
Wijkraadsvergadering wijkraad Amsterdamse Buurten

Datum: Maandag  9 september 2013 19.30 uur
Plaats: Speeltuin Haarlem Oost Anna Kaulbachstraat 14a
Aanwezig: 
Jacques Amand                                         voorzitter
Jan Scholten, Ron Bax, Gerrit van Slooten,
Fred Spaansen
Marijke Bergsma
José de Cock
Koen van den Dop
Erik van der Leij
Wim Kleist, Anton Rossel
Mariska van Zeeland
Lucas Ledmia
Mw. van Duffelen, mw. Boes, mw. Damsteek
Hr. de Zee, hr. Mulder, hr.van Ling
Hr.van Marsbergen, hr.van Klooster
Hr. van der Meij, hr. Verstraten
Truus Melchior

Wijkraad;

Wijkraad en Bewonerscie. ElanWonen. 
Gebiedsagent
ElanWonen
Sport Support
Voedselbank
Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder
Speeltuin Haarlem Oost
Bewonerscie. Dr. Schaepmanstraat
Wijkbewoners 

Notulist
Afwezig 
Gerard Tensen
Irene Helmond

wijkraad 
Werkgroep verkeer

1 – Opening door voorzitter Jacques Amand. 
      Compliment aan de redactie van de wijkkrant. Er zijn 4200 kranten bezorgd.

2 - Mededelingen en ingekomen stukken.
2.1  De verkeerstelling Nagtzaamstraat is binnen, ligt ter inzage.
2.2  De aanvraag voor de sloopvergunning + tekeningen van het Drilsmaplein is toegezonden door de
       gemeente.
2.3 Er was een wijkradenparticipatie bijeenkomst, zonder wethouder en met twee raadsleden.
        Onderwerpen o.a. gebruik minder papier, integratie van jongeren in de wijkraden.
2.4   Gemeente heeft een andere werkwijze voor de vergaderingen. Het dagelijkse beheer gaat nu per 

wijkraad, enkele malen per jaar i.p.v. gezamenlijk de wijkraden Haarlem oost.
2.5 De wijkraadwebsite heeft gemiddeld 50 tot 60m bezoekers per dag.
2.6 Het RIBW aan de Herensingel gaat door met de bouw.
2.7 Bij de schouw in de OAB wil men de verpaupering bekijken. 
2.8 Locaties ondergrondse bakken zijn bekend en worden geplaatst. De wijkraad houdt de uitgave 

van de pasjes in de gaten.
2.9 De heer van Marsbergen is aanwezig i.v.m. aanleg schuine parkeervakken in de Oltmanstraat.
2.10 Koen van den Dop is aanwezig i.v.m. sporttoernooi in samenwerking met DOEI .
2.11 De wijkraad heeft een verhelderend, positief gesprek gehad met wethouder Mulder.
2.12 De wijkraad houdt de aandacht op de Amsterdamse Vaart, bij aanpak van de Oudeweg zal de 

Vaart tijdelijk opengaan. Marc Plantaz afd milieu gemeente vindt de fijnstof wel meevallen. 
Wijkraad vindt de gezondheid van bewoners belangrijker.

2.13 Erik van der Leij is aanwezig voor de Voedselbank. 
2.14 Overlast baldadige jongeren Nijmanshofje en Drilsmaplein moet gezamenlijk aangepakt worden 

( zie punt 4)
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2.15 De wijkfilm vertoond op de jaarvergadering zal op de website geplaatst worden.
2.16 Knoedelmarkt. Zolang de Winkeliersvereniging niet eenstemmig is gaat de wijkraad niet in 

overleg.
2.17 Er komt een netwerkmiddag met diverse organisaties uit de wijk, Oosterkerk, kerk in de 

Amsterdamstraat en de school.
2.18 De Buurtlunch was gezellig met dank aan Mariska en de vrijwilligers, 55 bewoners waren 

aanwezig, jong en oud.

3 - Notulen van wijkraadvergadering van 10 juni 2013.
José de Cock heeft zich per email afgemeld voor de vergadering van 10 juni, haar opmerkingen 
zijn niet behandeld in het overleg bij de ingekomen stukken.
Inhoudelijk;
2.2 Halt. Hr. van Ling DSK heeft 4 gestrafte jongeren geplaatst gekregen ( 40 uur) voor de 

rommel op het DSK terrein en de parkeerplaatsen.
2.3 De gedenksteen voor het bombardement vinden bewoners een goede locatie en er is    

toestemming van de eigenaar.
2.8 Fietsenstalling Cremerplein. Er is op verzoek van de gemeente een enquête gehouden. Jan 

stuurt een email naar Cecile Hubers daar een reactie uitblijft. In de omgeving is 
schoongemaakt en zijn fietswrakken weggehaald.

2.11  Foto’s achterlaten rommel door bouwvakkers Drilsmaplein. José heeft n.a.v. foto’s in het 
vorig overleg actie ondernomen. Het bevreemdt haar dat het nu weer in de notulen staat. 
Wijkraad; het zijn nieuwe foto’s begin juni gemaakt. José heeft deze foto’s niet ontvangen, 
een goede communicatie is belangrijk.

2.12 Overleg Jeugdoverlast met Dock en politiek. Men wil in kleine groepjes gaan werken en 
meer organisaties betrekken. Men is er nog niet uit over een oplossing van het budget.

2.13 Watt voor Watt. Na de rondleiding met gemeente en overheidambtenaren in de wijk is er 
niets meer vernomen. Het moet vanuit de bewoners komen d.m.v. ambassadeurs.

3 Er is zaterdagavond weer vuurwerk afgestoken.
5 ElanWonen. Bespreken ontevredenheid communicatie in het klein overleg. José; er heeft 

geen overleg plaatsgevonden. Het is belangrijk zaken zo snel mogelijk te overleggen,  opdat 
er actie kan worden ondernemen. 

8.1 Gevolgen samengaan van de wijken. Alles is geregeld behalve de financiering die is nog niet 
helemaal rond.

8.7 José geeft aan dat het Buurtbedrijf nu redelijk loopt. Meldingen moeten bij het Meldpunt van
de gemeente worden gedaan niet via het Buurtbedrijf. 
Mevr. Boes; Buurtbedrijf neemt het grof vuil mee, zodat Spaarnelanden voor niets komt. 
José; dit is niet de bedoeling als het goed is krijgt het Buurtbedrijf s’morgens een uitdraai van
Spaarnelanden.
In de Dr.Schaepmanstraat heeft het Buurtbedrijf i.o.v. PréWonen de poort en parkeergarage 
schoongemaakt. 
Wim Kleist; verzoek aan Buurtbedrijf / Ymere om rondom een flat schoon te maken was niet
mogelijk. José; Het Buurtbedrijf wordt betaald door de drie corporaties. Zij krijgen daarvoor 
een aantal uren per jaar die zij af kunnen nemen en zelf bepalen hoe zij die inzetten. Het 
klussenteam wordt alleen door Ymere ingezet.
- José zit in de stuurgroep men wil een klankbordgroep oprichten om te ervaren wat de 
wijkbewoners ervan vinden en of het duidelijk is wat het Buurtbedrijf doet. Zij wil bewoners 
hier toe uit nodigen. De eerste bijeenkomst wordt begin 2014. Er heeft een artikel in het 
bewonersblad van ElanWonen gestaan, dit wordt overgenomen op de website met 
bronvermelding.

8.8 Bijeenkomst 4 juni Jeugdoverlast. Marijke; Op verzoek van de gemeente hebben Daniëlle en 
Marijke onderzoek gedaan bij het Nijmanshofje. Navraag bij omwonenden leverde niets op. 
Jacques geeft aan dat bewoners wel klagen bij de wijkraad. DSK blijft open en is zelf 
verantwoordelijk om voorzieningen te treffen voor de rommel. Het Teylerplein blijft 
speerpunt.
Er zijn de laatste 4 maanden geen aangiftes van vernielingen. De speeltuin heeft vier weken  



geleden aangifte gedaan van vernieling konijnenhok en 15 flessen frituurvet in de zandbak. 
Dit is niet bij Marijke bekend, zij gaat het na.
Tijdens een bijeenkomst met Dick Jansen van Dock heeft hij kunnen constateren dat er 
brommers op het veld van DSK reden.
Het geld voor jeugdoverlast gaat vooral naar de twee aandachtwijken Slachthuisbuurt en 
Parkwijk, gevolg dat deels de overlast zich naar andere wijken verplaatst. Wijkraad heeft 
hierover met wethouder Mulder gesproken.

Actiepunten.
100613 / 2.10 Afwaarderen Amsterdamse Vaart, brief aan Haarlems Dagblad is niet 
verzonden. Jan heeft Jeroen Boer VVD hierover gesproken. De gezondheid wijkbewoners 
vindt d e wijkraad heel belangrijk. Wijkraad zal of gezamenlijk met wijkraden Oost of alleen 
fijnstofmeters aanvragen
100613 / 5 Brief over communicatie naar ElanWonen is niet verzonden.  Zie punt 5

3A- Sporttoernooi. Sport Support Koen van der Dop.
       Het tennis en voetbaltoernooi is op 29 september van 13.00 tot 16.00 uur. Het is gratis.

Het tennistoernooi is voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. Men kan men doorstromen naar    
regionale en landelijke wedstrijden. ( Rosmalen).
Het voetbaltoernooi vanaf 6 jaar met gemixte teams. Er worden flyers en posters verspreidt en op 
de site geplaatst worden. Indien men nu reeds kinderen weet opgeven aan Koen of Jacques. Er 
wordt nog gekeken naar een bekende sporter. Mogelijk inschakelen van sporters van “Talent” 
waar sporters onderdak krijgen in ruil voor activiteiten in een wijk.

4 - Politiezaken. Marijke Bergsma
4.1 Het aantal woninginbraken stijgt licht. Zij adviseert de bewoners om het hang en sluitwerk van 

hun woning in orde te hebben. 
4.2   Fietsendiefstal in en rond de Amsterdamstraat is veel minder.
4.3 Bakfiets Oltmanstraat. Afspraak is dat er één parkeerplek om te gebruiken is toegestaan. Men 

gebruikt nu 1,5 / 2 plekken.
4.4 Verkeersbord ventweg Amsterdamse Vaart vanaf de Poort is niet goed. Bij de Poortstraat staat een

bord links en rechts over het fietspad. 
4.5   Vanaf het parkeerterrein bij de Chinees staat geen bord dat de parallelweg éénrichting verkeer is. 

Jacques maakt hier een melding van.
4.6 Prins Bernhardlaan, de status fietspad en parkeerverbod weer terugbrengen. Men is hiermee 

bezig.

5 - Woningbouw Elan wonen.
5.1 Bij de wijkraad zijn klachten binnengekomen van bewoners o.a. over het zware verkeer in de 

kleine straatjes. De coördinatie en logistiek dienen beter geregeld worden. De wijkraad verwijst 
bewoners naar ElanWonen maar dat doet men niet.
José; ElanWonen is bereidt alles te doen om het project zo goed te laten verlopen. Soms kan het 
niet anders met de vrachtwagens. Dit punt hoort niet op deze vergadering, de wijkraad had zijn 
verantwoordelijkheid moeten nemen en de klachten naar ElanWonen doorsturen zodat er actie 
kan worden ondernomen. Een goede samenwerking is belangrijk.
Op verzoek van José komt er een apart overleg met de wijkraad over de communicatie.

5.2   Het renovatieproject is pas afgesloten.
5.3   De bouwaanvraag voor sloop/ nieuwbouw is ingediend.
5.4   Start van renovatie in de van Zeggelenstraat, Zomerkade en Genestetstraat. Bewoners hebben een

informatiebrief ontvangen. Omwonenden hebben ook brief ontvangen i.v.m. het ketenpark op de 
Zomerkade tot midden volgend jaar.

5.5   Aanpak branddoorslag Bellamystraat, Kinkerstraat en Hofdijkstraat.

6 - Werkgroep Verkeer en Vervoer. 
6.1   Nagtzaamstraat. Er zijn metingen gedaan in de paasvakantie. De wijkraad wil met de wijkraad     
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Slachthuisbuurt samenwerken om de snelheid eruit te halen en om te constateren of de 
Nagtzaamstraat als sluiproute vanaf de Schipholweg wordt gebruikt. Albert van der Meij meldt 
dat Edwin Sabelis ongeveer 6 jaar geleden snelheidsmetingen heeft gedaan en niets heeft kunnen 
constateren. De wijkraad heeft cijfers dat men wel boven de 50 / 60 km rijdt. De koppen van de 
zijstraten en de fietsoversteek richting apotheek zijn onoverzichtelijk.

6.2 De werkgroep kan meer bewoners gebruiken ook vanuit de Oude Amsterdamse Buurt.
6.3 Oltmanstraat. Plan schuine parkeervakken. Na de renovatie is wel de Craandijkstraat opgeknapt, 

de Oltmanstraat zo daarna volgen. Handtekeningen voor het plan zijn opgehaald en ingediend, 
afspraken met Jos Derissen ( PréWonen) gemaakt, het blijkt nu dat er geen geld meer is bij de 
gemeente, ook de straat zelf wordt niet opgepakt.
Wijkraad wil dit aankaarten bij Gratia Probst van PréWonen om mee te denken om het toch te 
kunnen realiseren. Advies José; dit is een zaak voor de gemeente.

7 - Schouw Oude Amsterdamse Buurt.
De wijkraad wil een schouw houden met gemeente, politie en corporaties en bewoners. Doel 
slechte en goede punten op een rij zetten. Er zal aan de bewoners een oproep om mee te lopen in 
de wijkkrant worden gedaan. De laatste schouw in de NAB is goed bevallen, vastgelegd in het 
wijkcontract en het meeste is behandeld.

8 - Wijkraad vergadering gaat naar de dinsdag.
Bij unaniem besluit van het bestuur is de wijziging van de vergaderdata naar de derde dinsdag van
de maand vastgesteld.

9 -  Rondvraag.   
9.1 Fred Spaansen. Wijkraad Amsterdamse Buurten; De website is veranderd, een nieuw 

emailadres en logo. Ook op facebook en Twitter.
9.2 Erik van der Leij. Er is veel onkunde over de Voedselbank, hij wil hier aandacht voor. De 

Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Vanochtend waren er schoolkinderen. Het 
aantal klanten neemt toe. Er zal een artikel voor de wijkkrant van november gemaakt. De 
wijkraad Scheepmakersdijk e.o. maakt juist een interview met de Voedselbank, Truus zal het 
toezenden.

9.3 Gerard van Klooster. Hij heeft een mail gestuurd over het verdwijnen van parkeerplekken voor
ondergrondse containers, daar is niets mee gedaan. Men houdt er wel rekening mee maar soms
kan het niet anders door b.v. kabels en leidingen.
Hij maakt zich zorgen over het groen in de wijk. Bomen verdwijnen voor nieuwbouw Brede 
school. De wijkraad heeft de aanvraag voor het rooien van bomen tegengehouden. De 
schriftelijke afspraak is nu dat er bomen met een behoorlijke diameter voor terugkomen, De 
woningen bovenop de school gaan niet door, eventueel wel zonnepanelen.

9.4 José wil graag de wijkfilm ontvangen.
9.5 Wim Kleist Het fijnstof moet een onderwerp zijn bij het regieoverleg en dagelijks beheer.

De reorganisatie bij de gemeente loopt niet goed, de gemeentesite klopt niet.
Voor het Reinaldapark is vergunning verleend voor het nieuwe paviljoen maar Wim heeft dat 
niet terug kunnen vinden. Het is in klein comité besproken niet in de projectgroep met Ans 
Kippersluis.
Erik vermoedt dat het een onderdeel was van het hele ontwerpplan. Wim neemt contact met 
Ans Kippersluis op.

9.6 Mw. Boes. Op het Drilsmaplein is de veegdienst al in geen tijden geweest. Het gras groeit in 
de goten. Gemeente heeft minder geld voor onkruidbestrijding en verzoekt de bewoners het 
zelf te verwijderen.

9.7 Lucas Ledmia gaat zich weer inzetten voor de fietsenrekken in de dr. Schaepmanstraat en 
neemt hierover contact op met de wijkraad.

9.8 Jacques Amand. De heer Damsteek heeft prima geholpen bij de buurtbrunch.
Jacques vindt het en moeilijk punt dat een Voedselbank nodig is, dat is geen goed teken.
Gemeente is niet altijd bereikbaar. Advies is probeer een 06-nummer te krijgen.



10 - Sluiting. 21.40 uur.

Verg.d.d. Pnt wie onderwerp Afhandeling 
09-09-13 3 Jan Stand van zaken fietsenstalling Cremerplein Email naar C. Hubers

09-09-13 9.2 Truus Toezenden artikel Voedselbank, wijkkrant 
november

Gerard Tensen

09-09-13 div Fred Artikel Buurtbedrijf plaatsen van ElanWonen
Wijkfilm, 
Sporttoernooi 25 /9, 
inbraken, hang en sluitwerk woning

Plaatsen website

01-06-13 8.5 Jan Bord hoek Amsterdamse Vaart Teding van 
Berkhoutstraat stopstreep VI.

22-04-13

09-09- 13

6.3 Jan

Jan

Brief naar TNT en Handhaving over steunpunt 
Hasebroekstraat
Jan neemt persoonlijk contact op met TNT

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
09-09-13

8.5 Jacques Schuine stoep Teding van Berkhoutstraat
Bespreking in het Dagelijks beheeroverleg

is gemeld.
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