraad;
Secretaris
Wijkraad, website, wijkkrant
Vergadervoorzitter, adviseur
Adviseur
Aspirant wijkraadslid
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Gebiedsverbinder
Elan wonen
Bew. Cie Elan Wonen
Wijkbewoners 

Sociaal Wijkteam
Dock
Speeltuin Haarlem Oost

Afwezig 
Ron Bax
Marijke Bergsma
Mw van Duffelen, mw. Boes
Ankie van Dalen
Petra Klaassen
Hakima Sallemine
Hr. Leuwener, Marie José, Joop Terwijn
Ton Batenburg

Penningmeester
Wijkagent
Bewoners
Sociaal Wijkteam
Dock
Coördinator Handhaving en Veiligheid
Wijkbewoners

1 - Opening.
Jack Amand opent de vergadering
2. Mededelingen.
 Marcella: Ron wordt geopereerd dus kan hij niet aanwezig zijn.
Marcella:  door de gemeentelijke  verordeningen, zijn Jack en Jan geen voorzitter  en secretaris meer 
zij hebben zich volvoor de wijkraad  ingezet, daarom krijgen zij een bloemetje, we hopen dat ze ons 
blijven steunen.
Jack: veel klachten doordat veel straten door werkzaamheden open liggen, 
Ook veel klachten over de veegbeurten van de veegwagens; advies: meldingen doen bij 14023, daar 
moet dan een terugkoppeling van komen
Verlichting boven zebra in de Nagtzaamstraat t.h.v. Teylerapotheek, werkt nog steeds niet.  
Mieneke: wat betreft verlichting zijn problemen met de externe partners en de gemeente. De gemeente
neemt maatregelen en zit er achter heen. Het heeft geen zin de klachten rechtstreeks bij de externe 
partner te leggen.
Jack: mail uit Zuidpolderstraat:  in vorige gebiedsplan van de gemeente Haarlem zou meer groen 
komen.
Openbare ruimtes aangepast, meer groen, speeltuintje Vaartstraat aangepakt. . Zelfs tekeningen erbij. 

1



Ook veel bomen met veel luis,  de gemeente KIM  ontkent dat er plannen waren van deze openbare 
ruimte. Er zouden wel zaken gebeurt zijn sommige niet.
Woensdag 21 okt. Gezinsuitje met Broederhuis  Op 19 december staat busuitje naar Valkenburg 
gepland in samenwerking met Dock.
Enquête Teylerplein, deel bewoners ontevreden,  deel tevreden, jeugd die laat komen met auto’s, 
gooien rommel  op straat. Er komt aanvullende enquête over de activiteiten ‘s avonds op het plein.
Hekken zitten los, bord van  sportsupport zit los, dit is gemeld. 
Mieneke:ontbrekende  putdeksel is gemeld bij Spaarnelanden.
Klacht over Bus door Nagtzaamstraat,  en asfalt wordt gerepareerd.

3. Politie.
Wijkagent heeft gemaild dat ze voorlopig niet komt, 
Jack heeft in eerdere vergadering niet prettig gereageerd volgens Marijke, Jack hoopt dat Marijke met 
hem wil praten, 
Marijke is bij a.i. voorzitter geweest, ze komt  niet op vergadering, afgesproken is dat zaken die 
Marijke aangaan via Marcella lopen.
Hopelijk komen ze hier samen uit en is het snel opgelost.

4.Elan
José: De nieuwbouw  wordt opgeleverd met feest 30 september, maar Drilsmaplein staat vol 
containers, dus kan feest daar waarschijnlijk  niet plaatsvinden. Hopelijk is het plein 30 september  
meer opgeruimd.
Veerle: Dock is via Petra Klaasen  ook bezig met plannen voor opknappen van het plein samen met de 
Gemeente 

5. Notulen vergadering 16 juni
Pag. 2 punt 6 blijft aan.
Pag. 2 punt 9 speelveldje is in ontwikkeling. Wordt poepvrij te maken, en ingezaaid en zitelementen 
geplaatst..
Aktiepunten, 
Punt 1, antwoord van gemeente kan niets aan gedaan worden, als het bord niet voldoet aan de norm 
van  50 meter vanaf de kruising , doorgeven aan Mieneke, 
Punt 2.1 Kerk Amsterdamstraat , nog niet verkocht.
Punt 10.1,Schoenenreus, pand mogen we tijdelijk gebruiken, is nog niet zeker hoe. Pand moet wel 
veilig zijn. Misschien voor creatieve mensen om te gebruiken.
Roomolen, parkeervak in gebuik als uitrit met hek om de tuin. Hakima nog mee bezig.

Notulen 19 augustus 
Pag. 1 niets
Pag 2. Mw. van Ling zegt dat ze geen boomspiegels gaan adopteren maar dat op bomendag bewoners 
met kinderen  plantjes in de boomspiegels gaan zetten..
Pag.2  wijzer is weidser
Pag 4 .fietsen op de stoep.  Aanvulling:Tip: op website met foto’s verduidelijken wat het probleem is.
Aanvulling Wim v S. : fietspad op Prins Bernhardlaan is boomstronk weggehaald en is wegdek weer 
gemaakt.

6. Dock.
Veerle: wc, bij kinderboerderij wordt gesponsord,  is bijna rond .
In  het Broederhuis gaat gezellige middag gestart worden. Voor vrijwilligers wordt VOG aangevraagd.
Bij van Zeggelenplein , het “veldje van Ron”is 2 weken pauze, wordt gewacht op reactie.

Rondvraag:
Gabrielle Dalhoeven:  is architect  en wijkbewoner, heeft voorstel over nieuwe speeltuin Z ij heeft 
maquette mee en  PowerPoint presentatie over haar plan. 
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Mariska legt uit dat de plannen al ver gevorderd zijn.
Dit gaat zo snel dat de volgende vergadering waarschijnlijk al te laat is. Advies contact leggen met 
mw. Kippersluis.
Mieneke legt uit hoe de gemeente te werk gaat, plannen liggen al vast en door de raad goedgekeurd .

Robert: kunstenaar uit Roomolen in het zonnetje gezet, zoekt atelierruimte , heeft artikel over hem  in 
het NRC gestaan. 

7.Rondvraag:

Mw. van Ling:bij  afscheid van buurtbedrijf heer Verweij  ontbrak WAB, dit klopt, WAB heeft geen 
uitnodiging gehad.
2e Vooruitgangstraat wordt veel geparkeerd op de hoeken, Peperstraat, Busken Huetstraat. Advies: 
 ‘s avonds bellen  naar handhaving.
Irene: boom in de Amsterdamstraat voor de drogist heeft takken zo laag , ontneemt uitzicht voor 
fietsers en voetgangers, advies melden met foto.
Mariska: garagebox Amsterdamsevaart  24 is  in gebruik als bedrijf  heeft ook een  keukentje. Mag 
dat? Mieneke vraagt na.
Jack: Amsterdamstraat pand van Bartelings, kerk wordt in dit pand gedoogd.
Gerard: is gebeld over  snelheid Ted. Van Berkhoutstraat  is te hoog. Hij had beller uitgenodigd voor 
de vergadering, is niet verschenen. 
Wijkkrant bijdragen  zijn welkom.

Sluiting.
Volgende vergadering dinsdag 20 oktober 2015 om 19.30 in speeltuin Anna Kaulbachstraat.

Actiepunten:
Vergaderdatum Punt Wie Onderwerp Afhandeling/actie

17-03-15 1 Irene Verwijderen reclamebord n.a.v. mail Mieneke: nameten
Pr. Bernardlaan

17-03-15 10.11 Jacques Borden en pijl ,oversteek dagelijks beheer
Pr. Bernardlaan

17-02-15 7.2 Hakima Hondepoepbakken vaker Hakima: overleg met 

legen
spaarnelan-
den

17-02-15 7.3 Mieneke Afhandeling meldingen
straatverlichting

17-02-15 7.5 Mieneke Verplaatsen meterkast
bij MLK school

17-02-15 11.5 Jan Herstel fietspad Romolen
19-11-13 5 Wijkraad Aanpak bestrating  Schouw na gereedkomen

Dr. Schaepmantraat  
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