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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving  
Dinsdag 10 januari 2017 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdijk 10 

 

Aanwezig: 
Albert Diederik. Loes Groeneveld 
Frans Steffens, Adrie Dekker,  
Mieneke Zijlmans 
Wim van Seggelen  
Piet de Vries 
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
Gebiedsverbinder 
Belangstellende 
Wijkraad Patrimoniumbuurt 
Notulist 

Afwezig                                                          Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
John van Putten, Nanda Terol, Willy Stoelinga, 
Mustafa Karademir  
Job Thöne 
Henk Griep 

wijkraad 
Politie 
Speeltuin/ Enschedecomplex vuilpluim 
Bewoner 

 
1. Opening door voorzitter Albert Diederik. 

Mededelingen; afmelding John van Putten, Nanda Terol, Job Thöne, Henk Griep. 
Willy verlaat met akkoord na het klaarzetten van de koffie de vergadering.  
  

2. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Politiezaken Mustafa Karademir is tot 10 januari met vakantie. 
  
4. Inkomende-/uitgaande stukken 

In; 
4.1        Gemeente Haarlem. Notitie betreffende instellen leefbaarheid- en initiatiefbudget. 

Email van wijkraad Amsterdamse Buurten over het “Helder speelveld”. De wijkraad 
Amsterdamse Buurten en Patrimoniumbuurt gaan a.s. donderdag in de commissie 
Bestuur inspreken. Zij spreken hun verontrusting uit over het samenvoegen van het 
Leefbaarheids- en Bewoners-ondersteuningsbudget waardoor de wijkraden het 
beheer over het laatste budget kwijtraken. De WRAB wil weten of de wijkraden het 
hiermee eens bent om dit namens de gezamenlijke wijkraden bij de commissie 
beheer te verwoorden.  
John heeft per mail zijn visie gegeven aan onze wijkraad. Albert heeft zitting gehad in 
de werkgroep. Het klopt niet helemaal, het is goed als men het gehele rapport goed 
door neemt. Na de consultatieronde hebben van de 35 wijkraden er 10 gereageerd 
waarvan 7 negatief en 3 positief. De angst van wijkraden is dat hun budget wordt 
verminderd, dat is niet juist.  Het bewonersbudget wordt door de wijkraden op een 
verschillende manier besteed. Niet alleen voor inhuur expertise o.a. voor verkeer, 
website ter ondersteuning van de bewoners. Maar ook voor zaken die hier niet in thuis 
horen. Zaken veranderen het is goed voor Haarlem, met dit voorstel kunnen meer 
Haarlemmers een project aanvragen. De communicatie over de nota moet duidelijk 
zijn en het moet gemakkelijker worden om een aanvraag in te dienen.  

Mieneke; Het wijkactiviteitenbudget was alleen voor Oost omdat daar 
duidelijk behoefte was aan extra gelden voor ontmoeten en verbinden. De schotten 
worden nu weggenomen opdat er minder geld terug gestort hoeft te worden. Het 
wijkradenbudget blijft bestaan. Er is geen streven om de wijkraden op te heffen. Alle 
aanvragen worden meegenomen in het nieuwe budget. 
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De inspraakreactie is tegen de nota en de wijkraad Scheepmakersdijk staat daar niet 
achter. Adrie mailt dit naar secretariaat WRAB. 

4.2 Gemeente Haarlem. Uitnodiging inspraak op concept woonvisie 2017-2020. 
Niets concreets. Aanwezigen maken zich zorgen om de toekomst. Er moeten 20.000 
woningen bij komen. Maar voor wie? Veel komen van buiten Haarlem of b.v. een 
Airbnb hebben, zij hebben geen binding met Haarlem. Het moet een gemêleerd 
aanbod zijn om de doorstroming te bevorderen. 

4.3 Gemeente Haarlem. Officiële uitnodiging informele bijeenkomst “Meet en share” met 
raadsleden op donderdag 26 januari vanaf 17.15 uur (inloop Refter). John. Albert, 
Nanda en Willy gaan. 

4.4 Gemeente Haarlem Ontvangstbevestiging ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulieren voor Wijkraadskosten en kosten Bewonersondersteuning 2017 

4.5 Spaarnelanden. Nieuwe relatiemanager stadsdelen Noord en Zuid West.  
4.6 Wg Bouw. Terugmelding/Stvzkn Fase 2B 
4.7 De Wijde Blik Uitnodiging slotbijeenkomst Scheepmakerskwartier fase 2B op 

maandag 16 januari (19.30 u) in de Pletterij. John gaat. 
4.8 Email meerdere bewoners. Parkeerschade aan auto’s in verband met ongelukkige 

plaatsing paaltje(s) Harmenjansweg/Windasstraat. 
4.9 Bewoners Kopie bezwaarschrift vergunning voor bezoekers schijf. Frans; bij de 

nieuwbouw is de gemeente tijdelijk coulant geweest. Nu geen vergunning en 
bezoekerschijf meer. Wachten het nieuw regime af. 
UIT: 

4.10 Gemeente Haarlem Ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren voor 
Wijkraadskosten en kosten Bewonersondersteuning 2017. Ontvangstbewijs ontvangen. 

4.11 Gemeente Haarlem. (Voor-)Uitnodiging aan Wendy Dieben voor bijwonen 
wijkraadsvergadering in februari in verband met ontwikkelingen Fietsznfabriek 

4.12 Gemeente Haarlem. Vraag naar visie/stvzkn Papentorenvest e.o. Onze visie wordt 
meegenomen in de beleidsvisie. Albert heeft contact met Max van Aerschot en Thijs 
Asselbergs opgenomen over de stand van zaken. Een visie achteraf heeft geen zin. 

  
5. Vaststellen verslag 13 december 2016 

Tekstueel; actiepunt stand van zaken Glasblazersstraat12 moet zijn Dijkstraat 12. 
 Actiepunten; 

131216/3           Dantumaterrein. Er is nog geen aanvraag bekend van de eigenaar tot 
verwijdering van de tijdelijke bewoners. 
1312116/4.9      Voorstellen Scheepmakerspleintje. Marieke van der Kaa van 
Spaarnelanden maakt een offerte voor bloembakken, fietsenrekken enz. De 
bewoners regelen het zelf.  
081116/8.2        Stand van zaken pand Dijkstraat 12.  De erfgenamen hebben een 
afspraak met notaris. Als alles rond is gaat het pand in de verkoop. Bewoners 
bovenwoning hebben een opzegtermijn van 3 maanden. 
080915/5           Statistische wijkbenaming wordt geen verder actie ondernomen en 
vervalt. 
131216/4           Datum bestemmingsplan14 februari 2017. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
Inhoudelijk actiepunten. 
131216/6           Benaderen ambtenaren SO en Verkeer voor overleg wijkvisie. Mieneke 
geeft aan dat Sybren van den Brusken vanuit Ruimtelijk Beleid de juiste 
contactpersoon is. 
081116/6           Veiligheid Spaarneoevers. Er is geen gemeentelijk beleid. Het is 
noodzakelijk vanuit veiligheid een beleid te maken. Actie voor Jarko om contact met 
de gemeente op te nemen om de mogelijkheden na te gaan. 

  
6. Terugkoppelingen werkgroepen.   

 Activiteiten (AED-CPR/Winterfeest) Nanda/Frans 
 Voor de AED’s zijn accu’s en plakkers aangeschaft. 
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 Winterfeest was een succes. &0 volwassenen en ongeveer 50 kinderen waren 
aanwezig. Frans heeft het samen met bewoners Scheepmakersdijk georganiseerd. 
Men is binnen de begroting gebleven. In 2017 laat Frans het aan iemand anders over 
er gaat veel tijd inzitten.  

 Bouw (Fase 2 A+B), John 
 John heeft een mail gezonden aan Peter Tobben en Wibaut over de planning en de 

voorlichting aan de wijk. Bewoners van Fabrilo hebben hun bezwaarschrift 
ingetrokken. De appartementen worden trapsgewijs gebouwd.  

 Groen Loes/Albert 
 Loes is aanwezig geweest op een bijeenkomst in de Kweektuin. Wijkraad vindt het 
prima dat bewoners zelf na advies van de wijkraad het initiatief nemen voor 
aanvraag van groen op het Scheepmakerspleintje.  

 Haven Jarko 
 In overleg gaan met gemeente betreffende veiligheidsplan Spaarneoevers. 
 Jeugd Luc 
 Tijd om in actie te komen voor de jeugd. O.a. via de speeltuin, het activeren van 

bewoners, jonge gezinnen een artikel in de wijkkrant laten schrijven. Bij activiteiten kan 
de wijkraad het helpen opzetten. Het kan in samenwerking met Stoeip. 

 Lobby (Buurtagenda/etc.) Albert 
 Het wachten is op een afspraak met Amsterdam voor datum en wie erbij aanwezig 

zijn. De wijkraad wil ervaren hoe de Buurtagenda in Amsterdam functioneert.  
 PI (De Koepel) Albert 
 19 januari wordt het plan van Panopticon in de commissie Ontwikkeling behandeld. 

26 januari volgt het besluit in de Raad.  
 Verkeer/Parkeren Frans 
             Parkeernota, jammer dat het uitgelezen plan van Jan van der Zanden, ondersteund 

door o.a. wijkraden niet aangenomen is, ook geen onderdelen ervan. Er waren veel 
amendementen, veel wijzigingen. Wachten het nu af. 
 Verkeersgroep begint met 3 projecten; 1 Afwaardering Gedempte 
Oostersingelgracht, 2 uitbreiding visie en 3 aanpak Harmenjansweg (contact Peter 
Tobben).  
Op de Harmenjansweg hoek Windasstraat staat een paaltje te dicht op de stoeprand 
waardoor er schade aan auto’s ontstaan.  Albert neemt contact met Marcel 
Schaapherder op. 

 Wijkraden Oost (Regie-overleg) Albert 
 De wijkraad Slachthuisbuurt is per 1 januari 2017 opgeheven. 
 Albert doet het voorstel om de Koralensteeg als grens van onze wijk kan worden i.p.v. 

de Melkboersteeg. Truus; bij de oprichting van de wijkraad Scheepmakersdijk is de 
grens Koralensteeg al eerder besproken.  De grens Koralensteeg was al de grens van 
de reeds bestaande wijkraad Burgwal. Actiepunt Albert. 

   
7. Communicatie  

Wijkkrant/Website/Nieuwsbrief Albert/Frans 
De website en Facebook worden goed bezocht. Frans vraagt aan Adrie om de 
bezoekersgrafiek met het verslag mee te sturen. Er zijn nieuwe visitekaartje, er is een 
whiteboard besteld. 
Er komt nog 1 keer een papieren nieuwsbrief. Bewoners kunnen kenbaar maken als 
men geen email heeft.  
Voor de wijkkrant worden de advertentie per keer bekeken. Maximaal 3 bladzijden. 
Mogelijk komt er voor fase 2B een extra uitgave.  

 
8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
8.1        Piet de Vries, (later in de vergadering aanwezig) meldt dat er donderdag ingesproken 

wordt in de commissie bestuur tegen de nota “Helder speelveld”. De wijkraden krijgen 
deze week de tekst van de WRAB, graag een reactie.  
Zie ook punt 4.1.  Albert; de wijkraad Scheepmakersdijk is niet tegen de nota. Het is 
goed als Haarlemmers zelf initiatieven tonen en aanvragen. 
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Mieneke; er wordt donderdag alleen besloten of de nota de inspraak ingaat, waarna 
het 6 weken ter inzage ligt. De wijkraden zijn er vroegtijdig bij betrokken. De nota gaat 
1 maand na het definitieve besluit in. Alle zaken zoals nu uit het huidige bewoners- 
budget kunnen ingediend worden.  

8.2       Wim van Seggelen mist de aanwezigheid van organisaties in de wijkraads-
vergaderingen in oost. Worden de wijkraden wel serieus genomen? Mieneke; het is 
niet altijd noodzakelijk aanwezig te zijn. Wat de politie betreft is dat hun eigen zaak. 
Albert; bij ons staan politiezaken vooraan op de agenda zodat de wijkagent niet de 
hele vergadering hoeft te blijven. Truus; sommige wijkraden hebben een vooroverleg 
met de wijkagent. 

8.3 Wim, de verlichting in de straten zijn al lang stuk. Albert op de Scheepmakersdijk is 
weinig openbare verlichting, alleen portiekverlichting bij de woningen van Préwonen.  
Hij stuurt in het kader van veiligheid een mail met foto’s naar Marcel Schaapherder. 
(Gebiedsbeheerder Oost). Mieneke, de gemeente heeft sinds 1 januari een nieuwe 
contractpartner. 

8.4 Paul Meulman. In februari start een instapcursus EHBO in de Sprong Beatrixdreef. Het is 
niet gecertificeerd, een avond is te kort om alles te behandelen. Men krijgt wel een 
bewijs van deelname van een bevoegde instructeur. Men wil ook starten met een 
EHAK-cursus (kinderen) is een dagcursus, wandel en sportletsels. Kosten +/- 20 euro 
met certificaat van het Rode Kruis. 

  
9. Sluiting 22.00 uur. 
 

 
 

Datum Pnt Wie Onderwerp Contact/afhandeling 
10-01-17 4.1 Adrie Mail naar WRAB. Het niet 

ondersteunen van hun 
inspraakreactie Helder Speelveld. 

 

10-01-17 
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Adrie Adrie mailt de locatie bij de PI 
Oostvest 

Marieke van der Kaa 
Spaarnelanden. 

10-01-17 
 

5 Jarko Veiligheid Spaarneoevers maken 
gemeentelijk beleid.  

contact opnemen 
met gemeente. 

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

Ruimtelijk beleid 
Sybren vd Busker 

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

Standaard. 

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

. 

09-02-16 
081116 

7 Jarko Navraag afvalbakken 
passantenhaven 

 

08-12-15 7 Mieneke 
 

Rondleiding. Neemt contact op met 
nieuw contactpersoon Nedtrain. 

Ned Train 
100117 Mieneke gaat 
hierachter aan.  


