
1 
 

Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving  
Dinsdag 14 februari 2017 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdijk 10 

 

Aanwezig: 
Albert Diederik. Loes Groeneveld 
Frans Steffens, Adrie Dekker,  
John van Putten, Nanda Terol, Willy Stoelinga, 
Mustafa Karademir  
Wendy Dieben, Sybren Brusker en Gijs Wanders 
Willem Pijpers 
Geertje van der Kamp, Erik de Bree 
Coen Smit, Joke Piek, Robert van Vliet,  
André Winterink, Henk Griep, Willem 
Hamel Wim van Seggelen  
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
 
Wijkagent. 
Gemeente Fietsznfabriek punt 3 
Voedselbank 
Horizon verticaal 
Bewoners 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig                                                          Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Job Thöne 
Alexander Bruch 
Mieneke Zijlmans 
Paul Meulmans 

Speeltuin/ Enschedecomplex vuilpluim 
Bewoner 
Gebiedsverbinder 
Stoeip 

1. Opening door voorzitter Albert Diederik. Vanavond was er een steunbetuiging op de 
Grote Markt voor het plan van Panopticon. Mede georganiseerd door Albert. Er 
waren meer dan 100 mensen aanwezig. Erik van Muiswinkel en Stadsschrijver Lodewijk 
Wiener presenteerden het Manifest voor het Stadhuis van Haarlem. Donderdag 
neemt de gemeenteraad het besluit. 
Voorafgaand aan deze vergadering was een bijeenkomst van de werkgroep bouw 
over Scheepmakerskwartier A en B. 

             Mededelingen; Bericht afwezig; Mieneke Zijlmans, Paul Meulman, Alexander Bruch.  
 
2. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
    
3. Fietsznfabriek  

Wendy Dieben geeft de stand van zaken van het SPvE (stedenbouwkundig 
programma van eisen), de randvoorwaarden en de planning. De voorstellen van de 
wijkraad van 12 september zijn erin verwerkt. De nota gaat dan naar College en 
Raad. Het wordt niet door de gemeente ontwikkeld, Voorbereiding 
verkoopdocument voor openbare verkoop. Plan voor aanpak openbare ruimte  
(Oostvest, Dijkstraat, Houtmarkt) door gemeente, mogelijk door projectontwikkelaar. 
Er wordt een optiecontract opgesteld, het blijft het eerste jaar nog eigendom van de 
gemeente.  
Opstelling van inspraak en communicatieplan. John benadrukt dat er een 
participatietraject moet komen vóór de inspraak. Wendy zegt dit toe. 
- Het terugbrengen van het water wordt na overleg met de wethouder niet 

meegenomen daar moet een ander budget voor gevonden worden. De 
opbrengst gaat naar het onderhoud van ander vastgoed van de gemeente.  

- Huidige tijdelijke huurders. De planning dat zij eruit moeten is januari 2019. Allen 
krijgen een contactpersoon bij de gemeente. Het is de intentie van de gemeente 
om de Voedselbank binnen de gemeente te houden.  

- Geertje geeft aan dat kunst/cultuur ook belangrijk is. 
Sybren geeft aan de hand van kaarten een uitleg. Men vindt de historische 
continuïteit belangrijk. (Aanleg extra steeg, richting kappen, gevarieerde 
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architectuur). Duurzaamheid. Rekening met privacy en bezonning omringende 
panden.  
Parkeren op eigen terrein, hoeft niet persé ondergronds, het mag niet zichtbaar zijn 
vanaf de straat. Entree aan de Oostvest. Wijkraad vindt het belangrijk dat het 
parkeren niet afgewenteld wordt in de openbare ruimte. 
John geeft mee dat de verkeersafwikkeling een zeer kritisch aandachtspunt is. 
Het huidig bestemmingsplan sluit bewoning begane grond uit, dit wil men 
veranderen. 
Bouw 60% BVO (bebouwd vloeroppervlak) maximaal 30% sociaal en minimaal 70% 
middensegment. Wendy gaat na wat de huur voor de bovengrens middensegment 
is. De ruimte die overblijft dient groen te worden. 
- Over de bouwhoogte dient duidelijkheid te zijn. Welk meetpunt wordt als 

uitgangspunt genomen. Ervaring leert dat bij het Scheepmakerskwartier de 
hoogte hier 50 cm hoger kwam. Willem; Goothoogte, daar komt een kap bij, 
eventueel liftkoker zodat het veel hoger wordt. Men wil de totale hoogte weten. 

- Vervuilde grond. Het dient afgegraven te worden of een leeflaag worden 
aangebracht.  

- Het perceel wordt in zijn geheel verkocht. De ontwikkelaar kan ervoor kiezen om 
Houtmarkt 7 voor restauratie aan een particulier te gunnen. 

 
4. Politiezaken 

Mustafa moest eerder weg. Albert zal de volgende punten aan hem doorgeven.  
- Het tegen het verkeer inrijden en met grote snelheid vanaf de Oudeweg de 

Harmenjansweg in. Door bewoners Sportheldenbuurt maar ook door eigen 
wijkbewoners. 

- De situatie bij viaduct (de heer Bosshardt) verergerd weer. Op het Dantumaterrein 
is het nu rustig 

- Op de Papentorenvest worden ondanks verbod weer bussen geparkeerd. 
 
5. Inkomende-/uitgaande stukken. Lijst is door Adrie toegezonden. Enkele stukken 

worden besproken. 
- 17 februari gaat Albert met burgemeester en gebiedsteam oost door de wijk. 
- Naar het Regieoverleg 15 februari gaan Albert en Adrie. 
- Fase 2 B is door de ARK goedgekeurd. Scholz heeft excuses en uitleg aangeboden 

voor het missen van uitnodiging start fase 2A. Emailadressen werkgroep bouw zijn 
doorgegeven. 

- 15 februari Pletterij, bijeenkomst over samenvoeging leefbaarheid en 
ondersteuningsbudget. Ontvangen van de wijkraden Binnenstad, Vijfhoek de 
Raaks en Doelen dat zij voor zijn mits. 

- Verzoek om medewerking SBS-programma “van onze centen”. We wachten de 
uitkomst op donderdag in de gemeenteraad over de Koepel af. 

- Stand van zaken Accuzaak Papentorenvest. Het is verkocht, er komen woningen.  
Over het pand van Autim is niets bekend. 

- Artikel Haarlems Dagblad over het idee voor een parkeergarage Fietsznfabriek 
door de Vereniging van Eigenaren Binnenstad heeft Frans gereageerd. Het ligt 
middenin een woonwijk. De wijkraad heeft drie andere locaties op het oog. Bij 
Ned Train, of onder de Gedempte Oostersingelgracht en Papentorenvest. 

   
6. Vaststellen verslag 10 januari 2017 

Naar aanleiding van; fase 2 B is goed verlopen. Voor het aanbrengen van veiligheid 
rondom het water is het advies een brief aan het College te schrijven. De 
burgemeester is verantwoordelijk voor veiligheid. Joke, de bankjes aan het Spaarne 
bij de nieuwbouw staan te dicht bij het water, oplossing 1 m naar achteren plaatsen.
  
Actiepunten; 
100117/4.1 Mail niet ondersteunen inspraak Helder Speelveld is naar WRAB 
verzonden. 
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100117/5 Locatie van container voor plastic aan de Oostvest/PI is naar 
Spaarnelanden verzonden. Zij doen er nu niets mee, Spaarnelanden en gemeente 
ontwikkelen een ander concept voor het ophalen. 
12131216/6 Benaderen ambtenaren stedelijke ontwikkeling en verkeer (Sybren 
Brusker) Frans heeft een lijst met voorstellen over de openbare ruimte doorgestuurd. 

 Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
  
7. Terugkoppelingen 

werkgroepen   
Activiteiten. Nanda. Voor het budget is dit het laatste jaar. De AED  bij Adrie dient nog 
te worden aangemeld bij de Hartstichting. Nanda neemt contact met Peter op.  
Bouw (Fase 2 A+B; John; na overleg wordt de zienswijze ingetrokken na het ophalen 
van de handtekeningen. Ook bewoners Fabrilo trekken hun zijn zienswijze in. De 
bouwvorm is na overleg sterk aangepast. Voor de ontwikkelingen Windasstraat wordt 
Luc (jeugd) bij de werkgroep betrokken. Voor de herinrichting Harmenjansweg 
Annelies, Robert en Joke. Frans geeft aan dat men voor inhuur van b.v. een 
bouwdeskundige subsidie kan krijgen. Of dit ook geldt voor juridische ondersteuning 
/bestuursrecht vraagt Frans bij Cecile Hubers na. 
Gemeente (Besluitenlijst, vergunningen, etc.) Nanda heeft lijst toegezonden. Frans 
neemt contact op met Fabian Melchior voor de gezamenlijke verwerking op de 
website. 
Groen Loes. In de Burgwal gaat het Greenteam van start. Bijeenkomst is 22 februari 
Hostel Spiegelstraat. Het groene plantsoen naast de Drijfriemenfabriek heeft de 
aandacht van de Bomenwachters Hilde Prins. 

 Lobby (Buurtagenda/etc.) Albert 
 Datum ontmoeting in Amsterdam met nog geregeld worden door Mieneke.  
 Verkeer/Parkeren Frans  

Meerjarenprogramma Oost. Missen de op/afwaardering van de Gedempte 
Oostersingelgracht, herprofilering Harmenjansweg, Visie Spaarnesprong 2040 (water 
en verkeersstroom). Frans geeft toevoegingen en mist zaken. Parkeren auto’s van de 
straat, parkeergarage in oost Papentorenvest, Gedempte Oostersingelgracht, Ned 
Train. Aanleggen van rotondes. Toegang bij de Amsterdamse Poort naar de 
rechterkant dan is er de mogelijkheid voor plein bij de Poort. Mist de positie van de 
fietsers en de verbetering van het openbaar vervoer, Het aantal inwoners verdubbelt 
en de universiteit komt er mogelijk bij. 
Willy; een 45-km karretje neemt 2 parkeerplekken in, mag dat?   Zij maakt foto en doet 
melding. 

  
8. Communicatie 
 Wijkkrant/Website/Nieuwsbrief. Albert/Frans 
 Wijkkrant komt 1 april uit met aankondiging jaarvergadering. Albert vraagt 

nadrukkelijk om artikelen. De deadline 1 maart.  
 
9.     Wat verder ter tafel komt/Rondvraag  
9.1 Verkiezing wijkraad. Wijkraadslid blijven Albert, Nanda, John, Frans, Adrie.  

Loes is net verhuist, zij denkt er nog over na.  
Willy spreekt zich uit over haar mindere ervaring in de bouwgroep (slechte 
communicatie en afspraken die niet nagekomen worden). Zij ziet de bouwgroep als 
haar enige portefeuille in de wijkraad. Zij steekt er veel energie in en vindt het niet 
terug. John zegt toe haar te ondersteunen. Zij laat het over het aanblijven als 
wijkraadslid nog weten. De werkgroep stuurt een brief aan Scholz ondersteunt door 
het DB over de slechte communicatie. 
Als ondersteunend lid hebben Robert en Joke zich aangemeld met dank van de 
wijkraad. 

9.2 Willy; in Friesland kan men gratis PMD zakken ophalen. In Haarlem is men bezig met 
een nieuw milieubeleid. 

9.3 Frans. De financiën van 2016 zijn afgesloten en goedgekeurd door de kascommissie. 
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9.4 John vraagt naar de stand van zaken van de Stichting. Frans prikt een datum om 
bijeen te komen over de wijziging van de statuten. 

9.5 Henk heeft waardering voor de inzet van de wijkraad met Panopticon, met name 
voor Albert. 

   
10. Sluiting 23.20 uur 
 
 

 

Datum Pnt Wie Onderwerp Contact/afhandeling 
14-02-17 3 Wendy Navraag bovengrens huurprijs 

middensegment 
 

14-02-17 4 Albert Punten politiezaken doorgeven  
(Punt 4) 

Mustafa Karademir 

14-02-17 5 Mieneke Datum rondleiding Amsterdam 
Buurtagenda 

 

14-02-17 7 Nanda Aanmelden AED Adrie Hartstichting 

14-02-17 7 Frans Navraag mogelijkheid subsidie 
juridische ondersteuning/ 
bestuursrecht 

Cecile Hubers 

14-02-17 9.3 Werkgroep 
bouw 

Brief slechte communicatie Scholz  

14-02-17 9.4 Frans Datum bijeenkomst leden Stichting  
10-01-17 
 

5 Jarko Veiligheid Spaarneoevers maken 
gemeentelijk beleid.  

Contact opnemen 
met gemeente. 

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

Standaard. 

14-06-16 6 Luc Over invulling groen-
/speelvoorziening 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 




