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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving 
 Dinsdag 11 april 2017 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”  Scheepmakersdijk 10. 

Jaarvergadering 
 

 
Aanwezig: 
Albert Diederik, Adrie Dekker, Nanda Terol,  
Loes Groeneveld, Willy Stoelinga 
John van Putten 
Job Thöne, Alexander Bruch, Joke Piek,  
Robert van Vliet, 
Annelies Both, Saskia Jansen 
An Lalleman 
Kitty van Tooren, Hakima Salemine 
Femke de leeuw 
Frits Garretsen 
Wim Kleist, Melik Metinturk 
Hein Terwindt 
Piet de Vries 
Paul Meulman 
Herman en Gerda Martens, Corrie en Joop 
Henzen, Rinus Melchior, J, Huizinga, Elsemieke 
Diederik, Christine Mesker, Maria Dorrepaal, 
Roel Regelink, Esther Otten, Lars Grasman, 
Walter Bonke, Marion Bierens, Victor 
Heeremans 
Wim van Seggelen, Dineke Zwaneveld 
Truus Melchior 

Leden wijkraad 
 
 
Ondersteunend leden 
 
Werkgroepen 
Erelid 
Gemeente Handhaving en veiligheid 
Ouderenpartij 
SP 
WR Parkwijk Zuiderpolder 
WR Burgwal 
WR Patrimoniumbuurt 
Stoeip 
Bewoners 
 
 
 
 
 
Belangstellenden 
Notulist 

Afwezig   met bericht                                             Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
José de Cock 
Henk Griep, Johnny de Groot 
Luc de Nijs, Jarko Aikens,  

ElanWonen 
Bewoners 
Ondersteunende leden 

 
1. Opening en welkom door voorzitter Albert Diederik. 
 
2. Beknopt jaaroverzicht 2016. (Albert Diederik) 

Het meeste zal bekend zijn, is het niet door persoonlijke ervaring dan is het wel via onze 
wijkkrant en andere uitingen in de social media. Onze wijk heeft vele malen de krant 
gehaald. Niet alleen het Haarlems Dagblad, maar ook de landelijke media. 

 
Het Dantuma terrein wordt nog steeds bevolkt door daklozen.  
Politie en handhaving staan machteloos, het is immers privéterrein. 
De eigenaar heeft aangifte gedaan. “Bewoners” zijn aangeschreven het terrein te verlaten. 
Dit is echter nog niet gebeurd. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomstplannen. 
(Bij Dantumaterrein zijn nu 7 tot 8 tentjes.) 

 
De Koepel. Op 9 mei vond de bewonersbijeenkomst over de Koepel met de stichting 
Panopticon plaats. Na uitleg van het Panopticon-team ontstonden er heftige discussies 
over de komst van 600 studenten en eventuele hoogbouw bij de Damaststraat. 
Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. In de tussentijd hebben vele besprekingen 
plaatsgevonden met omwonenden. De mensen van “Open de Koepel” hebben 
geluisterd naar de wensen en eisen van de buurt en deze verwerkt in hun plannen. 
Gedurende die tijd zijn er huisbezoeken gebracht. 
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Het resultaat is dat de buurt de plannen van Panopticon inmiddels omarmt en gekozen 
heeft voor ‘zekerheid’ in plaats van een openbare verkoop door het Rijks Vastgoed 
Bedrijf (RVB) met alle onbekende risico’s van dien. 
Met acties en steunbetuigingen hebben wij als buurt meegewerkt om de University 
College in onze wijk en naar Haarlem te halen. Natuurlijk blijven wij bij de planuitwerking 
nauw betrokken. Gisteren, 10 april, was de overdracht van de sleutels. 
Op 19 april is er een Bachconcert in de Koepel. Men bekijkt de ideeën voor een 
tijdelijke invulling. In mei vorig jaar verbleven de asielzoekers nog in de Koepel. Enige 
overlast gaf het plaatsen van fietsen her en der; dit werd gesignaleerd en aangepakt. 
Gesprekken met de klankbordgroep en omwonenden bleven doorgaan. 

 
Na een jaar verblijf hebben onze asielzoekers de Koepel verlaten, we kunnen 
terugkijken op een succesvol project. Doordat klankbord-en bewonersgroepen, COA, 
wijkagent en gemeente regelmatig overleg hadden is, kleine incidenten daargelaten, 
alles goed verlopen en kunnen we als buurt trots zijn op het resultaat. Dat mocht als 
voorbeeld dienen voor de rest van Nederland. Eind november vond op het stadhuis 
het afscheid van alle hulpverleners en medewerkers plaats. Einde van een groots 
avontuur voor iedereen. De Koepel werd door het COA overgedragen aan RVB. 

 
Scheepmakerskwartier. Inmiddels speelden er diverse zaken rond het SMK-gebied. 
Fase 1 werd in juni opgeleverd en fase 2a en 2b opgestart. Er was een dag voor 
geïnteresseerde kopers georganiseerd. Ook buurtbewoners/belangstellenden hebben later 
gelegenheid gekregen om de nieuwbouw te bezoeken. Het Communicatieplan SMK-fase 2A 
is in overleg met de werkgroep bouw afgerond. 
SMK Fase 2B Wibaut  
De Werkgroep Bouw en bewoners hebben een enquête gehouden en zijn een 
handtekeningenactie gestart (171). Er is door onze werkgroep Bouw een zienswijze 
ingediend evenals door Fabrilo/Drostegebouw. 
Grootste bezwaren waren; te hoog en massaal (8 verdiepingen), te weinig groen, 
parkeergarage zichtbaar vanaf de weg en de entree van de garage aan de 
Harmenjansweg. Om uit dit dilemma te komen is een Participatietraject gestart onder 
leiding van bureau de Wijde Blik met Theo Dohle als bemiddelaar. 
Na een aantal bijeenkomsten met werkgroep/bewoners/proj.ontw./gemeente zijn er 
heldere afspraken gemaakt en door eenieder ondertekend. De hoogte aan de 
Harmenjansweg wordt met drie verdiepingen verlaagd en er komt meer groen, de 
garages worden inpandig en zijn niet zichtbaar vanaf de straat. De entree van de 
garage komt in de Windasstraat. Voorwaar een mooi resultaat. Men is nu in overleg om 
voor het parkeren en bouwverkeer tot een acceptabele oplossing te komen. 

 
De vrachtwagenparkeerzone op de Papentorenvest is opgeheven, dit is na jarenlange 
pogingen uiteindelijk gelukt. Nu is er meer parkeerruimte voor de bewoners en komt dit 
tijdens de bouw van SMK goed uit als uitwijkmogelijkheid voor ZZP-erbusjes. Er staan nu 
soms touringcars. 

 
Het bestemmingsplan Papentorenvest (wat stamt uit 2008) zal moeten worden herzien. 
De nieuwe naam de ‘Sprong over het Spaarne’ betreft de herinrichting en het 
structuurplan van de wijk. De wijkraad, en vooral de werkgroep Verkeer,  heeft ideeën 
en suggesties hiervoor aangeleverd. Op 20 april komt de startnotitie in de commissie 
Ontwikkeling om vrijgegeven te worden. Daarna kunnen wij het inzien en erop 
reageren. De notitie is reeds te bekijken op de site van de gemeente. 

 
Cursus AED. In november vond de Cursus AED plaats. Meer dan 50 personen hadden 
zich ingeschreven en hebben de cursus met goed gevolg volbracht; de wijk is weer 
een stukje veiliger. De batterijen van de AED’s zijn vervangen dus de apparatuur werkt 
naar behoren. Plaatsen waar ze hangen zijn te vinden via de app en op kaartjes die wij 
hebben laten drukken. 
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Het Winterfeest vond In december plaats; een gezellig samenzijn voor jong en oud. 
 

Veiligheid water en havenkanten. Wij hebben de Gemeente schriftelijke vragen gesteld 
naar beleid ten aanzien van veiligheid aan de water/havenkanten. We hebben een 
aanvraag gedaan voor reddingsmiddelen (reddingsboeien en degelijke). 

 
Budgetten Leefbaarheid en Bewonersondersteuning. De Gemeente gaat de budgetten 
samenvoegen tot Leefbaarheid en Initiatievenbudget. Voor Haarlem-Oost geldt nog 
voor een deel van 2017 een (apart) Activiteitenbudget. Komende tijd worden daar 
knopen over doorgehakt. 

 
Stedenbouwkundig programma Fietsznfabriek. In februari is tijdens een presentatie van 
het stedenbouwkundig programma van eisen, randvoorwaarden en planning 
betreffende de plannen voor de Fietsznfabriek een afspraak gemaakt met de 
gemeente over een participatietraject met bewoners/wijkraad. Wij hebben een aantal 
vragen en suggesties gedaan die zoveel mogelijk worden meegenomen. Tevens 
hebben wij aangedrongen om duidelijkheid te scheppen over wat de werkelijke 
bouwhoogtes worden. In de laatste wijkkrant is daarover bericht. 

 
De wijkagent Mustafa Karademir. Bij hem zijn meldingen gedaan over het negeren van 
het verbod om tegen het verkeer in te rijden op de Harmenjansweg (viaduct). 
Er komt een nieuwe indeling van de Harmenjansweg (als de bouw afgerond is), daar 
wordt door onze werkgroep Verkeer, samen met de gemeente, hard aan gewerkt. 
De discussie over het parkeren is een aandacht vergend onderwerp. De stad staat op 
zijn kop. (Wim Kleist; het aangevraagde parkeerreferendum zorgt voor vertraging dat 
€ 200.000 kost.) 

 
De burgemeester Jos Wienen. Onlangs bezocht de burgemeester onze wijk; dit vond 
plaats na de nachtelijke vergadering over de Koepel. Ondanks dat stonden 
Burgemeester en wethouder van Spijk met een aantal ambtenaren ’s morgens fris klaar 
om een rondje door de buurt te maken. 

 
Het Meerjarenprogramma Haarlem Oost. Aan de gemeente is doorgegeven wat ons 
inziens nog niet is opgenomen. Zoals op-/afwaardering van de Gedempte 
Oostersingelgracht, de herprofilering van de Harmenjansweg, de Visie Spaarnesprong 
2040 (water en verkeersstroom), parkeren, aanleg rotondes, uitbreiding wijk, openbaar 
vervoer, etc. 

 
Buurt Whatsapp. Door wijkbewoner Johnny de Groot is een WhatsApp (groep) 
“Buurtpreventie” opgericht waar een aantal straten rond de Koepel reeds aan 
meedoen.  
De Politie waarschuwt voor het aan de deur aanbieden van klussen/reparaties, etc. 

 
Onze werkgroepen. Waar een ieder, die dat interessant vindt, en iets wil of kan 
bijdragen zich kan aansluiten. 
Milieu (vuilpluim, afval, energie zonnepanelen.). 
Communicatie; d.m.v. website krant en andere social media. 
Bouw: Fietsznfabriek/ Drijfriemenfabriek Oerkap/ Nieuwe Energie/ Koepel. 
Groen: geveltuinen, bomen herplant. 
Verkeer; alles wat daarmee te maken heeft. 
Jeugd; speelvoorziening e.d. 
Haven; passanten, veiligheid, overlast, afval. 
Lobby; wat er speelt in de politiek voor de stad maar natuurlijk speciaal onze wijk. 

 
De Buurtagenda. Door de zogenaamde terugtrekkende overheid komt er meer bij de 
burger te liggen. Wij voeren al meer dan een jaar gesprekken over de zogenaamde 
“Buurtagenda”, wat kortweg betekent dat de burger meer zeggenschap in de eigen 
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wijk krijgt. Afgelopen week zijn we op werkbezoek in Amsterdam Stadsdeel Oost 
geweest om te zien hoe dat zou kunnen werken. 

 
3. Financieel verslag 2016 

Het financieel verslag van de penningmeester (Frans Steffens) is goedgekeurd met 
dank aan de kascommissie (bestaande uit Els Langelaan en Theo Muffels). Er zijn geen 
vragen. Job Thöne stelt zich beschikbaar voor de kascommissie 2017. Adrie vraagt aan 
Els of Theo of zij het nog een keer willen doen. 

 
4. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
4.1 Is er meer bekend over ontwikkelingen/start bouw accuzaken Papentorenvest? 

Nee. De garageboxen worden opgetrokken, er komen woningen. De lege ruimte 
ernaast wordt bebouwd.  

4.2 Nota Leefbaarheidsbudget/initiatievenbudget. De wijkraad is voor. Er is een budget 
van € 260.000. Aanvragen worden bekeken door 5 gebiedverbinders en 5 burgers.  
Dit mogen er ook minder zijn. Principe is dat alle bewoners er gebruik van kunnen 
maken. Bewoners kunnen zelf een aanvraag indienen. Wijkraad kan wel ondersteunen. 
Belangrijk is dat er goede en duidelijke informatie komt. 

4.3 Hoe is de stand van zaken pand Autim Papentorenvest? 
Niet bekend. 

4.4 De afvalbakken bij het haventje en het Spaarne werken voor booteigenaren met een 
code. 

4.5 Waarschuwing voor engels-sprekende klusjesmannen die goedkoop hun diensten 
aanbieden; het zijn oplichters. 

 
5. Verkiezingen wijkraadsleden 

Wijkraadsleden.  
De wijkraad bestaat uit Albert Diederik, Frans Steffens, Adrie Dekker, Nanda Terol,  
Loes Groeneveld, Willy Stoelinga en John van Putten. De hele wijkraad treedt af en stelt 
zich herkiesbaar. 
Iedereen wordt herkozen met complimenten voor de wijkraad. 
Ondersteunende leden.  
Nieuwe ondersteunend leden zijn Joke Piek, Robert van Vliet en Alexander Bruch. 
Luc de Nijs Luc heeft zitting in de werkgroep Jeugd. 
Niek Vink is verhuisd maar buigt zich nog over de tekst van de wijkkrant. 
Peter van Straaten verzorgt het grafisch ontwerp voor de Wijkkrant en Nieuwsbrief. 
Fabian Melchior is de Webmaster. 
Heleen Nederlof heeft ons logo ontworpen. 
Truus Melchior Truus is erelid en notulist. 
Jarko Aikens heeft aangegeven geen ondersteunend lid meer te kunnen zijn daar hij 
veel buiten Haarlem is. Er is een vacature voor de werkgroep Haven. 
Job Thöne (speeltuin de Glasblazers) zien wij ook als ondersteunend lid. Hij volgt voor 
ons de vuilpluimvan het  Enschedécomplex. 
Gert Jan Hulster heeft geen zitting meer in de werkgroep Duurzaamheid en energie in 
verband met zijn werkzaamheden als raadslid. 
An Lalleman is oud-voorzitter en erelid; zij wil het rustiger aan doen en wil derhalve 
geen ondersteunend lid meer zijn. 
Werkgroep leden 
Erim van Os, Annelies Both, Willem Hamel, Johan Konneman en Monique Winterink. 

 
 

Pauze met een verloting met cadeaubonnen van Tante Saar. 
Rinus Melchior wordt met een bon bedankt voor het rondbrengen van de wijkkranten, 
Truus voor het notuleren en An omdat ze stopt als ondersteunend lid. 
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6. Presentatie actieprogramma voor veiligheid en handhaving 2017 
(Te lezen op www.haarlem.nl) 
Kitty van Tooren en Hakima Sallemine gemeente Haarlem verzorgen deze presentatie. 
Er zijn 21 wijkhandhavers voor 21 wijken. Aanwezigen geven aan dat er meer 
handhavers bij moeten komen. Onze wijkhandhaver is Piet Oosterbaan. 

- Jeugd en veiligheid. Integrale aanpak jeugdoverlast. In Haarlem-Oost zijn ongeveer 
60 jongeren en aantal  locaties in kaart gebracht en een plan van aanpak van de 
problematiek. Naast repressie wordt er gekeken naar fysieke maatregelen. Het 
betreken van de ouders is belangrijk. Soms ligt de oorzaak achter de voordeur. Dan is 
hulpverlening gewenst. De jeugdcriminaliteit daalt in Oost. De inzet blijft groot, 
preventie is een belangrijk aspect. 
Wim Kleist; De vraag is hoe hard zijn de cijfers? Niet alles wordt gemeld. Gebleken is dat 
de desk van de Nationale Politie niet alles registreert maar een selectie maakt. 
Hakima zal de resultaten van het D.O.M project (alcohol jongeren) toesturen. 

- High impact crimes. Dit betreft voornamelijk woninginbraken, overvallen en straatroven. 
Meldt inbraken/pogingen - dan kan men erop anticiperen en koppelen. 
Terugkoppeling is ook belangrijk. 2 keer per jaar gaat men 2 weken de wijken in voor 
adviezen op maat tegen inbraak. 
Hr. Henzen; in de Spaarnoogstraat trokken inbrekers de cilinders uit het slot. Bewoners 
hebben zelf maatregelen genomen en betaald. 
Kitty. De corporaties voldoen aan de basisnorm veilig wonen, voor de rest is de 
bewoner zelf verantwoordelijk. Helaas is er ook voortschrijdend inzicht bij de inbrekers. 
Wim Kleist meldt dat voor de buurtwhattsapp twee borden kunnen worden 
aangevraagd via Kitty van Tooren. Plaatsing bij 2 grote toegangswegen van de wijk; 
locatie wordt na overleg doorgegeven. 

- Leefbaarheid wijken/buurten en burgerparticipatie. Er zijn integrale handhavers maar 
ook een speciaal parkeerteam, zij doen alleen parkeren maar hebben wel een 
signalerende rol. 
Bij aantreffen afval naast containers en zwerfaval wordt er altijd naar een indicatie van 
gegevens gekeken. Er is per 2 weken een overleg met Spaarnelanden voor de hotspots 
naar aanleiding van de meldingen. Bij (ondergrondse) containers met restafval gaat er 
een signaal naar Spaarnelanden. Bij plastic/papier en glas niet. Er staat dan vaak veel 
avbal naast de bakken. Spaarnelanden rijdt volgens schema en meldingen. Suggestie 
wordt gedaan dat Spaarnelanden zelf vaker deze containers leegt. 
Actie rijdend verkeer. Tegen het verkeer inrijden (Harmenjansweg- Oudeweg) wordt 
wel gecontroleerd. 

- Woon-en adresfraude en ondermijnen door georganiseerde misdaad. 
-  “De Buurt bestuurt”. Voor het opstellen van het programma van 2018 wil men van 

bewoners, hun punten en reacties weten (hun beleving ervan). Dit wordt na de zomer 
samen met de wijkraad opgepakt. 
Opmerkingen en vragen kunnen naar secretariaat@wijkraadsmd.nl 
Hakima neemt na de vergadering de verschillende klachten en opmerkingen apart 
met bewoners door. En bekijkt wat voor actie er gevolgd kan worden na overleg. 
Signaleren is belangrijk. 

Overlastmeldingen via www.haarlem.nl; Klantcontactcentrum 14023 of de Meldkamer   
Veiligheid&Handhaving 023 5114950. Maandag tot en met woensdag van 8.30 uur tot 
22.00 uur, donderdag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 24.00 uur en zondag van 
8.30 uur tot 17.00 uur. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig. 

 
7. Sluiting om 21.45 uur met aansluitend een hapje en drankje. 

Actiepunten; Adrie vraagt Theo Muffels  of Els Langelaan voor de kascommissie. 


