
1 – Opening door voorzitter Siem de Groot.

2 - Mededelingen 
2.1 Bericht afwezig; Mw van Heerden.
2.2 Mariska van Zeeland wil wijkraadslid worden niet alleen als beheerster van de speeltuin, zij 

voelt zich persoonlijk betrokken bij de wijk. Siem; De wijkraad blijft uit 7 personen bestaan 
maar wil wel dat zij aanwezig is in dit overleg als vertegenwoordiger van de speeltuin.
Mariska biedt de wijkraad haar hulp aan indien nodig en blijft dit overleg bezoeken.

2.3 Ron. De afrekening 2011, dit jaar is er quitte gespeeld. Carin Roest, ambtenaar voor 
wijkraadfinanciën krijgt een andere baan binnen de gemeente. Ingrid Hamer is het eerste 
aanspreekpunt voor financiële zaken.

      Ingekomen stukken. 
Jan.

2.4 Naar aanleiding van de bewonersbrief over de Amsterdamse Vaart heeft de wijkraad gevraagd 
om in het vervolg geïnformeerd te worden. Annemarie Mientjes projectsecretaris heeft dit 
toegezegd.

2.5 Er is een brief uitgegaan naar Ingrid Hamer met vragen over het fundatieonderzoek woningen 
Teding van Berkhoutstraat.

2.6 In de Dr. Schaepmanstraat is vandaag de 2e fase begonnen  door Compier.
2.7 Ontvangen van de gemeente nieuwsbrief fly-over.
2.8 Binnengekomen brief van bewoners Jac. van Looijstraat als reactie op de schouw. Dit wordt 

door de wijkraad behandeld.
Jacques.

2.9 Brief Ymere Teun Blokker over “kettingreactie in Haarlem” door diverse architecten.
2.10 Er is een brief uitgegaan naar de heer van Roon over gezamenlijk beheer kantoorruimte DSK.
2.11 Email afscheid van Luurd van der Dussen senior beheerder Haarlem oost.
2.12 De klacht te hoge stoep Teding van Berkhoutstraat 42, 44, 46 wordt door de wijkraad 

doorgegeven.

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt
Datum: Maandag  16 januari 2012 19.30 uur
Plaats: DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A
Aanwezig: 
Siem de Groot, voorzitter
Jan Scholten,   Jacques Amand,
Ron Bax,
Gerrit van Slooten Gerard Tensen, 
Fred Spaansen
Irene Helmond
José de Cock
Anton Rossel 
Mariska van Zeeland
Michael Brink
Mw. van Duffelen, Mw. van Ling, Mw. van Bakel
Hr. van Klooster, Lucas Ledmia
Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en  Bewonerscie. ElanWonen. 
Werkgroep verkeer.
ElanWonen wijkcoach
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Speeltuin Haarlem Oost.
Sportsupport.
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig 
Mw. van Heerden Bewoner
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Siem;
 2.13 Bericht Otto van den Berg; van Zeggelenplein en school liggen de komende drie maanden stil.

Mededeling dat plein en school mogelijk gezamenlijk worden aangepakt.
2.14 Viskraam van Zeggelenplein blijft staan, er is een erfpachtovereenkomst van 30 jaar voor 

60 m².
2.15 Piet Patat van Zeggelenplein stopt ermee.
2.16 Email van de heer en mevrouw van Ling; 

Penaltypad wordt niet geveegd bestaat niet volgens Spaarnelanden. Navraag bij het Kadaster 
door mw. van Ling; het heet geen Penaltypad maar Tollenspad. Door de bomen en 
lantarenpalen kan er niet geveegd worden door Spaarnelanden. De lage hekken aan de kant 
van de woningen worden verhoogd. Er is geld beschikbaar datum uitvoering ligt aan de 
uitvoerder.

2.17Email van Ingrid Hamer 18 januari in de Oosterkerk, informatieavond  bestemmingsplan.
Zomerzone Noord. Publicatie was 22 december 2011.

2.18Email nieuwjaarswens Marijke en Daniëlle met de mededeling dat Oud en Nieuw naar wens is 
verlopen, geen grote incidenten.

2.19 Email ElanWonen; nieuwjaarswens niet meer per kaart, geld wordt besteed aan goed doel. Dit 
jaar thema “oud en jong klikken samen”aanschaf drie laptops voor diverse organisaties.

2.20 José. Melding van bewoner; De oversteek Prins Bernhardlaan / Dr. Schaepmanstraat is niet 
goed geregeld. Ook Lucas is het hier mee eens, het is een gevaarlijk punt. Er zou een 
verkeerslicht moeten komen maar er is geen trottoir. Voorstel 20 meter verder bij de kruising 
Berlagelaan. Werkgroep Verkeer neemt dit op, Jan stuurt een mail naar de wijkraad Parkwijk 
Zuiderpolder om dit gezamenlijk te doen.

2.21 Siem wil weten wie eerste en tweede secretaris is?  Jan en Jacques geven aan het gezamenlijk 
te doen maar willen dit in de onderlinge vergadering verder bespreken.

2.22 Siem; ontvangen van Truus informatie over bezorging en drukwerk bij Paswerk. Wijkraad 
maakt er geen gebruik van. Men bezorgt zelf, is veel goedkoper en er is weinig verschil met 
drukkerij de Groot.

3 - Notulen van Maandag 19 december 2011.
     Inhoudelijk;

Presentielijst. Michael Brink Sportsupport heeft zich vorig overleg wel afgemeld wegens ziekte. 
De heer en mevrouw van Ling hadden zich eveneens afgemeld.
3 /5.1 Ondergrondse containers Jac. van Looijstraat. Mw van Ling heeft aangevraagd om de 

containers voor efficiënter gebruik ook door bewoners van de Flank te laten 
gebruiken. Op dit moment gebruiken 32 huishoudens van de Jac. van Looijstraat deze 
containers. De Flank en Spits hebben samen 96 huishoudens. Bij de Spits staat ook 
een container die zit snel vol. Mw. van Ling neemt contact op met Frank Korvers 
gemeente.

     Actielijst;
     191211 / 3   Afwijzing speeltoestel t.o. van Zeggelenstraat 18 is doorgegeven.
     191211 / 6 Toezending rapportage enquête ouderenwerk is toegezonden door Jacob Carrière.
     Correctie;
     191211 / 6  Correctie toezending ouderengids is niet door José maar Jacob aan José en de 

wijkraad. Dit is nog niet gebeurd.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1 Brand Dr. Schaepmanstraat bewoonster maakt het goed. Familie gaat bekijken wat zij met de 

koopwoning gaan doen.
4.2 Inbraken. Eind december, januari is er 4 keer ingebroken en zijn er twee pogingen gedaan.
4.3 Bromfietsen van Zeggelenstraat zijn gestickerd maar blijven staan. Politie doet hier niets mee 

het is een taak van handhaving. José meldt dat Miranda Lemmers ( Handhaving) enige tijd niet 
aanwezig is vanwege een operatie. José heeft contactpersonen bij Handhaving en geeft dit 
door aan de wijkraad.
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5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock.
5.1 Corporatie is bezig met plannen voor de verkoop ( 2016) en funderingsherstel in de 

Hieronymus van Alphenstraat en Alberdinck Thijmstraat.
5.2 Het gedeelte Ter haarstraat en de Genestetstraat wordt bekeken wat men aan onderhoud kan 

doen aan de buitenkant. Het wordt dit jaar uitgevoerd.
5.3 Stand van zaken sloop nieuwbouw. Eerste deel voor funderingsherstel verloopt goed, enkele 

bewoners zijn al verhuisd. Tijdelijk verhuur zal in eigen beheer plaatsvinden.
5.4 José maakt een artikel voor de wijkkrant voor 15 februari.
5.5 Vraag Mw. van Ling In de Jacob Geelstraat staat een woning al een jaar leeg. José het is van 

een andere corporatie. Een verkoopprocedure duurt lang. Tijdelijk verhuur is goed voor de 
leefbaarheid in de straat.

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.
6.1 Er is een brief naar de gemeente gegaan over de verkeerssituatie met de bakken op de 

Amsterdamse Vaart, ze zijn nu beplant met bollen en planten. De Amsterdamse Vaart is wel 
rustiger geworden na de komst van de fly-over. Problemen verplaatsen zich naar de Oudeweg.

6.2 Bericht mw. Mientjes van de gemeente. Er worden tot eind 2012 metingen gedaan voor het 
fijnstof.

7 - Sport Support. Michael Brink
7.1 Michael heeft een nieuwe collega Koen van den Dop. Hij gaat o.a. het project “ kleuters 

tuimelen”doen en zal werkzaam zijn op de pleinen. Hij is nu bezig in de Slachthuisbuurt bij de 
sportschool Munen Muso.

7.2 25 april is de Zomerzone sportdag op het DSK terrein. Er is bij het leefbaarheidbudget een 
bedrag van € 1700 aangevraagd. Dit ligt ter goedkeuring bij de wijkraden. Er worden 
sportclinics gegeven door sportclubs voor kinderen in de basisschoolleeftijd.  S’avonds is er 
een voetbaltoernooi vanaf 15 jaar. Michael maakt een artikel voor de wijkkrant.
Mariska biedt vanuit de speeltuin hulp aan.

8 - Rondvraag.
8.1 Lucas Ledmia vraagt naar de stand van zaken fietsenrekken Dr. Schaepmanstraat. Is dit 

opgenomen vanuit de schouw in het wijkcontract. Ook de uitrit is niet overzichtelijk. Luurd 
van der Dussen erkende dit probleem maar is weg bij de gemeente.
Vanuit de wijkraad zal er een brief naar Préwonen ( eigenaar) gestuurd worden, de situatie als 
gevolg van de bouw.
Mw van Ling het is moeilijk aan te pakken er zijn vergunningen verleend die voldoen aan de 
voorschriften.

8.2 Fred. De viskraam op de Zomervaart is weer open.
8.3 Siem heeft foto’s gemaakt van de werkzaamheden van de bouw fly-over op diverse 

momenten. Hij geeft ze aan Gerard voor de wijkkrant.
8.4 Jan. 18 januari in de Oosterkerk, informatieavond  bestemmingsplan Zomerzone Noord.

Aanvang 18.30 uur.

9 - Sluiting.
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Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling / 
contactpersoon

16-01-12 2.8 Jan Jacques Afhandeling reacties bewoners Jac. van Looijstraat 
op de schouw

16-01-12 2.12 Jan Jacques Doorgeven te hoge stoep Ted. van Berkhoutstraat 
42, 44, 46

16-01-12 2.20 Irene Ron

Jan Jacques

Oversteek Prins Bernhardlaan /  Dr. 
Schaepmanstraat.
Contact wijkraad Parkwijk Zuiderpolder.

16-01-12 3 Mw van LingOndergrondse containers Jac. van Looijstraat
Medegebruik bewoners de Flank.

Frank Korvers 
gemeente

16-01-12 5.4 José Artikel wijkkrant
16-01-12 7.2 Michael Artikel wijkkrant
16-01-12 8.1 Jan Jacques Brief PréWonen Dr. Schaepmanstraat fietsen en 

uitrit

19-12-11 4.4 Ingrid Navraag splitsing woningen en het niet 
beantwoorden van de bewonersbrief door 
betrokken afdeling.

VVH

19-12-11 6 Jacob Toezending gids voor ouderen Wijkraad en José
21-11-11 3 Jan APV busjes aanpassing website gemeente Afd. communicatie
21-11-11 3 Uitrit Flank wordt meegenomen in het 

wijkcontract.
17-10-11 5.3 Gerrit Paaltjes H van Alphenstraat Hans Hendriks
17-10-11 5.9 Siem Afvalbakken voor plastic Drilsmaplein Hans Hendriks.
17-10-11 5.13 Siem Dode bomen Peperstraat Zomerkade

Nieuwe beplanting voorjaar.
Hans Hendriks
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