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1. Opening/Medelingen 

• De voorzitter opent de vergadering en heet met name de belangstellende 
buurtbewoners welkom. 

• Er zijn buiten de afmeldingen (van Adrie Dekker-Evers, Truus Melchior en 
Mustafa Karademir) en agenda om geen mededelingen te doen. 

 
2. Vaststellen agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Politiezaken 

• Mustafa is in verband met een cursus niet aanwezig. 
• Het paaltje ter afsluiting van de Damaststraat is, op aangeven van de politie, 

afgewezen. Mieneke wacht nog op een nadere onderbouwing daarvan. 
• Sommige wijkbewoners is opgevallen dat de wijkagent de laatste tijd weinig in de 

wijk aanwezig lijkt te zijn. Of dat zo is, en wat daar dan de reden voor is, is niet 
bekend. Een volgend keer in aanwezigheid van Mustafa hierop terugkomen. 

 
4. Inkomende en uitgaande stukken 
 In verband met de vakantie van de secretaris is er geen lijst van poststukken. Deze zal 

worden nagestuurd. (Actielijst) 
 
5. Vaststellen verslag van 10 mei 2016 

• Tekstueel zijn er geen opmerkingen.  Het verslag is daarmee vastgesteld. 
• Aanwezige buurtbewoners merken op dat zij deze notulen nog niet op de site van 

de wijkraad hebben aangetroffen. Uitgelegd wordt dat notulen pas na vaststelling 
worden gepubliceerd. 

Naar aanleiding van: 
• E wordt opgemerkt dat zich vanuit de wijkraadleden geen kandidaat voor de 

opvolging van Peter Stoelinga in het bestuur van de Stichting Belangenbehartiging 
Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving heeft gemeld. Het bestuur is daardoor 
incompleet en kan dus geen besluiten nemen of actie ondernemen. Dat kan een 
probleem geven omdat de stichting, in tegenstelling tot de wijkraad, wel 
rechtspersoonlijkheid heeft.  



De stichting kan dus procedures voeren en materieel eigenaar van zaken en 
fondsen zijn. Statutair is bepaald dat er 5 leden moeten zijn. Deze dienen tevens lid 
van de wijkraad te zijn. Om de statuten te wijzigen moeten er echter wel 5 leden 
zijn. Uiteindelijk stelt Loes Groeneveld zich beschikbaar met als uitdrukkelijke 
voorwaarde dat het nu complete stichtingsbestuur de statuten zodanig zal 
aanpassen dat een patstelling zoals de huidige niet meer zal voorkomen. Daarna 
trekt zij zich weer terug. (Hiertoe wordt besloten.) 

 
6. Terugkoppeling werkgroepen 

• Activiteiten 
Er zijn geen activiteiten gepland. Het idee wordt geopperd om ter verwelkoming van/ 
kennismaking met de nieuwe wijkbewoners samen met hen een activiteit te 
organiseren. Loes en Nanda zullen dat op zich nemen. Mieneke zal de gegevens van 
een nieuwe wijkbewoner die in is voor een activiteit aan hen doorgeven. (Actielijst) 

 
• Bouw 

Fase 1 
- Fase 1 is inmiddels opgeleverd. Bij de feestelijke oplevering waren helaas geen 

buren uitgenodigd. Dat vond de bouwer niet nodig. Daarop is wel kritiek 
vanuit de buurt gekomen. 

Fase 2A 
- Fase 2A heeft op 18-06 a.s. een dag voor geïnteresseerde kopers 

georganiseerd. Vanmiddag is een drukbezochte inloopdag voor de buurt en 
andere belangstellenden geweest. Daar zijn geen harde noten gekraakt. Met 
de bewoners van de huizen aan de HJ-weg die bezwaren hadden is een 
compromis gesloten waardoor zij hun bezwaren hebben ingetrokken. Het 
communicatieplan voor dit deel van het project is met de wijkraad besproken 
en de definitieve versie komt binnenkort af. Het zal door de bouwer zelf in de 
buurt worden verspreid. 

Fase 2B 
- Het voor 2B bestemde terrein wordt voorlopig gebruikt als bouwterrein. 
- Het plan voor fase 2B ligt inmiddels tot 07-07 ter inzage. Er is op de 

inspraakavond veel kritiek op de plannen geweest. De wgr. bouw gaat op 
korte termijn met een aantal belanghebbende c.q. –stellende wijkbewoners 
de plannen doorspitten en zal op basis daarvan als eerste stap in een 
eventueel bezwaartraject een zienswijze indienen.  

- Het parkeerplan voor dit deel van het project is met de wgr. parkeren 
besproken. Het parkeerplan voldoet aan de eisen die de gemeente op basis 
van een telling/meting in 2011 heeft verricht. 

- In de Windasstraat komt een groen- annex speelvoorziening. Over de invulling 
daarvan zal Luc meedenken. (Actielijst) 

 
• Duurzaamheid etc. 
In verband met de vuilpluim van Enschede is een Haarlem-brede bewonerscommissie 
samengesteld. Job maakt daar deel van uit. De commissie heeft budget gekregen 
om een deskundige in te schakelen. Deze moet een methode om de vuilpluim op te 
lossen alsmede een aannemer die dit dan kan uitvoeren helpen zoeken. 

 
• Gemeente: 

- De gemeente heeft een app ontwikkeld waarmee de aanvragen en 
verlening van vergunningen door bewoners van Haarlem kan worden 
nagegaan. 

- Er is een uitgebreide nota over de uitgangspunten die voor de gemeente 
gelden bij de verkoop en ontwikkeling van de Koepel gepubliceerd. Onder 
meer via een link op de site van de wijkraad is die nota te vinden. 

 
  



 
• Groen: 
Morgen komt de groengroep Oost weer bijeen. In onze buurt is jammer genoeg nog 
weinig animo voor deelname aan de actie Steenbreek. In de volgende wijkkrant 
komt hier een artikel over. 

 
• Haven: 

- De belangstelling voor het gebruik van de nieuwe passantenhaven begint te 
komen. 

- Er zijn grotere afvalbakken geplaatst. 
- Het blijkt dat sommige buren toch clandestien hun boten in de haven leggen. 
- Hoewel de kade fraai is, is hij toch kind-onveilig. Zeker in hun buurt waar naar 

verwachting de komende jaren de nodige jonge gezinnen zullen wonen.  
Knelpunten zijn: 
ü Het ontbreken van trapjes. 
ü Het ontbreken van reddingsmiddelen (haken of boeien). 
ü Het ontbreken van een vorm van opvang aan het einde van de 

doorgangen naar de kade. Bij hard fietsen kunnen kinderen zo het water in 
rijden. 

Walter wordt verzocht om voor het illegale boten leggen en voor de verbetering van 
de beveiliging contact met de Havendienst op te nemen. (Actielijst) 

 
• Jeugd: 
Er bestaat geen belangstelling bij bewoners om mee te denken over of mee te 
helpen aan het organiseren van iets voor de jeugd. 
Geopperd wordt om voor de duur van de zomer van de Damaststraat een 
speelstraat te maken. Via de gemeente kunnen daarvoor middelen worden ingezet. 
Saskia, Frans e, Johnny gaan dit met ondersteuning van Mieneke en Luuk proberen 
op te zetten. (Actielijst) 

 
• Lobby, trektocht etc: 

- De Trektocht is 2 weken geleden feestelijk afgesloten. Er gaat nu een evaluatie 
komen. 

- Er is een nota ”Gelijk speelveld”. De bedoeling is dat de diverse 
deelbudgetten en daaruit voortvloeiende subsidiestromen worden ontschot. 
Er komt een commissie samengesteld uit de 5 gebiedsverbinders en 5 burgers 
die besluiten over het al dan niet subsidiëren van aan hen  voorgelegde 
initiatieven. Die kunnen van alle mogelijke kanten komen. De nota ligt voor 
besluitvorming bij de gemeenteraad. 

- Het traject van de Buurtagenda gaat wat op en neer. De diverse door de 
wijkraad aangegeven onduidelijkheden zijn nog niet weggenomen. Er zal een 
nieuwe datum voor een gesprek tussen de wijkraad en de wethouder worden 
geprikt. 

 
• Koepel: 

- Het valt niet uit te sluiten dat ondanks de uitspraken van de burgemeester ook 
na 01-01-2017 vluchtelingen in de Koepel zullen verblijven. In de 
wandelgangen gaan daar regelmatig geruchten over. Voorkomen moet 
worden dat de buurt weer wordt overvallen door besluitvorming vanuit het 
COA. Albert zal hier vragen over stellen aan B&W. (Actielijst) 

 
- Het groenonderhoud rondom de Koepel gaat opgepakt worden. De 

locatiemanager heeft een hovenier ingeschakeld die dit samen met een 
aantal bewoners zal gaan doen in de komende dagen. 

- Over de verdere ontwikkeling ( met name Panopticon ) is 23-06 weer een 
inspraakavond. Dan moet ook het besluit over de voorstellen van wethouder 
Spijkers in de gemeenteraad vallen.  



Er ontstaat over de plannen van Panopticon een soms wat emotionele en 
langdurige discussie: Het leeuwendeel van de wijkbewoners aan de 
Noordkant van de wijk (HJ-weg, SO-straat, D-straat en O-vest) is zeer beducht 
voor de komst van zo’n 400 studenten in hun achtertuin dan wel directe 
woonomgeving. Van de beweringen van Panopticon dat het om allemaal 
brave, hardwerkende en zich keurig gedragende jongelui zal gaan, geloven 
ze niet veel. Via diverse media krijgen zij de indruk dat de wijkraad - althans 
sommige leden daarvan - warm voorstander van Panopticon zijn. Van wat er 
aan andere belangstellenden – behalve Gather - voor de Koepel is, hebben 
ze geen flauw idee. Waarom worden die niet uitgenodigd om een presentatie 
van hun plannen te geven? 
In antwoord op het bovenstaande zet de wijkraad zijn positie uiteen. Die is 
neutraal. De verkoop en verdere ontwikkeling van het Koepelterrein zijn 
onontkoombaar. Voor de wijkraad is het van belang om alle problemen die 
de doorontwikkeling met zich brengt helder te krijgen en te proberen om –
 samen met de bewoners – de pijn zoveel als mogelijk is te verminderen. 
Daarbij is het wel van belang dat de bewoners zich laten horen, onder meer 
door het bijwonen van de vergaderingen en het participeren in commissies. 
Als er door andere gegadigden iets te presenteren is, zal de wijkraad daartoe 
graag gelegenheid bieden. Op dit moment is het nog niet zo ver. Van Gather 
is, naar de mening van de wijkraad, het verhaal nog te vaag. 

- Uiteindelijk is de kernvraag die door de bewoners wordt gesteld:  
Als de plannen van een toekomstige koper/ontwikkelaar in hevige mate 
bedreigend zijn voor het welbevinden, woongenot en wat dies meer zij in de 
buurt, is de wijkraad dan bereid om de bewoners te steunen en samen met 
hen in actie te komen. 
Het antwoord van de wijkraad is dat dit, afhankelijk van de zich voordoende 
situatie, samen met de bewoners zal worden bezien en dat samen met de 
bewoners zal worden besloten wat te doen. Voorwaarde is dan wel dat de 
bewoners zich actief bij het werken van de wijkraad betrekken. 

 
• Verkeer/parkeren: 

- De gemeente heeft een meerjarenplan gemaakt voor het veerkeer en 
parkeren in onze wijk. Dat is vanuit de wijkraad uitgebreid becommentarieerd 
en aangevuld. De uitkomsten daarvan komen in de volgende wijkkrant. 

- Er is een meting gedaan over het verkeer in de HJ-weg en de D-straat. Die 
heeft uitgewezen dat 80% van het verkeer doorgaand is. Het spoortunneltje in 
de HJ-weg zal dan ook te zijner tijd. worden afgesloten. Dat gebeurt overigens 
pas als de bouw klaar is. Dan wordt de hele straat geherprofileerd. 

- In het kader van het parkeerplan SMK-2B is door de werkgroep 
verkeer/parkeren al informeel bezwaar gemaakt tegen de oorspronkelijke 
gedachte van de parkeer situatie. Wij willen liever niet dat in de Windasstraat 
zal worden geparkeerd. De daar geplande 6 plaatsen kunnen worden 
uitgeruild tegen parkeerplaatsen op de PPT-vest wanneer de vrachtwagens 
daar verdwijnen. (Waarschijnlijk eind dit jaar). Frans zal formeel bezwaar 
aantekenen tegen de 6 parkeerplaatsen in de Windasstraat. (Actielijst) 
Nanda heeft aangegeven dat zij het niet eens is met dit bezwaar. 

 
7. Wat verder ter tafel komt: 

• De aanwezigheid van zwervers op het Dantumaterrein blijft problemen geven. Het 
is weer net zo’n zooitje als voorheen. Er lijkt geen schot in te zitten. Albert zal de 
gemeente aanschrijven. (Actielijst) 

• Wo. 15-06 komt ’s avond om 22.15 uur de soepbus naar de Koepel in verband met 
de Ramadan. Dan krijgen ook de mensen op het Dantumaterrein soep. 



• De vraag wordt gesteld hoe de wijkraad zich moet manifesteren op Facebook. De 
reacties op sommige berichten leiden snel tot misverstand. Dat draagt niet bij aan 
wederzijds vertrouwen. Aangeraden wordt om: 
ü Voorzichtig te zijn met “liken” 
ü Reacties op Facebook op (eigen) naam te zetten en niet op/namens de 

Wijkraad. 
 
8. Sluiting 
 Hierna wordt de vergadering gesloten.  

 In verband met de vakantieperiode is de volgende vergadering pas op 
13 september. Wel gaan de diverse werkgroepen gewoon door. Tussenrapportages 
etc. kunnen via de secretaris worden verspreid. 

Actielijst 

d.d. pnt wie onderwerp Afhandeling  
08-03-16 
14-06-16 

2a 
7 

Albert 
Hr. Henzen 

Stand van zaken Dantumaterrein 
Terugkoppeling antwoord brieven aan 
gemeente 

Mustafa K. 
Adrie 

08-03-16 4.15 Adrie Organisatie AED cursus  

08-03-16 9 Frans John 
Nanda 

Aanvullend plan Gedempte 
Oostersingelgracht 

MJGP Mieneke. 

09-02-16 5 John Vuil bosplantsoen naast Drijfriemfabriek  

09-02-16 7 Walter Navraag afvalbakken passantenhaven  

09-02-16 9 Albert Frequentie buslijn15 Regio-manager 
09-02-16 9 Niek Navraag 2e container Harmenjansweg Spaarnelanden 

12-01-16 7 Nanda Fietsen stallen Koepel is in behandeling COA Menno 

12-01-16 7 Albert Uitwerking inspraak parkeren Cora-Yfke Sikkema 
08-12-15 5 Loes Groenpagina nieuwbouw Groengroepovl 

08-12-15 7 Nanda Navraag organisatie kunstwerk 
parkeergarage, officiële opening, 
huren kopen parkeerplek garage. 

 

08-12-15 7 Mieneke Rondleiding Ned Train 

08-09-15 5 Albert Reactie benaming statistische 
wijkbenaming. 

Reactie 2016 

     

14-06-16 4 Adrie Lijst poststukken opsturen  

14-06-16 6 Mieneke Gegevens nieuwe wijkbewoner ter 
ondersteuning verwelkoming 
doorgeven aan Loes en Nanda 

 

14-06-16 6 Luc Over invulling groen-/speelvoorziening 
in Windasstraatr “mee”denken 

 

14-06-16 6 Walter Over illegale aanleggen van boten en 
verbetering veiligheid contact 
opnemen met gemeente 

 

14-06-16 6 Frans Met Saskia, Johnny, Luc en Mieneke 
proberen speelsrtaat te maken  

 

14-06-16 6 Albert Aan B&W vragen stellen over toekomst 
Koepel (voorkomen “overval”besluit) 

 

14-06-16 6 Frans Formeel bezwaar indienen tegen 
parkeerplaatsen (6) in Windasstraat 

 

14-06-16 7 Albert Aanschrijven gemeente over  zwervers 
op terrein Dantuma (zie ook 08-03-16, 

 



 

pnt 2a) 


