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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving  
Dinsdag 13 december 2016 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdijk 10 

 

Aanwezig: 
Frans Steffens, Adrie Dekker, John van Putten, 
Nanda Terol, Willy Stoelinga, 
An Lalleman 
Alexander Bruch, Henk Griep 
Piet de Vries 
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
Erelid 
Bewoners 
Wijkraad Patrimoniumbuurt 
Notulist 

Afwezig                                                          Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Albert Diederik. Loes Groeneveld 
Mustafa Karademir  
Mieneke Zijlmans 
Job Thöne 
Wim van Seggelen 

wijkraad 
Politie 
Gebiedsverbinder 
Speeltuin/ Enschedecomplex vuilpluim 
Belangstellende 

 
1. Opening en mededelingen 

Vice voorzitter Frans leidt de vergadering i.v.m. ziekte van Albert. 
Bericht afmelding van Albert, Loes, Jarko Aikens, Job Thöne en Wim van Seggelen. 
Mieneke en Mustafa worden wel gemist op dit overleg. 
  

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

Situatie Dantumaterrein is ongewijzigd. Alleen is het nu meer  zichtbaar daar het 
groen geen bladeren meer heeft. In 2017 wordt bekeken of en wat voor actie er 
ondernomen kan worden. 

 
4. Inkomende-/uitgaande stukken 

In:  Gemeente Haarlem. 
4.1` Aanvraagformulier Wijkactiviteitenbudget 2017. Doorgezonden naar de 

penningmeester. 
4.2 Data regie-overleggen 2017; Op woensdagen, 15 februari, 21 juni, 13 september en 

22 november van 09.30 tot 11.30 uur. 
4.3 Verzoek reactie op Operationeel Uitvoeringsplan 2017 (o.a. rioleringswerkzaamheden) 

en aangeven prioriteiten c.q. wensen. Reactie deze week nog naar Adrie zodat zij het 
door kan sturen. 

4.4 Uitnodiging Roadshow (visie Haarlem Oost) vanaf 5 december t/m 15 december op 
diverse locaties. Onze wijkvisie gaan we in 2017 aanscherpen en dan terugleggen bij 
de bewoners. 

4.5 Vervanging VRI’s op de Prins Bernhardlaan bij Leonard Springerlaan en Beatrixplein. 
4.6 Nieuwjaarsreceptie 9 januari stadhuis. Met het verzoek tot plaatsing op onze website.  
4.7 Uitnodiging informele bijeenkomst “Meet en share” op 26 januari van 17.30 tot 18.45 

uur (inloop Refter). Officiële uitnodiging volgt nog. 
4.8 Gemeente en COA. Overdracht Koepel aan RVB en vermelding calamiteiten 

nummers diverse gebouwen PI. 
4.9 Ontvangen van bewoners Scheepmakersdijk voorstellen voor inrichting 

Scheepmakerspleintje. Plantenbakken, afvalbakken fietsenrekken, verlichting en 
verwijderen parkeerpaaltjes. 

 Reactie van Loes dat bewoners het groen zelf aan kunnen vragen voor 2017. Albert 
heeft bewoners aangegeven dat het vanavond wordt besproken. Het verzoek zal bij 
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het eerstvolgend regieoverleg worden besproken. Frans zal een “groen”pagina aan 
de website toevoegen. 

4.10 Uit: Verzoek aan speeltuin de tweede dinsdag vast te leggen voor de reguliere 
wijkraadsvergadering. Tevens als extra optie de vierde dinsdag. Datums zullen op de 
website geplaatst worden. 

 
5. Vaststellen verslag 8 november 2016. Verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

Actiepunten; 
081116/4 Tassen afvalscheiding zijn persoonlijk door Annelies Both in de wijk bezorgd. 
Hiervoor dank van de wijkraad. Graffiti is verwijderd van de container Damaststraat. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
081116/6 Jarko heeft over de veiligheid in en rond het water 7 december wethouder 
Sikkema een email gestuurd. Nog geen antwoord gehad. 
081215/7. Truus heeft na de vorige vergadering contact opgenomen met Mieneke. 
Bij NedTrain is een nieuw contactpersoon. Mieneke gaat contact opnemen en 
koppelt het terug. 
14516/6 Windasstraat groen en speelvoorzieningen. Luc neemt voor meer informatie 
contact op met John (bouwgroep). 
 

6. Terugkoppelingenwerkgroepen 
 Activiteiten (AED-CPR/Winterfeest) Nanda/Frans 

• AED 50 bewoners hebben met goed gevolg aan de cursus meegedaan. 
Aanvraag plakkers en accu’s moeten dit jaar besteld worden. Nanda neemt contact 
op met Peter. Truus; Trots Haarlem, CU en GL hebben een motie ingediend m.b.t de 6 
minutenregel en het aantal AED’s in heel Haarlem. In Parkwijk begint men met een 
inventarisatie. 

• Winterfeest. Frans; alles is geregeld, hulp is altijd welkom. Start opbouw 12.00 
uur. Dik Bol heeft een film gemaakt en er zijn winterbeelden van Truus en Peter. Er 
komt een band spelen. En natuurlijk de kerstman. 

 Bouw (Fase 2 A+B) John 
John komt net van een bijeenkomst Scheepmakerskwartier. John werd 
geconfronteerd met stukken van de gemeente in 2007 dat de klankbordgroep 
positief heeft gereageerd. Aanwezigen in de 2e klankbordgroep zeiden niet op de 
hoogte zijn geweest van een vastlegging die dat suggereert. Nanda, An en Truus zijn 
het er niet mee eens en geven aan dat de klankbordgroep algemene reacties heeft 
gegeven op het destijds gepresenteerde plan en de omwonenden daarover hebben 
geïnformeerd. Nanda vindt het jammer dat zij door miscommunicatie niet op dit 
overleg aanwezig was. 
De eerste klankbordgroep is vanaf 2005 al bezig, er zijn vele plannen voorbij 
gekomen. In de klankbordgroep zaten omwonenden en leden van de wijkraad. Ook 
de bewoners van de evenkant Harmenjansweg waren bij de overleggen aanwezig. 
John geeft aan dat zijn woorden niet persoonlijk bedoeld zijn maar een weergave 
van wat er deze avond is besproken. Er zijn diverse inloopavonden over bouw en 
bestemmingsplan geweest waar bewoners hun mening konden geven. Presentatie 
van plannen op jaarvergadering met de hoogbouw bij het spoor en informatie via de 
wijkkrant. Er zijn wijzigingen in de plannen meegenomen n.a.v. het klankbordgroep-
overleg. Bewoners konden zelf reageren op gemeentepublicaties die ter inzage 
lagen. Bewoners komen vaak als de realisatie vlak voor de deur staat. 
De Wijkraad kan geen beslissingen nemen en heeft geen juridische status.  
Er volgt een gesprek over en weer waarna Luc adviseert om vooral te bekijken hoe 
het in de toekomst eventueel anders kan. 
Afspraak; Goede communicatie is uiterst belangrijk. In het vervolg de communicatie 
door de gemeente te laten doen. Zo niet dan nieuwsbrieven die bewoners informeert 
over de stand van zaken vanuit klankbordgroep/wijkraad. 
John: De ontwikkelaar “Scheepmaker” is iets tegemoetgekomen door een deel van 
de bovenste verdieping trapsgewijs te wijzigen. Aan de Harmenjanswegkant komt op 
de begane grond woongedeelten. Ingang parkeren richting talud Windasstraat. 
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Het is belangrijk dat er een integrale visie komt voor de hele wijk. 
Door de vele bouwprojecten in de wijk gaan ook de openbare ruimte/verkeer-
afwikkelingen drastisch veranderen. In de tweede week van januari zal Frans contact 
opnemen met ambtenaren van stedelijke ontwikkeling en verkeer om met onze 
verkeerscommissie te overleggen. 
 

 Gemeente (Besluitenlijst, vergunningen, etc.) Nanda 
 Frans maakt een pagina meldingen gemeente op de wijkwebsite.  

Aanvraag sloopvergunning 2 woningen en 2 loodsen Harmenjansweg 79/81. 
Aanvraag inrit Houtmarkt 1. 

 Groen Loes/Albert 
  Aanvraag groen Scheepmakerspleintje.  

An: Bewoners Disselkade willen groenbakken, Zij nemen contact op met Nanda om 
de situatie te bekijken.  Bewoners kunnen zelf bakken aanvragen en krijgen 
onderhoudscontract. 

 Haven Jarko 
 Email verzonden aan wethouder m.b.t. beleid veiligheidsmaatregelen. 
 Jeugd Luc 
` Windasstraat overleg met John van Putten 
 Lobby (Buurtagenda/etc.) Albert 

Gemeente wil snel een bijeenkomst met bewoners regelen. Frans eerst gaan we 
iedereen informeren, dan ideeën verzamelen en dan een bijeenkomst bewoners.  
Mieneke heeft nog geen afspraak gemaakt voor een excursie naar Amsterdam om 
te kijken hoe daar de Buurtagenda functioneert. 

 PI (De Koepel) Albert 
Koepel staat nu leeg. Voorgebouwen zit antikraak. Luc vraagt om hier tijdelijke 
bedrijfjes te plaatsen. RGD wil eerst afwachten wat de nieuwe eigenaar eventueel 
voor tijdelijke invulling wil. 

 Verkeer/Parkeren Frans 
De nota is in de commissie beheer besproken. Van de plannen van Jan van der 
Zanden met steun van 22 wijkraden en winkeliersverenigingen is weinig terug te 
vinden. Punten zijn niet beantwoord. Vanuit de fracties zijn veel amendementen 
ingediend. Als het besluit genomen is kan men bezwaar indienen.  

• John; Peter Tobben gaf tijdens het Scheepmakeroverleg aan dat er budget is 
voor de startnota herinrichting Harmenjansweg. Frans; Zoals het afsluiten van 
de Harmenjansweg na het tunneltje, een keerlus bij de Drijfriemenfabriek. 

De Damaststraat wordt dan een doorgaande route. Adrie; de Damaststraat is 
ingericht als woonerf alleen laden en lossen. Bij aanpak Harmenjansweg zal het 
drukker worden. Bewoners zullen het hier misschien niet mee eens zijn. 
Alexander wil Frans helpen in deze verkeerswerkgroep waar ook omwonenden zitting 
moeten hebben. 

 Wijkraden Oost (Regie-overleg) Volgend overleg aanvraag Scheepmakerspleintje. 
 
7. Communicatie 
 Wijkkrant/Website/Nieuwsbrief Albert/Frans 
 Wijkkrant is net bezorgd in de wijk. Er staan nu 4 advertenties in. In 2017 wil men van 3 

naar 4 kranten gaan. John gaat bij de ontwikkelaar navraag doen. 
 De nieuwsbrief wordt voortaan digitaal verzonden. Bewoners kunnen via een 

invulstrookje aangeven als zij de papieren versie willen ontvangen. 
 Frans wil op de website de volgende drie pagina’s toevoegen aan de site; groen, 

meldingen gemeente en de bouw in de wijk. En gaat de mogelijkheden voor het 
werken via “Cloud” bekijken. 

 Voorstel van John voor 2 extra informatieborden. Zij dienen door 1 persoon in beheer 
te worden genomen. In het nieuwe jaar worden de mogelijkheden bekeken. 
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8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
8.1 Nanda; ’Liander heeft borden op de Harmenjansweg geplaatst “niet parkeren tussen 

12 en 25 december”. Bewoners zijn niet geïnformeerd. Nanda heeft contact 
opgenomen met Liander daar was niets bekend. Liander heeft met de gemeente 
een jaarcontract dat afzettingen geplaatst en gegraven mag worden maar dat 
gemeente en bewoners hierover – vooraf – worden ingelicht. Als Liander de bewoners 
had geïnformeerd had er contact met Scholz opgenomen kunnen worden om daar 
tijdelijk te parkeren. Nanda vraagt na of dit kan. Het blijkt voor elektrakabels fase 2A 
te zijn. 

8.2 Luc vraagt of er vergunning moet zijn voor de grote borden “te Huur” op pand aan 
de Oostvest. Dit kan nagevraagd worden bij de gemeente. 

 In de Glasblazersstraat staat een parkeermeter bij voormalige winkel, is deze nog in 
gebruik u de winkel weg is? Kan deze verwijderd worden? Ja hij is nog steeds officieel 
in gebruik. Wat betreft verwijderen wachten we parkeernota af. 

 Advies; Truus als men meldingen doet dan digitaal - dan heb je het zwart op wit. 
 Wat is de stand van zaken van Glasblazersstraat 12 na het overlijden van Joop 

Jacobs de eigenaar? Truus vraagt dit na. 
8.3 Piet vraagt hoe het staat met de straatverlichting in onze wijk? Bij ons weinig klachten 

wel in andere wijken in Oost. 
8.4 An; het groen aan het haventje Harmenjansweg wordt bijgeplant. 
 
9. Sluiting 22.10 uur. 
 

 

Datum Pnt Wie Onderwerp Contact/afhandeling 
13-12-16 
 

3 Albert situatie Dantumaterrein wordt begin 
2017 bekeken voor eventuele 
verdere actie 

 

13-12-16 4.9 Albert Voorstellen van bewoners 
Scheepmakerspleintje 

Bespreken in 
regieoverleg. 

13-12-16 6 Frans Benaderen ambtenaren stedelijke 
ontwikkeling en verkeer voor overleg 
wijkvisie. 

 

08-11-16 
13-12-16 

4 Marieke 
Adrie 

Mogelijkheid container voor plastic in 
de wijk 

Navraag bij Marieke 
van der Kaa. 

08-11-16 8.2 Truus Stand van zaken Dijkstraat 12  

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

Standaard. 

13-09-16 
13-12-16 

4 Wendy 
Adrie 

Datum bestemmingsplan 
Adrie doet navraag bij Albert 

 

14-06-16 6 Luc Over invulling groen-/speelvoor-
ziening in Windasstraat “mee” 
denken. Contact met John. 

 

14-06-16 
 
081116 

6 Punt overge-
nomen door 
Jarko 

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

 

09-02-16 
081116 
 

7 Punt overge-
nomen door 
Jarko 

Navraag afvalbakken 
passantenhaven 

 

08-12-15 7 Mieneke 
 

Rondleiding. Neemt contact op met 
nieuw contactpersoon Nedtrain. 

Ned Train 

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

Reactie 2016 


