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1 – Opening door voorzitter Jacques Amand. 

2012 was een goed jaar. Er zijn veel resultaten bereikt en zaken opgepakt die nog nader behandeld 

worden. 

 

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma 

4.1 Halt DSK. Mw. van Ling heeft een email ontvangen van M. Philippo van Halt dat DSK als 

werkplek wordt toegevoegd. 

4.2 Politie is bezig met een buurtonderzoek n.a.v. de vuurwerkbom in de Teding van 

Berkhoutstraat. Indien men informatie heeft graag contact met de politie.   

4.3 Overal het algemeen is Oud & Nieuw rustig verlopen, weinig incidenten mede door het 

cameratoezicht. Dug-out op Teylerplein is deels vernield maar snel hersteld door gemeente. 

Vragen aan Marijke. 

4.4 Jacques. Er staat een Golf zonder wielen bij de hoek Nagtzaamstraat/ Teding van 

Berkhoutstraat. De auto is gestickerd. Marijke vraagt de stand van zaken na. Het kan ook door 

Handhaving gestickerd zijn. 

4.5 Jacques. Bij de Wijkraad staat ambulante jeugdzorg bovenaan de lijst. Verzoek aan Marijke 

om dit te ondersteunen.  

4.6 Lies. In de Berensteynstraat staan hoge vrachtwagens. Marijke dit mag niet, er zijn officiële 

vrachtwagenzones. Er wordt bekeurd. Melden bij Handhaving,  

4.7 Lies heeft de bewoners opgevangen na de brand in hun woning in de Berensteynstraat. 

Bewoners hebben van de politie een mooi boeket ontvangen waarvoor complimenten. 

 Marijke verlaat de vergadering. 

 

2 - Mededelingen en ingekomen stukken. 

2.1 De Wijkraad is blij dat Ron Bax weer zijn werkzaamheden weer kan hervatten en weer 

aanwezig kan zijn 

Wijkraadsvergadering wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt 

Datum: Maandag  14 januari 2013 19.30 uur 

Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a 

Aanwezig:  

Jacques Amand             voorzitter 

Jan Scholten, Ron Bax, Gerrit van Slooten,  

Gerard Tensen,  

Fred Spaansen 

Irene Helmond 

José de Cock 

Anton Rossel 

Mariska van Zeeland 

Lucas Ledmia 

Lies Schaaf 

Mw. van Duffelen, Mw. van Ling 

Hr. van Klooster, hr. Verstraten, hr. de Zee, 

Hr. van der Lugt, hr. Mulder 

Truus Melchior 

Wijkraad; 

 

 

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen.  

Werkgroep verkeer. 

ElanWonen wijkcoach 

Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 

Speeltuin Haarlem Oost 

Bewoners cie Dr. Schaepmanstraat 

Bewoners cie. ElanWonen Amsterdamse buurten. 

Wijkbewoners  

 

 

Notulist 

Afwezig  

Mw. van Heerden Bewoner 



 2 

2.2 Kap bomen van Zeggelenplein. Vergunningaanvraag is niet helemaal juist, bomen op de Prins 

Bernhardlaan i.p.v. van Zeggelenplein. Het wordt verder uitgewerkt en de wijkraad krijgt 

nader bericht. De wijkraad heeft schriftelijk bevestigd gekregen dat de bomen met een 

minimum maat van 20cm terugkomen en trekken daardoor hun bezwaarschrift in. 

2.3 Afspraak Krusemanstraat / Dr. Schaepmanstraat. De aannemer heeft 14 dagen te tijd om het 

schoon te maken. 

2.4 De bomen in de Peperstraat worden na de renovatie gesnoeid in 2014. 

2.5 Ingekomen brief mw. Agterhof over spiegel Jac. van Looijstraat zie 6.1 

2.6 Ingekomen persbericht. Vanaf 1 februari 2013 draagt de gemeente Haarlem haar taak op het 

gebied van milieuvergunningverlening, milieutoezicht en -handhaving bij bedrijven over aan 

de Milieu Dienst IJmond. 

2.7 De Wijkraad gaat zelf een deel van de evenementen in de wijk organiseren. Wijkraad heeft al 

budget aangevraagd. Jacques zal met een wijkbewoner deelnemen aan de commissie voor de 

verdeling van het wijkactiviteitenbudget van gemeente en corporaties. 

Dit in het belang van de buurt, samenwerking met bewoners en organisaties is nodig. 

 

3 – Notulen van wijkraadvergadering van 17 december 2012. 

     Tekstueel; 

     Pagina 2 punt 3 /191112.6 Bord Drilsmaplein is niet rechtgezet maar weggehaald. 

     Actiepunten; 

     171212 / 4.1  Verwijderen toiletten bij bouw Elanwonen is gebeurd 

     171212 / 4.3  Voortijdige verkoop vuurwerk Videoland, is aangesproken en afgehandeld. 

     171212 / div. Alle punten voor het regieoverleg zijn besproken. 

     191112 / 3.4  Halt DSK. Zie 4.1 

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst      

191112 / 3.4 Aanvraag bord rechtsaf vrijdag Nagtzaamstraat / Amsterdamse Vaart. Er is 

nog geen terugkoppeling geweest José stuurt een reminder. 

  

     Inhoudelijk; 

2.7 Overlast vuurwerk. De wijkraad heeft in het regieoverleg te kennen gegeven dat zij ook 

betrokken willen zijn bij de besprekingen ter voorkoming van overlast. 

2.8 Fietspad Prins Bernhardlaan. De firma Huybens heeft werkbonnen ontvangen om alles te 

repareren. Vanaf 21 januari is er een deel afgesloten. 

2.9 Cremerplein fietsenstalling. Op het regieoverleg heeft de wijkraad de enquête met 

handtekeningen aan Cecile Hubers overhandigd. Wijkraad wacht op antwoord. 

3 De viskiosk is vanaf 15 januari tijdelijk weg. 

7.3 Stand van zaken bomen. 16 januari is er een afspraak met de hr. Kerkhof voor groen in de 

wijk. 

8.1 Stoep Hasebroekstraat. De stoep is gerepareerd maar niet goed uitgevoerd. De heer de Zee 

maakt een melding bij de gemeente. Verloopt dit niet goed dan gaat de wijkraad actie 

ondernemen. 

 

Verlichting Drilsmaplein. José de verlichting is op deze locatie niet donkerder dan elders in 

Haarlem. Mogelijk wordt het meegenomen bij de nieuwe inrichting van het plein. Jacques; De 

keten zijn niet verlicht.  

 

Containers. Er zijn reeds drie bezwaren over de locatie ingediend. Er is tot nu toe geen 

publicatie. 

 

5 - Woningbouw Elan wonen. José de Cock. 

5.1 De keten zijn geplaatst. Er kwamen meldingen van aansluitende straten dat men van niets wist. 

ElanWonen heeft vanmiddag daar een brief laten bezorgen. Het aantal keten is nodig, er kan 

enige overlast zijn. 

5.2 Vanmiddag 14 januari was er de presentatie van Watt voor Watt.  Watt voor Watt is een 

samenwerking van diverse partijen waaronder de woningcorporaties en Liander. Vanuit de 
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overheid wordt dit deels gesubsidieerd omdat besparing op energie in de huidige tijd erg 

belangrijk is.  

Voorbeeld van ElanWonen. Zij hebben de modelwoning in de Peperstraat geïsoleerd. Diegene 

van de aanwezigen die in het huis zijn geweest vonden het duidelijk  voelbaar. Warmte 

ondanks dat de thermostaat op 17 graden stond. 

5.3 Inloopavond voor omwonenden over fase 1c op 7 maart in het Broederhuis. Deze week gaat 

de brief naar alle omwonenden en wordt ruim verspreidt in de buurt. Ook voor eigen bewoners 

die een ander fase ingaan. 

 Vragen aan José; 

5.4 Hoe hoog worden de appartementen op het Drilsmaplein? Begane grond, eerste en tweede 

verdieping. Tekeningen zijn op 7 maart te zien. 

5.5 Waar komt de ingang van de parkeergarage voor de appartementen? Aan de Dr. 

Schaepmanstraat. 

5.6 De woningen die tussentijds vrij komen worden voorgetrokken met het onderhoud om te 

benutten voor fase 1c en 1b. 

 

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer. Irene Helmond. 

6.1 De spiegel Jac. van Looijstraat. Er is reeds eerder besloten dat die niet terug komt. De spiegel 

was tijdelijk verwijderd voor de bouw van de Flank. Voorstel om een enquête met 

handtekeningen te doen. Jan mailt dit naar mw. Agterhof. 

6.2 Doorgang Zomervaart is geblokkeerd door de tijdelijk brug i.v.m. bouwwerkzaamheden 

Peltenburg. De brug is te hoog en met een rollator niet te doen. Op de informatieavond is 

toegezegd dat de weg vrij bleef en men links af de Vijfhuizenstraat in kan en de 

Vijfhuizenstraat pas bij de tweede helft van de bouw af te sluiten. 

 Er is nog geen vergunningaanvraag gepubliceerd. Wijkraad neemt contact op met de wijkraad 

Slachthuisbuurt over twee punten. Het niet houden aan de afspraken en geen vergunning. 

6.3 Prins Bernhardlaan / Jac. van Looijstraat ligt een grote plas in het asfalt antwoord na melding, 

het wordt niet gemaakt. Het gat is ontstaan door werkzaamheden van de gemeente. De putten 

bij het voetpad Prins Bernhardlaan kunnen het water niet verwerken. Irene neemt contact op 

met gemeente. 

6.4 Uitrit parkeergarage Dr. Schaepmanstraat. Lucas krijgt een gesprek met de Fietsersbond. 

 

7 - Meer groen in de wijk. 

7.1 Hangwand met groen beschikbaar. Locaties melden aan Ingrid Hamer. Eerste voorstel zijkant 

parkeergarage Flank. Jan Scholten stuurt de aanvraag naar Ingrid Hamer met een cc naar Mw. 

van Ling. 

 

8 -  Rondvraag. 

8.1  Jacques. In een flat in de Spits komt per 1 januari het buurtbedrijf voor heel Haarlem oost. 

Financiering door de gemeente en corporaties. Samenwerking met Paswerk. ( WOP in de 

Slachthuisbuurt was met Spaarnelanden). De inzet voor Elan Wonen is om samen met eigen 

buurtbeheerders adequate acties SCHOON te realiseren. T.z.t. zal José een artikel voor de 

wijkkrant aanleveren, men is nu nog in voorbereiding. 

8.2 Mw van Duffelen strooizout bruggen. Gemeente heeft een uitvoeringsplan gladheidbestrijding.  

Zie ook www.haarlem.nl. Het zout in de bakken is als het te lang ligt niet meer werkzaam. 

Spaarnelanden strooit handmatig de bruggen. 

8.3 Mw. van Ling. Is Jacques nu interim voorzitter of voorzitter?  

Jacques. Het dagelijks bestuur heeft in december Jacques als voorzitter benoemd. Hij blijft 

tevens secretaris.  Mw. van Ling; dit moet wel officieel aan de wijkbewoners worden 

meegedeeld. 

8.4 Mw van Ling. Artikel Haarlems Dagblad; de wijkraad ziet de wijk als Vogelaarwijk?? Dit legt 

een stempel op de wijk, klinkt negatief en geldt niet voor de hele wijk. 

Jacques. In de Rechtbank heeft de wijkraad gemeld dat de NAB dezelfde problemen heeft als 

de Vogelaarwijken Parkwijk en Slachthuisbuurt als argument om meer geld te krijgen van de 

gemeente voor de bestaande problemen in de wijk. De wijkraad NAB wordt vergeten. 
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Journalist heeft zelf geschreven: “Wijkraad NAB ziet de wijk als Vogelaarwijk”. Parkwijk en 

Slachthuisbuurt krijgen als aandachtswijken extra gelden van de Overheid. Politiek legt de link 

dat de gelden voor heel Haarlem oost zijn terwijl dit niet het geval is. Er zijn wel delen in de 

wijk waar de wijkraad zich zorgen maakt om de sociale problemen, jeugdoverlast, drugs en 

vuurwerk. 

8.5 Lucas volgende vergadering is op 11 februari i.p.v. foutief gemeld 18 februari 

8.6 Stand van zaken wijkraad Oude Amsterdamse Buurt.  

Jacques; de wijkraad is nog in oprichting. Er is verder niets bekend.  

8.7 De knip in de Teylerstraat gaat definitief niet door. 

8.8 Hr. van der Lugt. Bankjes Hasebroekstraat. Hij heeft contact gehad met de heer Kulk van de 

gemeente. Voorstel om de bankjes s’avonds binnen te halen is niet negatief opgevat. 

 Irene na een enquête is in 2011 het besluit genomen de bankjes te verwijderen i.v.m. 

jeugdoverlast.  Bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd. Aanwezigen van Roomolen zeggen 

geen brief ontvangen te hebben. Bewoners van de flats geven aan dat zij ook buiten willen 

zitten. Maar wie gaat de bankjes s’avonds binnen zetten?  

De heer van der Lugt heeft de enquête opgevraagd maar niet gekregen terwijl er juridisch wel 

recht op is daar bij de enquête niet gemeld is dat het geheim was.  

Wijkraad gaat het bekijken neemt nu geen beslissing. 

8.9 Prins Bernhardlaan Hasebroekstraat verbodsborden fietsers. Volgens Marijke wordt het 

gedoogd maar bewoners willen het schriftelijk om eventuele bekeuringen te voorkomen. 

Punt voor Marijke. 

8.10 Jacques . De jaarvergadering is 25 maart. In maart is er geen reguliere vergadering.  

 

9 – Sluiting 21.00 uur. 

 

 

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling  

14-01-13 4.3 Marijke Navraag stand van zaken auto Golf 

Nagtzaamstraat / Teding van Berkhoutstraat 

 

14-01-13 6.1 Jan Mw Agterhof voorstel enquête spiegel Jac. van 

Looijstraat. 

 

14-01-13 6.2 Irene Noodbrug contact wijkraad SHB. Herman Wijkhuisen 

Cc Lucas Ledmia 

 6.3 Irene Gat asfalt Prins Bernhardlaan/ Jac. van 

Looijstraat. 

Putten voetpad Prins Bernhardlaan 

gemeente 

14-01-13 7.1 Jan Hangwand groen parkeergarage Flank Ingrid Hamer 

Cc Mw. van Ling. 

14-01-13 8.10 Marijke Fietsers verbodborden Prins Bernhardlaan 

Hasebroekstraat. 

 

17-12-12 4.4 Marijke Beatrixplein, Oltmanstraat  op de stoep rijden.  

17-12-12 7 José Ter Haarstraat. 

Contact Ingrid Hamer over Mw. Vlugt  

Ingrid Hamer 

19-11-12 6 

 

José Aanvraag bord rechtsaf vrijdag Nagtzaamstraat 

/ Amsterdamse Vaart. 

Vesturen reminder. 

 


