
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Wijkraadvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt van Maandag 17 september 2012. 

 

Aanwezig: 

Jack Amand, Jan Scholten, Fred Spaansen, Gerrit van Slooten, Siem de Groot, Gerard Tensen. 

Irene Helmond, Anton Rossel, Mvr van Duffelen, mvr van Ling, Heer van der Zee, Gerard van 

Klooster, Heer Lasschuit, Heer Mulder, Edwin Hein, Irene Helmond, Mvr van Weelen, Annemiek 

Schouten. 

Marijke Bergsma. 

 

Afwezig: met bericht  

Lucas Ledmia, José de Cock, Mariska van Zeeland, Ron Bax, Truus Melchior. 

 

 

1. Opening door de Interim voorzitter Jacques Amand. 

     Agenda punt 4 politiezaken wordt op verzoek van Marijke naar voren gehaald om deze meteen te                                                                                

     behandelen door haar drukke werkzaamheden kan ze niet lang blijven. 

 

4. Politiezaken. 

Marijke had geen mededelingen. Wel was er een vraag over geluidoverlast. In deze specifieke 

situatie afkomstig van Polen als deze gemeld worden wordt er dan ook aandacht aan besteed. 

     Elke klacht wordt opgenomen en als de capaciteit het toelaat wordt er aandacht aan besteed. 

        

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

     - De opstelling van de wijkraad tafel is veranderd waardoor de aanwezige personen beter het bestuur  

       van de wijkraad kunnen verstaan.  

     - José de Cock van Elan wonen heeft afgezegd en had geen nieuwe mededelingen. 

     - Verkeers drempel (heuvel) op de kruising Belamystraat, Drilsmaplein en Hofdijkstraat is te hoog  

       Max hoogte voor hulpdiensten is ongeveer 12 cm maar deze blijkt veel hoger te zijn ongeveer 14 

       cm waardoor mogelijk een lancering kan plaats vinden. 

     - Op de hoek van de Dr Schaepmanstraat met de Teding van Berkhoutstraat heeft men tijdens de  

       renovatie van de straat het bordje 30km weggehaald maar niet meer terug geplaatst. Het bord met 

       de mededeling auto te gast is ook nog niet geplaatst.       

     - In de Hasebroekstraat wordt de openbare weg als opslag gebruikt en er staat dagelijks een vracht  

       wagen geparkeerd  die langer is dan 6 meter  en hoger is als 2,40 meter. 

       De afdeling handhaving van de Gemeente Haarlem heeft het bestuur van de wijkraad NAB    

       beloofd dit aan te pakken.  

       Vervolgens is al enige tijd in de Hasebroekstraat een invalide parkeerplaats niet meer in gebruik  

        met het volgende kenteken 56-NK-BK. Dit geeft verwaring voor de nieuwe bewoners. 

     - Lucas Ledmia Bewoners commissie Dr Schaepmanstraat heeft gemeld dat woningbouw PRE  

        Wonen een fietsrek ter beschikking heeft gesteld. 

        Alleen moet er nog overleg komen met de Gemeente Haarlem. 

     - Mevrouw van Ling deelt de wijkraad mede dat het veldje naast de Flank alleen een gras veldje 

        wordt. De wijkraad heeft van de gemeente Haarlem toegezegd gekregen dat er struiken en  

        bloemen worden geplant. 

  

   

3. Notulen van wijkraad vergadering van 20 augustus. 

           Ondanks toezeggingen van de gemeente Haarlem zijn de bankjes en de papierbakken aan de        

            Kano vijver nog niet geplaatst.  



 

 

 
 

 

            6. De fietspaden Prins Bernard laan zijn in het DB besproken en de fietspaden worden gefreesd. 

           9.4 Het fijnestof verhaal wil de wijkraad NAB verder bespreken met de heer Plantaz van de  

             Afdeling milieu. 

 

5. Woningbouw Elan Wonen  

      José de Cock vertegenwoordiger van woningbouw Elan Wonen heeft zich afgemeld. 

 

6.Werkgroep Verkeer en Vervoer. 

     Heeft de voetgangers oversteek Dr Schaepmanstraat Prins Bernardlaan met Ingrid Hamer bekeken  

     Daar het voetgangersverkeer drukker wordt met de nieuwbouw. 

     De werkgroep wilde opmerken dat de opstelling van de fietsen midden op de kruising plaats vindt 

     van de Dr Schaepmanstraat en de Prinsbernardlaan . 

      

7. Meer Groen in de wijk. 

     De wijkraad NAB wil een groep op starten die het groen in de wijk gaan schouwen en gaat 

     registreren. Van de bomen die bewaard moeten blijven zijn inmiddels foto’s gemaakt. 

     Op 21 september 2012 gaat de groen groep van start om een inventarisatie te maken van het groen   

     in de wijk NAB. Dit wordt vast gelegd met foto’s en een film en een rapportage van de schouw. 

 

      De school die nog gebouwd gaat worden op het van Zeggelen plein wordt milieu Neutraal. 

      Hierover heeft de wijkraad NAB nog enige twijfels. De aandacht gaat uit naar het gebruik van  

      regenwater en zonnepanelen. 

             

8. Informatie over voortgang ondergrondse bakken in de wijk NAB. 

      Bert Koster van Spaarnelanden heeft de wijkraad NAB een uitleg gegeven over het plaatsen  

      van ondergrondse afvalbakken. Er worden 3 inloop avonden gehouden in de kantine van DSK. 

      Bij het gebruik van een parkeerplaats zal deze weer ergens terug moeten komen.   

      De aanwezige bewoners konden tijdens een ingelaste pauze de plaatsingen van de bakken  

      bekijken.   

 

9. Rondvraag 

Henk Leuwener opperde wat ideeën zoals het Drilsmaplein na de nieuwbouw anders in te delen voor 

het basketballen en voetballen met wel een hek er omheen. 

      

     Henk Leuwener stelt voor om bij de kanovijver een steiger te bouwen om te kunnen vissen en 

     een vlot met een kabel,zodat het vlot heen en weer getrokken kan worden naar beide oevers. 

      

      De overgang voor fietsers kruispunt Schipholweg, Prins Bernardlaan is veel te krap afgesteld men 

      moet een wielrenner zijn om veilig te kunnen oversteken. 

 

      Helaas zijn de bomen weg in het Reinaldapark, voordat de brief hier over was uitgegaan waren de 

      bomen al om gezaagd. Het hoort bij het totaal plaatje zegt men. 

 

Handhaving: het schijnt standaard te zijn dat Handhaving binnen 90 dagen na de melding in actie 

moet zijn geweest.  

 

      Ter Haarstraat de bewoners zijn niet tevreden met de aangebrachte beplanting. Mevrouw van Vlugt 

      van de gemeente Haarlem laat niets van haar horen.   

 

 

Sluiting 21.00 uur. 

 

Volgende wijkraad vergadering NAB is op 15 oktober 2012.   


