
1 – Opening door plaatsvervangend voorzitter Jan Scholten.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1 De wijkraad is samengevloeid met de wijk oude Amsterdamse Buurt en zal wijkraad 

Amsterdamse Buurten gaan heten. Bewoners krijgen nog een brief over een schouw.
2.2 De heer van Ling heeft contact opgenomen met Halt, DSK is ondanks toezegging nog altijd 

niet opgenomen.
2.3 Wijkraad heeft de Stichting Doei opgezet voor het organiseren van activiteiten en 

ondersteunen bewoners.
2.4 De gedenksteen voor het bombardement is opgehangen in de Nicolaas Beetsstraat.
2.5 De wijkraad heeft contact gehad met Cecile Hubers ( gemeente). De speeltuin blijft voorlopig 

zo bestaan. Nieuwe scholen opening augustus / september 2014. Er wordt gezocht naar een 
tijdelijke invulling voor de oude school.

2.6 Meting fijnstof door Milieu Defensie. Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder heeft via Ingrid Hamer 
budget aangevraagd, het ligt nu bij wethouder Rob van Doorn. Hij laat inventariseren of 
andere wijkraden ook interesse hebben.  Punt voor regieoverleg op 12 juni.

2.7 Wil Verzijlberg wordt de nieuwe gebiedsverbinder van Haarlem oost ( voorheen Ingrid 
Hamer).

2.8 Voor het Cremerplein is de positieve toezegging van de gemeente over de invulling, een 
fietsenstalling.

2.9 In de Nagtzaamstraat zijn de verkeerslussen weggehaald, men heeft nog geen bericht over de 
metingen. Er is een stopstreep gemaakt in de Nagtzaamstraat bij het Teylerplein.

2.10 Wijkraden Haarlem Oost hebben gezamenlijk ( behalve Sportheldenbuurt) een brief gestuurd 
vóór het afwaarderen van de Amsterdamse Vaart. Positieve reacties van CDA en PvdA.
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In het Haarlems Dagblad leek het of de Nieuwe Amsterdamse Buurt de afwaardering niet wil, 
de wijkraad wil alleen een andere oplossing voor de bakken als afzetting. Jan schrijft voor 
rectificatie een reactie naar het Haarlems Dagblad.

2.11 Er zijn foto’s gemaakt over de rommel die bouwvakkers en bewoners achterlaten op het 
Drilsmaplein.

2.12 Er is een gesprek geweest met Dock en de politiek over de jeugdoverlast, daar is niet veel 
uitgekomen. Het ligt n ij bij de wethouder. Wijkraad wil dat het gestalte krijgt om het op te 
starten.

2.13 Watt voor Watt energiebesparing begint gestalte te krijgen.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 6 mei 2013.
      Inhoudelijk;

060513 / 5 Buurtbedrijf. Opening is 18 juni om 15.30 uur.
Mw. van Ling heeft op vrijdag contact gehad met het Buurtbedrijf over de 
rommel op het Tollenspad, op dinsdag was het al opgeruimd. Buurtbedrijf 
maakt het nu 1 keer maand schoon. Er moet meer bekendheid komen. Gerrit 
maakt en artikel voor de wijkkrant. 

060513 / 9.3/9.4 Marijke heeft de onjuiste afhandeling en niet registreren van meldingen 
doorgemaild naar de chef van de Meldkamer. Het is zaak is om de meldingen 
adequaat op te pakken. Zij heeft nog geen reactie ontvangen. Als de 
straateenheid een melding weet zal men altijd proberen langs te komen.
Advies van Wim om het altijd digitaal te doen dan heeft men bewijs en men 
behoort een terugkoppeling te krijgen. Wijkraad wijst erop dat niet iedereen 
een computer heeft. Bij telefonische melding altijd een nummer vragen.
De gemeente had onlangs bij een telefonische melding geen nummer, want er 
was geen tijd om het in te tikken. Het gevolg kan zijn dat de bewoners niet 
meer bellen, en niet gemeld is niet gebeurd.

      Tekstueel;
      060513 / 9.8 Vuurwerk is afgestoken in de parkeergarage Dr. Schaepmanstraat en Vincent 

van Goghlaan.
Actiepunten;
060513 / 2.8 De printer is geïnstalleerd.
060513 / 3 Punten voor politiek overleg 4 juni zijn verwerkt. 
060513 / div Punten zijn aan politie Marijke Bergsma doorgemaild.
060513 / 6 Een brief is verzonden naar Elan Wonen met het verzoek voor meer controle 

door de aannemer op het achterlaten van rommel op de bouwlocatie.
060513 / 3 De gedenksteen bombardement is reeds geplaatst in de Nicolaas Beetsstraat, 

de huiseigenaar is akkoord.
 Bovenstaande punten gaan van de actielijst.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma.
4.1 Er is brand geweest in de Alberdingk Thijmstraat
4.2 De Knoedelmarkt gaat definitief niet door. Men wil een actieve achterban. De winkeliers doen

niet mee. Er is geen winkeliersvereniging meer. Wijkraad is het er mee eens dat het dan niet 
doorgaat. De winkeliers doen ook niet meer mee met SVO. 2013 overslaan en kijken wat de 
reacties zijn en in 2014 kan men het opnieuw bekijken. Mariska geeft mee dat het organiseren 
en financieren een hele verantwoording is, zij heeft de ervaring met Koninginnedag in de 
speeltuin.
De wijkraad benadert alle winkeliers in de Amsterdamse Buurten per brief voor een gesprek 
met de wijkraad om te polsen wat zij willen. 

4.3 Marijke probeert om van het fietspad Amsterdamse Vaart weer een fietsstrook te maken voor 
een duidelijker situatie. Bij de JF Helmerstraat kunnen hulpdiensten bij nood niet verder 
komen door geparkeerde auto’s. Wijkraad staat hierachter.

2



5 - Woningbouw Elan wonen.
José de Cock ( wijkcoach) is niet meer aanwezig op de maandagavond. Afspraak met het bestuur 
is dat zij bij de interne vergadering aanwezig zal zijn.    
De bewoners zijn niet tevreden over de communicatie met bewoners. Jan bespreekt dit met José in
het klein overleg. 

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer.
      De verkeerslichten Nagtzaamstraat Amsterdamse Vaart zijn nog niet geregeld.

7 - Meer groen in de wijk.
     Het IVN ( instituut voor natuureducatie) zal na de vakanties worden uitgenodigd. 

8 -  Rondvraag
8.1  Anton;  heeft het samengaan van de wijken nog gevolgen? 

Wijkraad; financieel wordt het geregeld. Men probeert bewoners uit de Oude Amsterdamse  
Buurt in werkgroepen te krijgen zoals verkeer en groen. De eerste actie is een schouw in beide
wijken.
Fred zal de site en het logo aanpassen.

8.2 Mw. Boes er is een glazen terrarium geplaatst naast de containers, dit wordt niet meegenomen 
en glas is gevaarlijk voor de kinderen. Bewoners ondernemen helaas zelf ook geen actie. Jan 
meldt het bij Buurtbedrijf.

8.3 Joan vraagt naar de stand van zaken van de ondergrondse containers. Zij heeft geen brieven 
gehad hierover. Jan gaat dit na. De briefwisseling was fout. De bezwarentermijn is verlengd. 

8.4 Irene. Gemeente houdt andere wijken aan, men woont niet in de Amsterdamse buurt maar van 
Zeggelenbuurt of Potgieterbuurt. Irene krijgt nog een uitleg van de gemeente.

8.5 Mariska vraagt of er een bord kan komen bij Amsterdamse Vaart hoek Teding van 
Berkhoutstraat. Automobilisten dienen op te rijden tot de stopstreep anders functioneert de 
verkeersinstallatie niet, dat is niet duidelijk, men wacht onnodig.
Jan neemt dit mee als actiepunt

8.6 Lucas is gestopt als wijkraadslid Slachthuisbuurt. Hij blijft wel in de bewonerscommissie Dr. 
Schaepmanstraat.

8.7 Wim. Het Buurtbedrijf heeft moeite om personeel te krijgen daardoor kan men minder doen 
dan men zou willen in de uitvoering.

8.8 4 juni bijeenkomst van de wijkraad met de politiek. Alle raadsleden waren uitgenodigd, er 
waren er drie. Gerrit Jan Stapelkamp, Femke de Leeuw en Daphne Huyser. Daphne gaat in 
overleg over hangjongeren met de wethouder.

9 -  Sluiting 21.00 uur.

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling 
10-06-13 2.10 Jan Brief uitleg standpunt Wijkraad afwaarderen 

Amsterdamse Vaart.
Haarlems Dagblad.

10-06-13 5 Jan Communicatie ElanWonen José de Cock
01-06-13 8.5 Jan Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding van 

Berkhoutstraat stopstreep VI.
22-04-13 6.3 Jan Brief naar TNT en Handhaving over steunpunt 

Hasebroekstraat
Is verzonden, nog geen 
antwoord.

7.1 Jan Uitnodigen IVN voor wijkraadvergadering Na de vakanties.
22-04-13 7.3 Jacques Dode boom Hasebroekstraat Jan Heemskerk had nog 

geen tijd.
22-04-13 8.5 Jacques Schuine stoep Teding van Berkhoutstraat is gemeld.
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