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Wijkraad Scheepmakersdi jk  en omgeving 
Dinsdag 14 maart  2017 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdi jk  10 

 

Aanwezig: 
Albert Diederik.  
Frans Steffens, Adrie Dekker 
John van Putten, Nanda Terol,  
Joke Piek, Robert van Vliet, Alexander Bruch 
Mustafa Karademir  
Henk Griep 
Elly van Slooten en partner 
Wim van Seggelen  
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
 
Ondersteunende leden 
Wijkagent. 
Bewoner 
Toekomstige bewoners 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht                                     Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Loes Groeneveld, Willy Stoelinga 
Job Thöne 
Mieneke Zijlmans 
 

wijkraad 
Speeltuin/ Enschedecomplex vuilpluim 
Gebiedsverbinder 
  

 
1 .  Opening door voorzitter Albert Diederik. 

Mededel ingen.  Afmelding Loes Groeneveld, Willy Stoelinga 
Job Thöne 
Mieneke Zijlmans 
 

2.  Vaststel len agenda.  Is ongewijzigd vastgesteld. 
 
3 .  Dri j fr iemenfabriek   Alexander Smal 

Vanuit de Commissievergadering van donderdag is de opdracht gekomen om scenario’s uit te 
werken voor de verkoop van de Drijfriemenfabriek. De stedenbouwkundige kaders moeten 
verder worden opgesteld evenals de verkoopvoorwaardes en gunningscondities. Gedacht 
wordt aan weinig woningen maar wel met een publiek aantrekkende/horecafunctie. De 
Oerkap sluit men niet uit als partij en behoud oefenruimtes. Op 21 maart is er overleg met 2 
wethouders en de Oerkap. Verkoop voor een marktconforme prijs. Het bestemmingsplan laat 
veel toe. Een culturele grondprijs ligt lager. Oerkap zoekt dan projectontwikkelaar die het 
mogelijk maakt. O.a. Iskander heeft zich hard gemaakt voor behoud., Daartoe is een artikel 
over behoud Stadsstrand in het HD geplaatst. Het splitsen van de locatie is verkoop-technisch 
niet wenselijk. Restauratie kan gefaseerd worden uitgevoerd. Planning; als de Oerkap er 
uitkomt dan kan het snel op de agenda van de Commissie. Als men er niet uitkomt gaat het in 
de openbare verkoop. Dat traject duurt langer, men zit vast aan aanbestedingsregels, mogelijk 
een prijsvraag. Er is wel een mogelijkheid om de zittende huurders in de voorwaarden mee te 
nemen maar dat drukt de verkoopprijs. De Oerkap heeft vergunning voor het seizoen 2017. 
Visie Spaarnesprong is volgens Sybren Brusken nog niet klaar. Het is belangrijk de projecten op 
elkaar af te stemmen. Vml. Dantumaterrein is particulier, er zijn wel gesprekken. Alexander 
doet navraag. 
De rol van de buurt? Reeds in het voortraject zoals bij de Fietsznfabriek. Alexander zegt dit 
toe. Betrokkenheid van de buurt bij verdere invulling kan in de voorwaarden worden 
opgenomen. Alexander zal de presentatie van vanavond toe sturen. 22 maart in de Pletterij 
debatcafé. 
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4 .  Polit iezaken   Mustafa Karademir. 
4.1 Harmenjansweg tegen het verkeer inrijden door wijkbewoners en bewoners 

Sportheldenbuurt. Mustafa heeft het kenbaar gemaakt in het team. Graag nadere 
specificaties. Aangegeven wordt dat dit de gehele dag maar vooral tussen 17.00 en 19.00 uur 
gebeurt. 

4.2 Koepel. Onveilige situatie. Tijdelijke bewoners verblijven regelmatig op het dak. Albert heeft 
contact gehad met het RVB en werd bedankt voor de melding. Advies Mustafa: bij signaleren 
melding maken. Van Panopticon is vandaag een bouwkundige komen kijken, deze week wordt 
de koopovereenkomst getekend. 

4.3 Talud Harmenjansweg (hr. Bosshardt). Talud is opgeruimd. ProRail zal een nog betere 
afdichting maken. Is reeds besteld. Het contact is goed met GGD en gemeente; zij hebben hun 
steentje bijgedragen. 

4.4 Advies is om elke vorm van overlast te melden maar dat niet alles is altijd op te lossen. 
4.5 Mustafa attendeert wijkbewoners op personen die ongevraagd langs de deur komen voor 

reparatie daken en schilderwerk. Het lijkt goedkoop maar je kan een hoge rekening krijgen 
voor slecht of amper uitgevoerde werkzaamheden. En wees voorzichtig met mensen die 
aanbellen met smoesjes laat ze nooit binnen. 

4.6 Verzoek van Bedrijf en Samenleving Haarlem. Een project om goede ideeën te stimuleren, die 
financiële steun nodig hebben voor sociale/maatschappelijke problematiek in Haarlem en in 
de wijk. Suggesties kan men toesturen. 

4.7 Wim van Seggelen geeft het advies dat  als men gebeld wordt met een vreemd buitenlands 
nummer men niet moet opnemen, dit kost veel geld. 

4.8 De wijkraad heeft een nepmail ontvangen over een bankpasje van een bank waarbij de 
wijkraad geen rekening heeft. 

4.9 Verzoek binnengekomen voor borden voor buurtpreventie. Beheerder van de app is Johnny 
de Groot.  Hij is nog bezig om borden daarvoor geplaatst te krijgen. 

                                           Mustafa het gaat goed in de wijk. 
 
5 .  Inkomende-/uitgaande stukken. Adrie heeft de lijst toegezonden. 

Fietsznfabriek. Albert heeft vragen gesteld aan Wendy van Dieben. O.a. over de het inpandig 
parkeren. Norm is 1,5. Albert heeft de tekeningen doorgenomen met Koen Smit architect 
bewoner Papentorenvest. Bij BVO van 8400m² en als men het binnenterrein vrij wil houden 
moet men de hoogte in. Behoud Drukkerij is i.v.m. de hoogteverschillen. De wijkraad twijfelt 
over de monumentale status. De totale hoogte dient in het bestemmingsplan te staan. Daar 
kan bij de goothoogte van 14 m. namelijk nog diverse meters bijkomen bijvoorbeeld voor  o.a. 
kap, schuine daken, liftkokers enz. zodat men wel aan 20m. kan komen. 
Scheepmakerskwartier fase 2B. Het uitwerkingsplan is niet vastgesteld maar is een 
voorgenomen Collegebesluit. 

 
6 .  Vaststel len verslag 14 februari  2017 

Actiepunten; 
140217/3 Bovengrens middensegment is € 950,-. 
140217/4 Albert heeft Mustafa de punten doorgezonden zie punt 4. 
140217/7 Nanda heeft de AED bij Adrie aangemeld bij de Hartstichting. 
140217/5 Mieneke. Datum rondleiding voor Buurtagenda in Amsterdam is 6 april van 

13.00 tot 17.00 uur. Deelnemers zijn Albert, Adrie, Mieneke en wethouder J. 
van Spijk. 

140217/9.3 Brief slechte communicatie Scholz vervalt na hun laatste vergadering; John 
stuurt een email. Men houdt wel de vinger aan de pols o.a. over de 
trillingmeters. 
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140217/9.4 Frans datum bijeenkomst Stichting is 2 mei bij Frans om 20.00 uur. 
• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

 
7 .  Terugkoppel ingen werkgroepen 

Albert is door de wijk gelopen met de Burgemeester en wethouder Jeroen van Spijk langs de 
diverse projecten in de wijk (ook langs de Drijfriemenfabriek) en heeft het gehad over de 4 
woningen die blijven staan in het Scheepmakerskwartier. Het bezoek is geëindigd met koffie in 
de Molen de Adriaan. 

 
 Bouw (Fase 2 A+B) John 
 John heeft 8 maart informatie van de laatste vergadering toegezonden en maakt een artikel 

voor de wijkkrant. Er wordt een communicatieplan voor 2B gemaakt. 
 Gemeente (Besluitenlijst, vergunningen, etc.) Nanda 
 Nanda heeft de lijst doorgezonden en deze komt ook op de website. De bebording 

Scheepmakerskwartier is geplaatst, het wordt een wandelgebied. Er kan nu gehandhaafd 
worden. Bewoners zijn op de hoogte door hun FB-groep. 

 Groen Loes/Albert 
 Vanaf 1 januari is er subsidie beschikbaar (max 2500 euro per aanvraag). Dit zal in de wijkkrant 
gepubliceerd worden. De binnentuinen Scheepmakerskwartier worden zelf onderhouden door 
de VVE. 

 Omgeving (PI-De Koepel) John. Vrijdag (wordt of is?) de koopovereenkomst getekend. In2019 
wil men de eerste groep studenten laten instromen. Van 3 cellen worden 2 cellen aan de Vest 
gemaakt voor huisvesting. In de voorgebouwen worden colleges gegeven en komt de staf. 
Zodra Panopticon de sleutel heeft is de buurt welkom. Het tijdelijk gebruik wordt onderzocht 
(hierover contact met Luc opnemen). 

 Verkeer/Parkeren Frans 
 Frans heeft de onderwerpen waar de groep zich mee bezig houdt toegezonden op 13 maart 

en artikelen voor de wijkkrant geschreven.  
 21 maart is er een bijeenkomst met de gemeente over de invulling van de Harmenjansweg. 

Buiten de verkeersgroep willen ook mensen uit de bouwgroep aanwezig zijn. Men dient zich 
aan te melden. Frans vindt het wenselijk dat men zich dan ook actief inzet voor de werkgroep 
Verkeer/Parkeren. 

 Voorstel van John de Groot voor Damaststraat als speelstraat. Mieneke heeft hem informatie 
toegezonden. Men dient wel rekening te houden met de werkzaamheden 
Scheepmakerskwartier en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Mieneke stuurt de informatie 
naar Adrie die het doorstuurt naar Frans en Luc. 

 SOR (Structuurvisie openbare ruimte). Reactie indienen voor 21 maart. Frans heeft punten 
toegezonden. O.a. de verkeersstroom in en rond onze wijk. Bijeenkomst is 4 april in het 
Seinwezen om 20.00 uur. Catharijnebrug staat genoteerd alleen nog voor langzaam verkeer. 
Bij de Prinsenbrug komt een baan linksaf de Friese Varkensmarkt op. Houdt men rekening met 
het openbaar vervoer? Op de GOG was vroeger een bushalte.  

 Door de werkgroep berekende benodigde aantal parkeerplaatsen is 832. Daarvan worden er 
300  gerealiseerd in het Scheepmakerskwartier. Alle parkeerplekken van de straat weg. De 
voorkeur voor een openbare parkeergarage is op de Papentorenvest en aangesloten op de 
Koepel/ deel Gedempte Oostersingelgracht/ Oudeweg. 

 Wijkraden Oost (Regie-overleg) Albert 
 Het regieoverleg gaat door over wijkoverschrijdende projecten en met een thema. 
  
8.    Communicatie  Wijkkrant/Jaarvergadering  

Wijkkrant. Begin april komt de wijkkrant uit met o.a. een artikel van Iskander over de Oerkap 
en een stukje van Lodewijk Wiener. 
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11 april is de jaarvergadering  en vindt de verkiezing plaats., Dit zal ook in de wijkkrant 
gepubliceerd worden. Loes en Willy geven aan lid te blijven. Joke Piek en Robert van Vliet 
worden ondersteunend lid. Albert zal Luc nog benaderen of hij ondersteunend lid blijft. An 
Lalleman heeft aangegeven geen ondersteunend lid meer te willen zijn. Sybren Brusker zal een 
presentatie geven over de Spaarnesprong als het door B&W is goedgekeurd. Albert neemt 
contact met Sybren op of dat voor 11 april lukt. 
Frans legt het financieel verslag voor opmerkingen en ter goedkeuring voor.  
Uitnodigingen worden verstuurd naar o.a. de politiek, burgmeester en wethouder Jeroen van 
Spijk. Er zal een jaarverslag en presentielijst liggen bij de ingang. Bij binnenkomst ontvangt 
men een lootje, er zijn cadeaubonnen van de Waterkant. Catering wordt verzorgd door Nanda 
en Willy. Frans is 11 april op vakantie. 
Website. John neemt contact met Fabian Melchior op over de verwerking op de website. Idee 
is om een kolom met wisselende advertenties op de site te zetten. 
Secretariaat. Adrie verstuurt de agenda en notulen naar de leden en ondersteunende leden. 
De binnengekomen post voor werkgroepen gaat naar de voorzitters van de betreffende 
werkgroep die voor doorzending zorgt. 

 
9 .  Wat verder ter  tafel  komt/Rondvraag 
9.1         Meerjarenprogramma Haarlem Oost 2017-2021. Frans heeft aanvullende punten 

toegezonden n.a.v. het concept. Cecile en Annemarie Mientjes zien ook die projecten en gaan 
erover nadenken. Wijkraad wil dat de punten worden meegenomen, geen antwoord gehad. 

9.2 Adrie zal SBS bericht geven dat wij geen onderwerpen voor het programma “niet van onze 
centen” hebben. 

10. Sluiting 22.40 uur  

Datum pnt wie onderwerp Afhandel ing/contactpersoon 
14-03-
17 

3 Alexander 
Smal 

Terugkoppeling Spaarnesprong 
Dantuma 

Navraag Sybren Brusker 

14-03-
17 

3 Alexander 
Smal 

Toezending presentatie 14 maart 
2017 

Aan secretariaat WR 

14-03-
17 

8 Frans Toezending financieel verslag 
2016 
Voor goedkeuring 

Wijkraad 

14-03-
17 

9.2 Adrie Afmelden SBS-programma  

14-02-
17 

7 Mieneke 
Zijlmans 

Navraag mogelijkheid 
subsidiebudget 
bewonersondersteuning 
juridische ondersteuning/ 
bestuursrecht 

Cecile Hubers 

14-03-
17 
 
10-01-
17 
 

5 
 
5 

Alexander 
 
Jarko 

Alexander stelt een brief op aan . 
Gemeente, zij blijft 
verantwoordelijk. 
Veiligheid Spaarneoevers maken 
gemeentelijk beleid. Antwoord 
gemeente, er is geen beleid. 

Gemeente 
Contact opnemen met gemeente. 

08-11-
16 

9.3 Allen Opgeven nieuwe bewoners Standaard. 

14-06-
16 

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

. 

09-02- 7 Jarko Navraag afvalbakken  
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16 passantenhaven 
14-03-
17 
 
 

5 
 
 

Adrie 
 
 

Stuurt de data door aan de 
wijkraadsleden voor aanmelden. 
Max 10 personen. Aan NedTrain 
het verzoek voor meerdere 
data/personen. 

25 april 9 en 23 mei. 
09.00/12.00 of 12.30 tot 15.30 


