
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: 18 Augustus 2015 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Marcella van Vloten
Ron Bax
Albert Keevel
Fred Spaansen, Gerard Tensen
Jacques Amand, 
Jan Scholten
Irene Helmond
Wim Kleist
Mieneke Zijlsmans
José de Cock
Mw van Duffelen, mw. Boes
Hr. Mulder, hr. Korenstra
Wim van Seggelen, Mw. v Ling, Hr. Leuwener
Marie José, Joop Terwijn
Hr. Robert Oosting en mw. Laurine van Dam
Ankie van Dalen
Petra Klaassen
Ton Batenburg

a.i. Voorzitter wijkraad;
Penningmeester
Secretaris
Wijkraad, website, wijkkrant
Vergadervoorzitter, adviseur
Adviseur
Aspirant wijkraadslid
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Gebiedsverbinder
Elan wonen
Bewoners 

Spaarnelanden
Sociaal Wijkteam
Dock
Speeltuin Haarlem Oost

Afwezig 
Mw Luiten,
Mariska van Zeeland
Hakima Sallemine
Erik van der Leij

Bew. Cie Elan Wonen
Speeltuin Haarlem Oost
Coördinator Handhaving en Veiligheid
adviseur

1.Opening door Jack Amand, hij deelt mee dat er weer contacten gelegd zijn met Dock en het 
Broederhuis om nieuwe activiteiten te ontplooien. In de Amsterdamstraat is het pand van de 
Schoenenreus nog leeg, de overige lege winkels  hebben een bestemming.
Jack complimenteert Ron Bax met zijn 12 ½ jarig penningmeesterschap.

2. Spaarnelanden.
Directeur Robert Oosting en relatiemanager Laurine van Dam geven uitleg over de werkzaamheden 
van Spaanelanden. De missie van Spaarnelanden is op zo goed mogelijke  manier een duurzame en  
leefbare stad te onderhouden .
Wij zien een overheid die een verantwoording heeft voor de openbare ruimte, voor de leefomgeving 
voor u als burger, maar veraf staat. De burger  herkent zich vaak niet in wat de overheid wil. 
De afstand is heel ver geworden . zeker als het gaat om openbare ruimte.
Visie: Spaarnelanden kan in dit gat opereren en een brugfunctie vormen  tussen overheid en burger.
De 4 activiteiten zijn:-  afval verwerking, dit verandert naar  inwinnen van grondstoffen

-Beheer en onderhoud groen en grijs, alles wat openbaar is.
                                       -Onderhoud en beheer parkeergarages Haarlem en Zandvoort, incl. technische
                                        beheer en onderhoud
                                      - Beheer wagenpark van eigen wagenpark en van derden, zoals brandweer en 
                                        afvalbedrijf Meerlanden



Marcella: omgevallen boom in de Genestetstraat geeft veel overlast, wordt genoteerd om opgeruimd te
worden. Robert legt uit hoe het proces verloopt van het hout weghalen tot er een artikel van gemaakt 
wordt. Dit is langdurig en men hoeft niet bang te zijn dat het hout ligt te rotten op straat voor het 
weggehaald wordt.
Robert: belooft de organisatie om te willen bouwen naar en organisatie die reageert op de klant.
Het hout gaat naar Haarlems hout. Het hout krijgt een stempel met herkomst, dit kan zelfs op de 
artikelen die ervan gemaakt worden.
Mw. v Ling:de naam Tollenspad, het voetpad langs de flank is onbekend bij Spaarnelanden, de 
spiegels om de bomen zijn  vol viezigheid, wordt genoteerd. 
Robert: bewoners kunnen boomspiegels adopteren, op de website van Spaarnelanden staat een 
inschrijfformulier dat kan worden gedownload, er komt dan in de boomspiegel een paaltje te staan 
i.v.m. schoffelen door Spaarnelanden. Mw. van Ling vertelt dat langs het Tollenspad door de 
bewonerscommissie samen met kinderen in september plantjes langs het pad in de boomspiegels 
geplant worden en ook onderhouden. 

Vraag: hoe vaak moet er gemaaid worden,en struiken onderhouden. bijvoorbeeld de bermen op de 
Prins Bernardlaan
Robert : in het algemeen als het gras 7 cm. hoog staat. Bermgras heeft andere hoogtes, dit is gebaseerd
op beeldkwaliteit.  De gemeente bepaalt de beeldkwaliteit, in onze wijk is het C, daar zijn waardes aan
gekoppeld. 
Maar veiligheid gaat voor alles, bij twijfel melden bij de gemeente
Mieneke: als er op een KIM melding niet goed wordt gereageerd, bij haar melden.
Laurine : voorstel van  presentatie van de beeldkwaliteit en er wordt een schouw ingepland om 
verschillende belangstellenden uitleg te geven, 
Als veiligheid in het geding komt dan  melden, melden, melden., bij gemeente of Spaarnelanden
Vraag: hoe vaak wordt contract geëvalueerd? Er zijn kwartaal rapportages zodat wijzigingen kunnen 
doorgevoerd.
Vraag: gat in Prins Bernardlaan fietspad vlak bij Willem Pijperstraat, door omgewaaide boom, dit 
wordt genoteerd.
Vraag: hoe vaak komt de vrachtwagen de afvalcontainer legen en wat gebeurt met de zakken die naast 
de container geplaatst worden?
Het legen gebeurt volgens het systeem volmelding,  als de bak 70% vol is wordt de bak in de route 
gezet en wordt de volgende dag geleegd. 
Als er zakken naast de containers staan meldt de chauffeur dit, en deze worden later opgehaald.
Als er vaak zakken naast staan, hoort Spaarnelanden dat graag. Het is niet de taak van Spaarnelanden 
om de inhoud van de zakken te onderzoeken, wel van handhaving.
Vraag: waarom toegang op maar 1 bak? Als je toegang krijgt tot meerdere bakken blijkt dat je dan een 
voorkeursbak gaat uitzoeken en  is die sneller vol dan dat die geleegd kan worden. 
Vraag:  los groen naast de groenbakken  moet de chauffeur dat meenemen?Nee wordt niet 
meegenomen, burger moet hier zelf  voor bellen.
Vraag: waarom geen hondenpoep zakjes bij afvalbakken en geen afgesloten bakken? 
Gebeurt niet,  is nu een kostenaspect.
Vraag: worden bij evenementen vooraf de bakken geleegd? Er kunnen afvalbakken aangevraagd 
worden. In vergunning staat dat de organisatie zelf verantwoordelijk is voor het afval. Bij de 
knoedelmarkt komen dit jaar kosteloos bakken.
Spaarnelanden gaat een ambassadeursproject starten: betrokken medewerker/vrijwilliger wordt 
verlengstuk van de buurt voor meldingen vise versa  naar Spaarnelanden  en de burger toe.
Deze ambassadeur krijgt een vrijwilligersvergoeding van Spaarnelanden.
Tip voor Spaarnelanden om net als de politie facebook te gaan gebruiken om de burger te informeren.

Bladkorven: dit jaar wordt gestart om ook in onze buurt te plaatsen, er wordt eerst geïnventariseerd 
waar en hoeveel korven, er mag alleen blad in, er is een vrijwilliger nodig die als contactpersoon een 
overeenkomst afsluit met Spaarnelanden en ook verantwoordelijk is voor het vullen van de korven, en 
aangesproken kan worden als er restafval in de korf ligt. 



In september voorstel locaties 
In oktober  worden de korven geplaatst,
 t/m december blijven ze staan.

Vraag: kunnen er meer plastic containers geplaatst worden?
Er komen meer ondergrondse duo containers,  in 2016. 

Notulen vorige vergadering vervalt
Politie komt te vervallen

5. Elan
Jose de Cock  vertelt dat de bouw op Drilsmaplein klaar is, het opleverfeest is eind september .
Mw. v Ling complimenteert Elan met de uitkomst, keurig uitzien, de opzet heel netjes, plein weidser is
geworden.
Gerard Tensen vind de entree van het pand waar hij op uitkijkt van  Bellamystraat wel erg veel licht 
uitstralen ‘s avonds.

6.Spaarnelanden geweest

7. Ron’s veldje: veld wordt schoongemaakt en komt bordje: verboden voor honden,  en prullenbanken
de wens is het poepvrij te laten en  zitplekken te maken. Volgende maand is er bijeenkomst over 
verwezenlijking van het veldje. De manier van poepvrij maken wordt met Laurine van Dam van 
Spaarnelanden besproken. Probleem:  mensen in een scootmobiel kunnen geen poep opruimen. 
Er komt ook een veldje als de nieuwe speeltuin gerealiseerd is, daar komt nog een definitieve invulling
voor, het ligt  aan het  voetbalveld,  naast  waar de  nieuwe speeltuin komt, dit  is openbare ruimte. De 
afspraak is dat de gemeente zijn  best doet ervoor te zorgen dat  het veldje achter de school er tijdelijk  
netjes bijligt.  

8. Veldje Cremerstraat: bewoners mogen invulling geven. Als de bewoners dit niet doen, kan 
Stichting Doei en de Wijkraad dit oppakken. Rik en Mischa willen samen meer mensen overhalen. 
Mieneke wil horen dat de bewoners dit veld gaan onderhouden, de gemeente heeft budget voor de 
aanleg.  

9. Groen in de wijk al behandeld

Mededelingen
In de Nagtzaamstraat  wordt  asfalt gerepareerd,
De lampen boven de zebradoen  het nog steeds niet. Mieneke neemt dit mee. Bij de zebra bij  de 
Nagtzaambrug  doen de lampen  het niet goed.
Samenwerken  met Petra wat betreft ondersteunen in Broederhuis, meer mensen kunnen aanmelden 
om mee te doen.
T/m december hier vergaderen daarna nog niet bekend. 
Herplantplicht voor 8 bomen op van Zeggelenplein. 

Herverdeling van de taken wijkraad, 
Nieuwe samenstelling van de Wijkraad i.v.m. de aanpassing in de wijkraadverordening .
Dit betekent dat er een wijkraadslid niet buiten Haarlem mogen wonen en geen gemeente raadslid of 
schaduwraadslid kunnen zijn en tegelijkertijd lid vaneen  wijkraad kunnen zijn.  Dit houd in dat Jan 
niet meer aan de tafel mag zitten , Jack en Jan  niet inhoudelijk betrokken zijn, en niet meer aanwezig 
zijn bij formele bijeenkomsten zoals vergaderingen.
Marcella van Vloten, a.i. voorzitter, jeugdwijkraad
Jack Amand, adviseur en vergadervoorzitter, jeugdwijkraad.
Albert Keevel secretaris
Jan Scholten adviseur, 



Ron Bax, penningmeester, 
Fred Spaansen,, wijkraadslid en website ,
Gerard Tensen, wijkraadslid en wijkkrant
Irene Helmond aspirant wijkraadslid.
Erik van de Leij, adviseur, notulist
Marcella: wij willen Jack en Jan niet kwijt, staan altijd paraat voor de wijkraad en buurtbewoners , 
oplossing is dat Marcella formele zaken  doet en Jack informele. Jan gaat samen doen met Albert en 
Jan gaat naar Doei. 
We blijven allen een team, Albert en Marcella gaan formele zaken doen en de rest als een familie 
samen.
Mieneke onderschrijft dit, de situatie maakt wel dat zij moet toezien dat het op de juiste wijze gebeurd.

10.Rondvraag: 
Albert Keevel deelt mee dat de voorbereidingen van de knoedelmarkt goed verlopen.
Petra Klaasen, heeft 90 bewoners benadert van Teylerplein voor onderzoek , over de uitslag krijgen de 
bewoners een brief over verdere stappen, plan was kunst maar dit vervalt. Met de bewoners samen 
bepalen wat de invulling wordt.
Over Drilsmaplein: Marion wil het plein graag opgeknapt hebben en er een sociale plek van maken. 
Marion probeert met bewoners iets doen, subsidie voor toestellen aan te vragen om deze  te vervangen.
bewoners kunnen aanmelen om mee te doen.
Jack: 8 nieuwe bomen op v Zeggelenplein komen aan de wegkant, en  bij de v Zeggelenstraat. Lei 
lindes.
José de Cock, verneemt graag als er gasten worden uitgenodigd, de info van Spaarnelanden was haar 
al bekend. Zij heeft beperkte tijd en wil bekijken hoe lang ze op de vergadering aanwezig kan zijn. 
Verzoek Jose te verwittigen als gasten worden uitgenodigd.
Wim Kleist: bij punt 2 is de mail die de wijkraden aan de WAB heeft gestuurd niet genoemd, deze 
wordt eerst intern behandeld.
Mw. v. Ling: notulen niet behandeld, punt 2 hekken Teylerplein klopt dat? Ja, is voor gemeente. Moet 
gemeld bij gemeente. 
Marie José: constateert bij lopen van Krantenwijk enorm veel fietsen op de stoep ,probleem voor  
mensen met rolstoelen e.d. Is er een manier om fietsen netter te parkeren om stoep toegankelijk te 
houden? Verzoek aan Marie Josë een mail naar de redactie te sturen, die zet haar stukje op facebook.
Ton:  brandkraan is weg. Lantaarnaal die omgereden is vorig jaar,; is prettig als die weer terug komt, 
in de bocht naar v Zeggelenstraat.
Henk: hoek dr. Schaepmanstraat is lantaarnpaal stuk . nummer doorgeven dan neemt Jack actie.
Wim. Punt 2 ingekomen stukken, de  met mail van Wijkraden Oost is niet genoemd, klopt deze wordt 
intern besproken daarna wordt bericht gestuurd.
Irene: vraagt Mieneke de mail van Corrie Luiten met antwoord van de Gemeente over een 
reclamebord dat in de weg zou staan in de middenberm van de Pr. Bernardlaan,
bij de gemeente ter sprake te brengen. ook het ingezonden stuk van J. v Vlist van 29 juli hierover 
neemt zij mee. Irene geeft de mails en het ingezonden stuk.
Gerard: kopij graag inleveren bij Gerard.
Jack: de Amsterdamstraat kerk, over de mogelijke volgende eigenaar is nog niets bekend
Vraag: heeft de wijkraad inzicht in de KIM meldingen? Nee is er niet.

11. Sluiting: Volgende vergadering dinsdag 15 september 2015


