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1. Opening door voorzitter Irene Helmond. 
Irene stelt Bert Bovens voor. Hij is de nieuwe gebiedsbeheerder en werkt drie dagen in de 
week voor de gemeente. Bert verzoekt meldingen te doen via email of de site te doen of via 
tel.nr 14023. Meldingen worden geregistreerd. Dit is o.a. een sturingsmechanisme richting 
politiek. 

1.1 Lucas vraagt naar de stand van zaken fietsrekken Dr. Schaepmanstraat, een verzoek dat al 
jaren loopt. Er zijn wel rekken herplaatst van de Raaks naar de Prins Bernhardlaan. De 
corporatie wil ze betalen. Fietsenrekken worden in principe niet geplaatst. Het gaat om de 
kosten van het onderhoud en aansprakelijkheid. Bij nieuwbouwprojecten, fietsen binnen. 
Bert gaat het bekijken en komt hierop terug.                                                   Actie Bert. 

1.2 Bewoner in de Da Costastraat vraagt eenrichtingverkeer in te voeren. De straat is te smal, er 
is een slechte verkeerssituatie. Auto’s kunnen elkaar niet passeren. Gaat het met een petitie 
sneller?  
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In principe niet. Aanvragen via 14023 of de site. Het voorstel wordt voorgelegd aan de 
verkeersdeskundige. Nadeel is dat de auto’s dan sneller gaan rijden. De straten zijn niet op 
ingericht op het huidige verkeer. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
2.1 Bericht afwezigheid zie presentielijst. 
2.2 HIOR.  26 maart is er een informatiebijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden over 

het nieuwe HIOR. (Handboek inrichting openbare ruimte). De leidraad voor beheer-en 
projectontwikkeling en de toepassing van verschillende materialen. Reinaldahuis van 17.00 
tot 19.30 uur. Het doel van de avond is om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud 
van het boek. 

2.3 Energiecoaches. De woningcorporaties zoeken energiecoaches. Je gaat op bezoek bij mensen 
in jouw buurt of wijk om hen te helpen energie te besparen. Je doet dit als vrijwilliger via de 
stichting !Woon. 

2.4 Indoor stadscamping Oostpoort. Vandaag is Willem de Vries op bezoek geweest bij de 
wijkraad, hij vraagt draagvlak voor een indoor stadscamping die tijdelijk plaats moet krijgen 
in het gebied Oostpoort. 

2.5 Voorlopig ontwerp snelle fietsverbinding Amsterdamsevaart/ventweg. De ventweg tussen de 
Prins Bernhardlaan en Camera Obscuraweg. De inspraakprocedure loopt van 13 maart tot 24 
april. U kunt het ontwerp iedere dag van 09.00 tot 16.00 uur inzien in de publiekshal 
gemeente of via www.haarlem.nl/ventweg-amsterdamsevaart-herininrichting. 
 

3. Politie en handhaving Marco Cornet en Hakima Mallemine. 
Marco; er zijn in 1 maand 60 meldingen over diverse onderwerpen gedaan. O.a. 2 meldingen 
van jeugdoverlast maar ze waren al weg. 
Hakima; fietsen hebben een sticker gehad en sommige al verwijderd. 34 dagen na 
aanbrengen sticker mag men ze verwijderen 
Bekeuringen gegeven voor het parkeren langs de fietsstrook ventweg Amsterdamsevaart. 

  Een meldding jeugdoverlast Teylerplein, een nieuwe groep jongeren. 
 Een actie Amsterdamstraat en bij de Amsterdamse poort waarbij waarschuwingen en 

bekeuringen zijn gegeven. 
Inventarisatie grote voertuigen langer dan 6 m en hoger dan 2.40 Eigenaren hebben een brief 
ontvangen waar zij wel mogen staan.  
- Hakima overlegt met Spaarnelanden en het Buurtbedrijf over zwerfvuil dat 
opgeruimd wordt voordat er bekeurd kan worden. Mobiele camera’s worden niet geplaatst. 
Hotsspot Zomerkade wordt nader bekeken. 
Advies Hakima, bij zwerfvuil Handhaving bellen dan kan er meteen actie ondernomen. Liefst 
met tijdstip en kenteken. Het is asociaal gedrag ook van buiten de wijk, “afvaltoerisme”.  
- Bewoner wordt bij een melding van het kastje naar de muur gestuurd (gemeente/ 
Handhaving). Handhaving gaat hierover. Hakima zal aandacht vragen bij de centralisten. 
Aanwezigen geven aan dat er ook positieve ervaringen zijn, dat zaken snel geregeld worden. 
- Bewoner Teylerplein kunnen de bomen gesnoeid worden? Er is overlast van hars 
vooral op de auto’. Advies melding doen. 
 

4. Nagtzaamstraat. Procesmanager Walter Vroom en Mark Geertman. 
Men is nu halverwege werkzaamheden. Bewoners hebben een brief ontvangen. 
- Gaat het verplaatsen van drie invalidenplaatsen naar de Amsterdamstraat nog door? 
Ja. Daarna komen de borden definitief terug. 
- Op de hoek Nagtzaamstraat/Tweede Vooruitgangstraat is ruimte bij de paaltjes. De 
parkeerdruk is hoog, verwachting is dat men hier gaat parkeren. Kunnen er meer paaltjes bij? 
Er worden minimaal paaltjes geplaatst o.a. voor het straatbeeld en ze worden regelmatig 
omvergereden. Walter gaat de situatie bekijken.                                           

http://www.haarlem.nl/ventweg-amsterdamsevaart-herininrichting
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- Locatie lantarenpalen is aangepast, auto’s kunnen er nu tussen schuiven waardoor er 
geen rolstoel of kinderwagens langs kunnen. Melding doen bij handhaving. 
- Teylerplein is dan slecht bereikbaar. Teylerplein afrijden is niet duidelijk. Via de 
Amsterdamstraat of Van der Hulststraat. Daar is eenrichtingsverkeer. En er staan grote 
bloembakken. Hulpdiensten kunnen er niet door. Het is afgestemd met de hulpdiensten en 
zij zijn akkoord met de afzetting. Zij kunnen over het werkterrein. Morgen wordt er contact 
opgenomen met de hulpdiensten voor een extra check 
- Zijn de busjes /regio taxi’s geïnformeerd? Nee, dit wordt meegenomen.  
- De tijdelijke containers zijn te hoog en de deksels te zwaar vooral voor de vele senioren 
die er wonen. Er zal dan veel vuil rondom ontstaan. Hakima neemt contact op met 
Spaarnelanden.                       Actie Hakima. 

- Parkeren Zomerkade waar de markt staat. De parkeerdruk wordt door de  
werkzaamheden hoog. Er is deels een vergunningengebied in de wijk. Bewoners Zomerkade 
hebben vergunning. Parkeren is daar nu voor 3 uur aan de waterkant kan dat tijdelijk 
gewijzigd worden voor de bewoners? Hakima gaat de situatie bekijken en zien wat 
realiseerbaar is.         
- Als fietsroute wordt de Feithstraat, Staringstraat, Jacob Geelstraat aangegeven. Dit is veel 
te smal. Waarom niet via de Zomerkade? Kan er tijdelijk eenrichtingverkeer gelden? Walter 
neemt contact op met de bereikbaarheidscoördinator. Albert; fietsers zoeken toch hun eigen 
weg.            
- Bij invalidenplaats is een hekwerk gele container waar buizen opgeslagen liggen. De 
ruimte is te smal om met een rolstoel de auto te bereiken. Mark zorgt dat het in orde kom. 
- De vierde fase eind april. De Amsterdamstraat blijft open ook i.v.m. bevoorrading. 

Behalve heel kort voor riolering. 
Deel Amsterdamstraat tot de brug duur 10 tot 12 weken. Klaar eind juli.  
De markt verschuift tijdelijk als de duiker aangesloten moet worden. Er is overleg met de 
marktmeester. Voetpad aan de kant van de woningen blijft bereikbaar. 
- Tegelwerk Nagtzaamstraat ligt 5 cm hoger, waardoor kans is dat het water de huizen 
binnen loopt. De binnenvloer ligt vaak nog 5 cm lager. Er is een zandstrook maar dat zand 
loopt weg. 
Afschot loopt schuin naar de straat toe. Alle straten zijn verzakt. Er moet een minimale 
dekking voor de kabels en leidingen zijn. 
- De afstap van een schuur is verhoogd, dit geeft problemen voor de bewoonster. 
Mark/Walter maken een afspraak om het te bekijken. 
- Gaat de Potgieterstraat weer open? Ja, morgen. 
 

5. Projecten in de buurt Bas Gouka en Niels de Bruijn. Scholz Bouw. 
DSKII. De Vesting. Het ontwerp binnen de randvoorwaarden en bestemmingsplan is naar de 
gemeente en na akkoord zal de koopovereenkomst 1 april gesloten worden. De opgave was 
een gesloten blok met de school, parkeren op eigen terrein. Er is overleg met de school. 
Men start dan zo spoedig mogelijk met de verkoop. Er zijn twee types voor dertien 
grondgebonden woningen met parkeren in binnenhof, 21 plekken. Prijs boven de 5 ton.       --
-       Duurzaam, zonnepanelen, isolatie en gasloos. Er zijn geen tuinen wel dakterrassen.  
- Het inrichtingsplan van de gemeente van het pad Spits is meegenomen in het plan. 
- Er komen plantenbakken, groen. 
- Transport werkverkeer via van Zeggelenplein. 
- Onderzoek naar soort bouw loopt nog, ws prefabbeton 
- Bouw duurt ongeveer een jaar, start hangt van de verkoop af. 
- Toegang tot parkeerplek binnenhof wordt afgesloten met een hek.  
- De huidige bankjes op het bouwterrein gaan naar de speeltuin. 
- Aanwezigen vinden het een mooi plan. 
Siem is contactpersoon. 
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6. Notulen 19 februari 2019 

Tekstueel; punt 3 Politie. Verwijderen de zin “Dit wordt als één zaak behandeld”. 
Actiepunten; 
200219/4 Navraag extra prullenbakken van Zeggelenplein, is niet definitief. 
181218/1.5  Nagaan borden betaald parkeren o.a. Teylerstraat. Dit wordt niet veranderd 

gemeentebeleid, wordt wel gemonitord. 
161018/2.6 Rateltikkers Prins Bernhardlaan zijn in orde gemaakt. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
 

7. Wat verder ter tafel komt 
7.1 Gerrit. De rateltikkers bij de Amsterdamse Poort richting Spaarnwouderstraat doet het niet. 

Wel gemeld geen reactie. 
7.2 Irene. De wijkraad heeft een wijkgesprek gehad met de gebiedsverbinder. Onderwerpen o.a. 

bankje Esplanade, bordjes Teylerstraat. 
Afspraak. Bert Bovens. Als er na twee weken geen reactie op een melding is, dan contact 
opnemen met Wijkraad. Het wordt dan teruggekoppeld aan Bert met tijd en 
meldingsnummer 
Fietspad Flank wordt door auto’s vooral koeriers gebruikt. Kan er geen belemmering komen. 
Voorstel voor plaatsen plantenbakken. De bakken dienen door de bewoners onderhouden te 
worden. Henny is bereid het te doen, maar het ligt ook aan de afstand en medewerking van 
overige bewoners. Er wordt een artikel in de wijkkrant geplaatst. 

7.3 Volgende vergadering presentatie duurzaamheid Arturo van Haag (Groen Ambassade) en 
Bueno de Mesquita(gemeente). 

8. Sluiting 21.45 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

19-03-19 4 Walter 
Mark 

Paaltjes Nagtzaamstraat 78. 
Contact over bereikbaarheid.  
Fietsverkeerscirculatie. 
Parkeren 3 uur Zomerkade/markt 
Verwijderen buizen naast 
invalidenparkeerplaats. 
Bekijken straathoogte t.o.v. woningen 
Nagtzaamstraat. 
Bekijken afstaphoogte schuur. 

 
Hulpdiensten 
Bereikbaarheid coördinator 

19-03-19 4 Hakima Tijdelijk containers te hoog, te zwaar 
Andere oplossing overleggen 

Spaarnelanden 
 

20-02-19 5.4 Ingrid Navraag vergunning vml Schoenenreus  

18-12-18 
 
19-03-19 

7.4 Irene 
 
Bert 

Fietsenrekken “tulpen” mogelijke locatie  
Dr Schaepmanstraat. 
Gaat het bekijken 

 

20-11-18 
18-12-18 
 
15-01-19 
20.02.19 

7.1 Bert 
  

Bankje binnentuin Vosmaerstraat naar 
Esplanade. Navraag locatie bankje. 
Spaarnelanden dient zich aan de afspraak 
te houden.  

Ingrid van Tienhoven 
 
  

 


