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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving  
Dinsdag 8 november 2016 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdijk 10 

 

Aanwezig: 
Albert Diederik, Adrie Dekker, Loes Groeneveld, 
John van Putten, Nanda Terol, Willy Stoelinga,  
Frans Steffens 
Jarko Aikens 
Marieke van der Kaa 
Alexander Bruch, Heleen Nederlof 
Wim van Seggelen 
Piet de Vries 
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
 
Ondersteunend lid 
Spaarnelanden 
Bewoner 
Belangstellende 
Wijkraad Patrimoniumbuurt 
Notulist 

Afwezig met bericht                                                             Afmelden secretariaat 023 5355898 
antw. app. 
Mustafa Karademir  
An Lalleman 
Henk Griep 

Politie 
Erelid 
Bewoner 

 
1. Opening en mededelingen 

Afmelding Mustafa Karademir, An Lalleman, Theo Muffels en Henk Griep. 
  

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
3. Politiezaken 

Dantumaterrein. Er komen steeds meer personen, een grote tent is geplaatst. Het 
wordt nu ook een hangplek voor jongeren. De eigenaar is al eerder aangeschreven, 
heeft hekwerk aangepast en kuilen gerepareerd maar verder is er geen actie. 
bewoners moeten ook zelf meldingen doen. Albert meldt het nu bij Mustafa. 

  
4. Spaarnelanden  

Marieke van der Kaa is relatiemanager. Spaarnelanden werkt in opdracht van de 
gemeente. In de 5 stadsdelen werken wijkteams.  Er is een beeldkwaliteitslijst van de 
gemeente die zij hanteren op het gebied van o.a. groen, bestrating, speelplekken. 
vuilnis. Bewoners dienen meldingen via de site van de gemeente te doen. Bij 
langslepende kwesties of speciale onderwerpen kan men contact met Marieke 
opnemen. 
- Graffiti containers Damaststraat. Marieke neemt dit mee. Aanzicht van de 
containers. Er is een pilot met stickers, de kwaliteit wordt onderzocht. 
- Vraag voor container voor plastic afval in de wijk. Marieke vraagt de  
mogelijkheden na, Wijkraad geeft locatie door. 
- Plaatsen grofvuil. Melding hiervan doen. Bij veel meldingen (eventueel met 
kenteken) wordt het een hotspot waar extra op wordt ingezet. 
- De tas voor afvalscheiding is in onze wijk niet uitgedeeld. Nanda en Truus hebben 
deze vraag al van Annelies Both Spaarnelanden gehad en beantwoord. Marieke 
neemt contact met Annelies op. 
- Er zijn geen bladkorven dit jaar, voor 2017 is in onderzoek.  
- Sommige bewoners hebben een formulier gehad of zij een groenbak willen 

hebben. 
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5. Inkomende-/uitgaande stukken  

Spaarnelanden antwoord op gestelde vragen zie punt 4. 
Edumediq kosten accu en elektroden AED en datum cursus. 
Gemeente Haarlem uitnodiging opening Calisthenicspark Reinaldapark 5 november. 
Gemeente Haarlem aanvraagformulier Wijkactiviteitenbudget 2017. Het gaat nog 1 
jaar door. 
Panopticon uitnodiging opening tentoonstelling Open de Koepel 19 november ABC-
architectencentrum. Tentoonstelling is tot 8 februari. 
28 november Stadhuis afscheid vluchtelingen voor betrokkenen. 

 
6. Vaststellen verslag 11 oktober 2016 

N.a.v.  
Punt 6       Bouwfases.  
John. Het bestemmingsplan Papentorenvest en omgeving uit 2008 wordt na 10 jaar 
herzien. Start in november. We moeten alert blijven en er vanaf het begin bij 
betrokken zijn. Albert heeft reeds een gesprek gehad met de betrokken ambtenaar. 
Er wordt een nieuwe visie ontwikkeld ook onze wijkvisie wordt daarbij betrokken. Het 
gebied verbinden is belangrijk. Alexander is bereid om zich vanuit zijn ervaringen in te 
zetten. Voor de Fietsznfabriek zijn wij vanaf het eerste begin erbij betrokken door de 
projectmanager van de gemeente. Het project Drijfriemenfabriek staat even stil door 
vormfouten. 
Actiepunten  
111016/     AED-cursus, twee avonden zijn geregeld. 
111016/1   Uitnodigen bewoners Harmenjansweg 8. Bewoner geeft zelf aan wanneer 

hij aanwezig zal zijn. 
111016/3   Graffiti zie punt 4. 
111016/5 Email Spaarnelanden is verzonden, zie punt 4. 
111016/6 Winterfeest. Truus heeft gegevens 2013 aan Frans toegezonden. 
130916/6 Brief hr. Henzen Dantumaterrein. Hij heeft antwoord van de gemeente 

gekregen. 
130916/7  Schouw week 46 en 47. 
•     Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

 
7. Terugkoppelingen werkgroepen 

Activiteiten. 
Het budget gaat door in 2017. Volgend overleg 24 november. 
• AED CPR/ AED-cursus. Er komen twee avonden met tot nu toe 15 personen. AED bij 

Adrie wordt aangemeld als de batterijen/accu’s en plakkers geleverd zijn. 
• Winterfeest. 17 december. Het speeltuinbestuur stelt de zaal gratis ter beschikking. 

Frans; financieel is alles rond, zaken zijn besteld. Het moet alleen nog specifiek 
worden ingevuld. Frans vraagt om meer hulp.  

 Bouw (Fase 2 A+B). John.  
 Er zijn inmiddels een startbijeenkomst en een eerste gesprek met de Denktank 

geweest. Alle verslagen en andere info daarover zijn te vinden op de inmiddels 
geopende website www.participatiescheepmakerskwartier.nl. 15 november is de 
volgende bijeenkomst met nieuwe schetsen, waar de suggesties in zijn verwerkt. Het 
wordt vrijdag toegestuurd, men moet de tijd nemen om het te beoordelen. Dan volgt 
een slotbijeenkomst voor de hele wijk. Verkeer wordt nu al  meegenomen. Nanda 
heeft aangegeven dat het dan breder moet worden getrokken. Scholz start in januari 
met 2A.  
• Pand van van Aalst Accuspecialist aan de Papentorenvest is verkocht. Er komen 
woningen. 
Duurzaamheid/Milieu (vuilpluim)  
Job komt net van de bijeenkomst. Aanbesteding is gestart, er zijn 4 of 5 bedrijven 
geselecteerd. De kaart die Job toont laat zien dat op veel locaties de situatie voor 
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gezondheidsrisico’s onaanvaardbaar is. Op de Bakenessergracht zijn peilbuizen 
geslagen voor de grondwaterstanden. BAM leest de resultaten 1 x per maand af. 
• Gerjan Hulster is voorzitter Spaarnezaam, start zonnepanelen elders, locatie via 

postcode. 
Gemeente (Besluitenlijst, vergunningen, etc. Nanda 
Gemeente plant bloembollen en aan 3 km bloemzaad.  
Kweektuin, elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur kunt u terecht met vragen over 
duurzaamheid. 
Begrotingsprogramma 2017-2021, Frans met herinrichting Gedempte 
Oostersingelgracht 2018. Digitaal te bekijken. 
Vergunningaanvraag kadeconstructie Kelderwindstraat 43/47. 14 november start 
werkzaamheden Buitenrustbruggen. 
Groen Loes.  
De nota Bomenverordening 2016, een aanpassing van 2006, is positief ontvangen 
door de Haarlemse Bomenwachters. In het voorjaar wil de wijkraad aandacht 
besteden aan geveltuintjes.   
Haven. Walter Croes is benaderd door Albert maar hij heeft nog niet gereageerd.  
Jarko neemt deze portefeuille over en neemt contact met Walter op.   

 Lobby (Buurtagenda/etc.)  
 Voorstel om in Amsterdam te gaan bekijken hoe het daar georganiseerd is en hun 

ervaringen.   
 PI  
 De Koepelkomt leeg. Er komt antikraak en tijdelijk gebruik van de bijgebouwen. 

Datum is nog niet bekend. Panopticon heeft uitstel, de Universiteit van Amsterdam 
doet niet mee.  

 Verkeer/Parkeren  
 17 november raadsbesluit parkeernota.  
 
8. Communicatie 

Wijkkrant/Website/Nieuwsbrief   Albert/Frans 
Nieuwsbrief voor het laatst de papieren versie. Aanleveren van artikelen voor de 
wijkkrant is belangrijk. De wijkkrant verschijnt begin december. Fabian Melchior wordt 
gevraagd leden digitaal wegwijs te maken. 

 
9.     Wat verder ter tafel komt/Rondvraag. 
9.1  Paul Meulman Stoeip. 19 november Sinterklaas in de Amsterdamse buurten, van 

Zeggelenplein. 4 december feest voor minderbedeelde kinderen. Eerste zaterdag van 
de maand de Eethut voor bewoners van heel Haarlem Oost, vooraf aanmelden. 
Tweede kerstdag kerstlunch. Oud&Nieuw een warme maaltijd.  Alles te lezen op de 
nieuwe Facebooksite. 

9.2 Wim van Seggelen. Op de Amsterdamsevaart zijn de bakken weggehaald en 
paaltjes geplaatst. 

9.3 Albert. Procedure nieuwe wijkbewoners. Adressen doorgeven aan het secretariaat, 
het wordt periodiek behandeld. 

9.4 Frans. Per 1 november heeft de Stichting een nieuw bestuur. In januari is er het eerste 
overleg over de inhoud van de Stichting. 
   

 
10. Sluiting 22.20 uur. 
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Actielijst. 

 
 
 
 
 
 
  
 

Datum Pnt Wie Onderwerp Contact/afhandeling 

08-11-16 3 Albert Melding situatie Dantumaterrein Mustafa Karademir 
08-11-16 4 Marieke Graffiti container Damaststraat 

Mogelijkheid container voor plastic in 
de wijk 
Tassen afvalscheiding 

 

08-11-16 9.3 allen Opgeven nieuwe bewoners bij 
secretariaat. 

Standaard. 

13-09-16 4 Wendy Datum bestemmingsplan  

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

 

14-06-16 
 
081116 

6 Walter 
 
Punt 
overgenomen 
door Jarko 

Over illegale aanleggen van boten 
en verbetering veiligheid contact 
opnemen met gemeente. 

 

09-02-16 
081116 
 

7 Walter 
Punt 
overgenomen 
door Jarko 

Navraag afvalbakken 
passantenhaven 

 

08-12-15 
08-11-16 

7 Mieneke 
Truus 

Rondleiding 
Truus neemt contact met Mieneke 
op. 

Ned Train 

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

Reactie 2016 


