Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt
Datum:
Maandag 15 oktober 2012
19.30 uur
Plaats:
DSK clubgebouw, Jac. van Looijstraat 29A
Aanwezig:
Jan Scholten, Jacques Amand, Ron Bax
Wijkraad;
Gerrit van Slooten, Fred Spaansen, Gerard Tensen
Marijke Bergsma, Peter Severijns
Politie
José de Cock
Elanwonen wijkcoach
Anton Rossel
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Lucas Ledmia
Bew.cie Dr.Schaepmanstraat
Mw. van Duffelen, mw. van Ling, mw. Boes
Wijkbewoners
Hr. Mulder, hr. Lasschuit, hr. Koning
Hr. de Zee, hr. Verstraten
Roomolen.
Mw Schaaf en Mw Luiten
Bew Cie ElanWonen Amsterdamse Buurt.
Truus Melchior
Notulist
Afwezig met bericht
Siem de Groot
wijkraad
Irene Helmond
Werkgroep verkeer
Mw van Weelen
Werkgroep groen
Mariska van Zeeland
Speeltuin
Gerard van Klooster, Joan Nunumete
wijkbewoner
1 – Opening door voorzitter Jacques Amand.
2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1
Siem de Groot heeft zich vandaag teruggetrokken als wijkraadslid. Hij kan zich niet vinden in
het beleid. Jacques Amand is interim voorzitter.
2.2
De wijkraad OAB is in oprichting. Op 1 november komt er via Ingrid Hamer duidelijkheid.
2.3
De inloopavond van Spaarnelanden over ondergrondse containers was redelijk bezocht. Het
blijkt dat niet alle bewoners een uitnodiging hebben ontvangen. Jan vraagt dit na.
2.4
Cremerplein. Bericht van Cecile Hubers dat het plan van de fietsenberging voor de bewoners
van het Cremerplein en van Nieveltstraat in ontwikkeling is. Er wordt bekeken wat financieel
haalbaar is.
2.5
Bij de versmalling met bloembakken op de Amsterdamse Vaart heeft deze week een
aanrijding plaatsgevonden.
2.6
De wijkschouw van de werkgroep groen is een succes geweest.
2.7
Extra gelden Haarlem oost, dit geldt alleen voor de Slachthuisbuurt en Parkwijk. Vanaf 2013
is het budget voor wijkactiviteiten van gemeente en corporaties voor alle wijkraden oost.
De wijkraad wil zijn eigen identiteit behouden, maar heeft voor het organiseren nu geen extra
financiën.
3 - Notulen van wijkraadvergadering van 17 september 2012.
Inhoudelijk;
Punt 2 Fietsenrek Dr. Schaepmanstraat. Harry Uphof vraagt Lucas contact op te nemen om het
te bespreken.
Punt 9 Ideeën Drilsmaplein. De herinrichting volgt na het gereedkomen van de nieuwbouw.
Contactpersoon is Harry Uphof. Jan stuurt José de ideeën toe.
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4 - Politiezaken. Marijke Bergsma
Marijke houdt zich bezig met de jeugdoverlast op en rond het DSK terrein. Het bureau Halt heeft
aangegeven voornemens te zijn in het gebouw plaats te nemen.
5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock
Fase 1 A Peperstraat e.o. start groot onderhoud november 2012. Bewoners hebben een
modelwoning gezien.
Fase 1 B en 1 C start groot onderhoud planning 3de kwartaal 2013. Bewoners hebben bericht gehad.
Fase 3 A+B Hieronymus van Alphenstraat en Alb.Thijmstraat, hier wordt de buitenkant opgeknapt
Fase 1 C sloop nieuwbouw, er is een informatieavond geweest over het voorlopig ontwerp, reacties
worden verwerkt in het definitief ontwerp. Informatie komt eind van het jaar op de website.
Fase 1B Busken Huetstraat en Adriaan Loosjesstraat loopt minder snel, bewoners blijven voorlopig
zitten.
- Bij geen koop kan men er dan uitgezet worden, is het verplicht? Voor het funderingsherstel moet
men 1 tot 1,5 jaar uit huis naar een wisselwoning. In de meeste gevallen een flat. Vraag is of men
wel 2 x wil verhuizen dit moet in overleg overeengekomen worden. Fase 1B is een pilot.
- Vrijkomende woningen in fase 4 daar komen nieuwe bewoners.
- In fase 1B en1 C komen tijdelijke huurders, Elan Wonen houdt dit voorlopig in eigen hand om
het leefbaar te houden. Zij hebben ook goede ervaringen met het bedrijf Villex voor tijdelijke
huurders. Eventuele klachten graag melden aan Elan Wonen.
6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.
6.1 Klachten fietspad t.o. Roomolen, gevaarlijke kuilen. Het fietspad zal worden opgeknapt,
bescherming rond bomen wordt aangebracht en bij werkzaamheden moet er een afzetting zijn.
6.2 Bewoners commissie Elan Wonen Amsterdamse Buurt. De winkeliers op het van Zeggelenplein
hebben klachten over het te hard op de stoep rijden van scooters en fietsers.
Voorstel om de haag te laten staan en de groenstrook te vervangen door een fietspad, achter de
bushalte langs.. Mw. Luiten heeft een handtekeningenlijst voor akkoord. Ook de bestrating dient
nagekeken te worden.
Het is al een aandachtspunt van de Fietsersbond. De aanpak komt na de nieuwbouw school en bij
het inrichten van het plein.
DSK 11 en DSK 111 gaat door, hier wordt de fietspaden in meegenomen. Het voorlopig ontwerp
ligt vanaf 11 oktober ter inzage. Men moet nu reageren. Otto van den Berg zal een avond beleggen
om uitleg te geven.
7 - Meer groen in de wijk.
7.1 Op 21 september is er een schouw in de wijk geweest.
7.2 Op het parkeerterrein Jac. van Looijstraat ligt veel zwerfvuil naast de containers. Dit is via Harry
Uphof gemeld aan Spaarnelanden.
7.3 Aan de Zomervaart liggen bootjes vol water en half onder water. Er staat een wc die vaak
omgegooid wordt. Dit is gemeld aan Harry Uphof en Ingrid Hamer.
7.4 Positief is dat de boomspiegels aan de Feithstraat zijn opgeknapt. De bakken in de Krusemanstraat
hebben nieuwe beplanting gekregen.
7.5 Idee voor het opslagterrein Krusemanstraat / Dr. Schaepmanstraat een speelterrein. .Dit
wordt meegenomen naar het dagelijks beheer.
7.6 Voorstel inrichting Drilsmaplein zoals de Archipelstraat in Haarlem Noord.
7.7 Er staan dode bomen bij de Oosterkerk en de Ten Katestraat. Dit is geen klacht maar om
bespreekbaar te maken wat er mis is.
7.8 In de Hazebroekstraat verstikken de bomen,. Dit is een aandachtspunt van de werkgroep
7.9 Het voorstel om de bankjes in de Hazebroekstraat zomers te plaatsen en s’winters te verwijderen.
De mogelijkheden zullen worden nagevraagd.
7.10 In het tweede gedeelte van de Dr. Schaepmanstraat worden de bomen geplaatst.
7.11 Ingrid Vlugt bericht deze maand over de Ter Haarstraat.
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7.12 Op het Drilsmaplein staat een grote groep te harken. Maar de helft wordt niet opgeveegd.
Melding maken bij het Meldpunt. Bewoonster geeft aan dat ze niet kan blijven bellen.
De wijkraad zal een deskundig bureau inhuren voor het groen in de wijk.
8 - Er komen 2 sprekers die voorlichting geven over groen en verkeer.
Gast is Karel van Broekhoven van Milieudefensie.
 Fijn stof is slecht voor de gezondheid. Fijn stof draagt bij aan het ontstaan van hart- en
longproblemen. Via het meetpunt bij de Amsterdamse poort blijkt dat enkele dagen per jaar hier
de norm overschreden wordt. Europese richtlijnen is de norm voor overschrijdingen op 35 dagen
gesteld. Bij overschrijding is de gemeente verplicht actie te ondernemen. Het is nu door de
gewijzigde verkeerssituatie wel iets minder geworden. Er is slechts één meetpunt in Haarlem,
landelijk 52. Extra punten kosten veel geld De andere locaties worden berekend. Milieudefensie
denkt dat de gemeente het onderschat. Er zijn meer dieselauto’s op de weg als gevolg van de
belastingvoordelen, slecht voor het milieu. Hier ligt een taak voor Milieudefensie.
 Stikstofoxide is een groter probleem de norm gaat pas in 2015 in.
 Klimaat. De temperatuur stijgt harder dan voorspelt. Particulieren kunnen ook bijdragen om
minder energie te gebruiken. Voorbeeld, isolatie, spaarlampen, CV gebruik, modem uitzetten,
meer fietsen enz. Per 1 watt kost het stroomverbruik 2 euro per jaar.
Meer informatie www.milieudefensie.nl/lokaal/haarlem
De tweede spreker over het groen kon vanwege privé omstandigheden niet aanwezig zijn.
9 - Rondvraag.
9.1 Vanaf de Nagtzaambrug, Kruistochtstraat naar de Nagtzaamstraat wordt met te hoge snelheid
gereden het zicht ontbreekt, levensgevaarlijk. Punt voor Politie
9.2 Er wordt nog steeds gevaarlijk geparkeerd bij de scholen. Punt Politie, Handhaving.
9.3 Viskiosk. Er gaan twee verschillende verhalen. De architect meldt dat er een gebouw geplaatst
wordt in dezelfde stijl van de school / Eigenaren moeten zelf bouwvergunning aanvragen en zelf
bouwen. Het idee is afgewezen en ze zouden eind januari weg moeten zijn. Is het mogelijk dat het
gebouw tijdelijk verplaatst wordt. Jacques gaat de stand van zaken informeren
De patatzaak gaat wel weg.
9.4 Komt er nog een avond voor de ondergrondse bakken? Bewoonster heeft geen uitnodiging gehad.
Direct bij bewoners voor de deur zijn slechte locaties.
Gemeente dient o.a. rekening te houden met loopafstand en de kabels in de grond, ruimte voor het
leegmaken van de containers.
Er lagen veel zakken met vuil op het Drilsmaplein, Handhaving rijdt langs onderneemt geen actie.
Het is de mentaliteit van de mensen die vuil dumpen, bewoners blijven niet het Meldpunt.
9.5 De verkeerssituatie voor fietsers verkeerslichten bij de Amsterdamse Vaart/ Nagtzaamstraat ligt
bij Harry Uphof.
9.6 Er staat een afvalbak hoek Zomerkade en Prins Bernhardlaan kan dit verplaatst worden naar de
Zomerkade? Opdracht ligt al bij de aannemer, wordt voor eind 2012 geregeld.
9.7 Bij Roomolen wordt één container op een parkeerplaats gezet. Het kan niet anders i.v.m.
rioleringen. Er wordt een extra parkeerplek gemaakt in de bosjes.
9.8. De invalidenborden zijn verwijdert, waardoor er meer gewone parkeerplekken zijn ontstaan.
9.9 De containers bij Wals zijn verwijdert door handhaving

10- Sluiting 21.00 uur.

Verg.d.d. Pnt wie

onderwerp

Afhandeling /
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contactpersoon
11-10-12 1.3
11-10-12 2
11-10-12 3
11-10-12 7
11-10-12 9.1
11-10-12 9.2
11-10-12 9.3

Jan

Navraag uitnodiging Spaarnelanden
informatieavond ondergrondse containers.
Lucas
Over fietsenrek Dr. Schaepmanstraat contact
opnemen.
Jan
Toezending informatie inrichting Drilsmaplein.
Jacques Behandelen diverse punten van de schouw
Jan
punt 7.
Jan
Snelheid Nagtzaambrug
Jan
Parkeren bij scholen.
Jacques Informatie viskiosk

Harry Uphof
José

Marijke
Marijke

De volgende wijkraadvergadering NAB is op 19 november 2012.
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