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Wijkraad Scheepmakersdi jk  en omgeving  
Dinsdag 9 mei 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  
Johan Konneman, Henk Griep 
Elly van Slooten 
Wim van Seggelen  
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
Ondersteunende leden 
Wijkagent. 
Bewoners 
Toekomstige bewoner 
Belangstellende 
Notulist 

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

Wijkraad 
Gebiedsverbinder 

1.  Opening door voorzitter  Albert Diederik. 
Mededel ingen.  Afmelding van Loes Groeneveld, Willy Stoelinga en Mieneke Zijlmans. Adrie 
Dekker is op de vergadering van juni niet aanwezig. 
De heer Konneman, lid werkgroep verkeer is aanwezig i.v.m. herinrichting Harmenjansweg, punt 6. 

 
2 .  Vaststel len agenda .  
3.  Polit iezaken Mustafa Karademir  
3.1 Er is actie ondernomen na meldingen over Engelstalige personen die hun diensten aanbieden voor 

b.v. schilderwerk of reparaties van daken. Het is goedkoop maar achteraf krijgt men een hoge 
rekening.  

3.2 Daklozen Dantumaterrein. Bewoners maken zich grote zorgen. Het worden er steeds meer, er 
wordt vuur gemaakt en gedeald. Er zijn meldingen gedaan maar deze staan niet in het 
politiesysteem. De politie signaleert maar het vervolg stagneert. Mustafa heeft contact opgenomen 
met de coördinator politie daklozen. Het is een taak van de gemeente en eigenaar. Het is een 
waterbedeffect vanuit het centrum. Ook de wijkraad heeft het bij diverse instanties doorgegeven. 
John; In het kader van de openbare orde dient de gemeente de eigenaar te verplichten het gehele 
terrein ontoegankelijk te maken.  
Actie; John schrijft een brief aan de Burgemeester persoonlijk De gemeente dient spoedig contact 
op te nemen met de eigenaar, over de aanpak van de situatie en dat het zeker niet moet 
verergeren.  

3.3 Touringcars op de vml vrachtwagenstandplaats Papentorenvest. Er wordt regelmatig geparkeerd 
door bussen ondanks dat er aan 2 kanten borden staan. Misschien gewoonte men heeft er jaren 
wel mogen parkeren. Mustafa heeft het doorgegeven aan Handhaving. Er zijn aangewezen 
plaatsen in Haarlem. Het schijnt dat er een verwijzing op de website van de gemeente staat.  
Actie. De werkgroep verkeer zoekt dit uit. 

3.4 Frans, wie is de wijkagent in de Amsterdamse buurten?  Op dit moment niemand, de 2 huidige 
wijkagenten zijn tijdelijk niet inzetbaar en niet vervangen. Vraag Wim van Seggelen naar 
inzet/aantal politieagenten. De agenten worden ook elders, buiten Haarlem e.o. ingezet.  

3.5   Melding Oostvest vastplakken van de deurbel. Dit is een poging om te zien of er iemand thuis is.  
 

4. Inkomende en uitgaande stukken. Adrie heeft de lijst toegezonden. Naar aanleiding van; 
-Uitnodiging gemeente voor de expertmeeting 11 mei in van der Valk, John gaat ernaar toe. 
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-Spaarnelanden. Artikel over groener maken van Haarlem wordt op de facebookpagina van de 
wijkraad geplaatst. 
-Mail van Nadieh Bindels met het verzoek tot medewerking onderzoeksopdracht verkoop 
Oerkap/Drijfriemenfabriek. Het is een afstudeeropdracht. 
Toevoeging aan postlijst; 
-Verzoek WR Amsterdamse Buurten voor een bijeenkomst over het parkeerreferendum in 
Haarlem. Wijkraad gaat akkoord. Datum wordt afgewacht. Jan van der Zanden zal aanwezig zijn. 
-Overleg Harmenjansweg met Peter Tobben is op 22 mei. 
-Verzoek WR Parkwijk Zuiderpolder voor ondersteuning actie tegen uitbreiding Schiphol 
(Bewonersomgeving Schiphol). De wijkraad wil eerst nadere informatie. Albert neemt contact op. 
Aanspreekpunt is Wim Kleist. 

 
5 .  Verslag 14 maart  en apri l  2017 
 Tekstueel; Punt 4 Fietsznfabriek/drukkerij. Wijkraad is voor de sloop wijzigen in de wijkraad 

twijfelt aan de monumentale status van de drukkerij. 
Actiepunten;  
140317/5           Rondleiding NedTrain. Adrie heeft gevraagd of er meer personen aan een 

rondleiding kunnen deelnemen. Het gaat vanwege drukke werkzaamheden niet 
door. In september komt er misschien een open dag voor iedereen. 

140317/6           Frans heeft het financieel verslag 2016 ter goedkeuring verzonden aan de 
wijkraad                     
140317/9.2        Adrie heeft de wijkraad afgemeld bij SBS6 voor medewerking tv-programma. 
140217/5           Alexander heeft de brief verzonden aan gemeente over de 
                     verantwoordelijkheid van de gemeente voor veiligheid Spaarneoevers. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
 Actiepunten inhoudelijk; 
 140317/3          Terugkoppeling stand van zaken vml. Dantumaterrein en toezending presentatie 

van 14 maart door Alexander Smal is niet gebeurd. Adrie neemt contact met 
Alexander op. 

140217/7           Navraag mogelijkheid subsidiebudget bewonersondersteuning juridische 
ondersteuning/ bestuursrecht door Mieneke bij Cecile Hubers is nog geen 
antwoord op gekomen. Volgens Albert mag het wel voor juridische ondersteuning 
gebruikt worden maar niet tegen de gemeente  

Actiepunten jaarvergadering april 2017; Kascommissie; Job Thöne heeft zich tijdens de 
jaarvergadering opgegeven. Adrie heeft Theo Muffels per mail benadert maar nog geen antwoord 
gehad. Gerti van der Zanden wil indien nodig plaats nemen in de kascommissie. 
Nieuwe bewoners; Houtmarkt 1. 

 
6.  Terugkoppel ing werkgroepen. 

-Algemeen. De voorzitter van de betrokken werkgroep ontvangt de mails en post. Hij/zij stuurt het 
door naar de werkgroep leden. De ondersteunende leden ontvangen de agenda en notulen van de 
wijkraadvergaderingen. Alle mails en post (cc) gaan via het secretariaat. 
-Vergaderingen werkgroepen. John, moeten we hiervoor geen budget bij de gemeente aanvragen? 
Frans, er is voldoende budget, men kan de speeltuin huren. 
-Tijdens de werkgroep overleggen wordt afgesproken wie er naar de gemeente of andere 
instanties gaat als afgevaardigden. 2 á 3 personen. 

6.1   Activiteiten. Nanda zal op verzoek van Frans de data van de bijeenkomsten toesturen. 
6.2 Bouw. John heeft een mail toegestuurd (09-05) over de stand van zaken. 
 SMK2A.Saneringswerkzaamheden en archeologisch onderzoek zijn uitgevoerd. Ze houden zich 

keurig aan de toezeggingen over voorkoming overlast van de werkzaamheden. 1 juni wordt de 
eerste paal geslagen. Wij zijn hiervoor uitgenodigd.  
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 SMK2B. Publicatie (26-04 Staatscourant) ligt ter inzage van 27-04 tot 08-06. Ook te lezen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. John heeft nog geen definitieve versie omgevings-en 
communicatieplan ontvangen. Voorstel John om op korte termijn een overleg met Wibaut over wat 
men de komende maanden kan verwachten. 
Koepel/ Panopticon. Op korte termijn wil de werkgroep bouw van gedachten wisselen over wat er 
nu gaat gebeuren. Bewoners maken zich zorgen nu een belangrijk deel bij Amvest terecht is 
gekomen. Wat voor rechten heeft Amvest als Panopticon de doelstellingen niet haalt? Gelden dan 
de afspraken over de bouw? Heeft de gemeente het recht maar niet de plicht tot terugkoop?  
Bestemmingsplan geeft aan hoogte 35m en functie openbaar nut. Wat zijn de gevolgen? Hierover 
moet duidelijkheid komen van gemeente en Panopticon. Panopticon verhuurt een deel van het 
parkeerterrein aan werknemers van de politie. Er is op dit moment geen beveiliging. 
- De volgende leden nemen plaats in de werkgroep De Koepel die dit verder gaat uitzoeken; 
John van Putten, Robert van Vliet, Joke Piek, Monique Winterink, Willem Hamel, Alexander Bruch, 
Saskia Smit, Johnny de Groot, Albert Diederik en Nanda Terol. Frans Steffens wil op de hoogte 
gehouden worden. 

- NedTrain. Ontwerp nieuwbouw. Op de site van de wijkraad staat een afbeelding.. 
6.3 Gemeente vergunningen. Nanda heeft de lijst toegezonden. Het wordt op de website geplaatst. 
6.4 Groen. Loes zal voorlopig niet meer deelnemen aan de vergaderingen. Elly van Slooten is bereid dit 

eventueel op te pakken. Albert zal haar verder informeren. 
In de Kaapstanderstraat zijn bewoners het plaatsen van groen aan het inventariseren. 

6.5 Haven. Alexander neemt de portefeuille tijdelijk op zich. 
6.6 Buurtagenda. Wijkraad is met wethouder en gebiedsverbinder naar Amsterdam oost geweest. De 

organisatie is niet helemaal duidelijk. Wijkraad blijft als pilot kritisch zolang er geen duidelijkheid is. 
Van de 4 buurten die zich hadden aangemeld zijn er 3 die zijn gestopt. Voor de buurtbegroting gaat 
een cursus van 10 lessen aan vooraf. Buurtbudget brengt veel  verantwoordelijkheden mee.  
Piet de Vries is lid van het LSA. Een verbond van actieve burgers in het hele land waar je 
deskundigheid kan halen en ondersteuning. Men wil openheid van de gemeente, inzichtelijkheid 
wat er in een buurt wordt gedaan en besteedt. Buurtrechten waar je je op kan beroepen 
onafhankelijk van de gemeente. 
Op 27 juni is Thijs van Mierlo van Het LSA aanwezig bij een bijeenkomst over buurtrechten van het 
WBO in Haarlem Noord (Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem Noord/Spaarndam). 
Albert wordt uitgenodigd daar bij aanwezig te zijn. 

6.7 Verkeer/parkeren. Johan Konneman heeft namens de werkgroep overleg gehad met de gemeente 
en de Fietsersbond over inrichting Harmenjansweg. 13 punten zijn doorgesproken voor een 
fietsstraat, duurzaam en veilig.  Peter Tobben en Mark van der Heide vinden het een goed plan. 
Knip onder de tunnel is een heet hangijzer. Er zijn tellingen gedaan door bureau Goudappel 
Coffeng (1500 tot 1800 bewegingen) waar Frans het niet mee eens is (800). De tellingen zijn veel te 
hoog. Door de knip zullen Dantuma en Drijfriemenfabriek niet bereikbaar zijn, mogelijk via de 
Gedempte Oostersingelgracht. Het moet geen opgesloten wijk worden, de parkeergarage dient 
bereikbaar te blijven. Met eenrichtingsverkeer zullen bewoners moeten omrijden.  
De vraag aan het adviesbureau, de aantallen bij; 1. Met knip hoeveel verkeersbewegingen 2. 
Zonder knip  3. Eenrichtingverkeer.  
- De Fietsersbond gaat voor rood asfalt. De werkgroep wil klinkers zoals in het HIOR/C vermeld 

staat. Volgens het CROW hoeft het niet rood te zijn, maar wel zichtbaar zoals b.v. door 
rammelstroken, borden, kleurverschil. 

- Na de inspectie blijkt dat de riolering niet vervangen hoeft te worden. 
- De bomen rechts kunnen blijven staan, alleen bij het rechttrekken van de weg aan beide zijden 

nieuwe, al wat grotere bomen met diversiteit. Voorstel om van het plantsoen naast de 
Drijfriemenfabriek iets leuks te maken, Het is onderdeel van de Drijfriemenfabriek mag 
bebouwd worden mits enkele bomen blijven staan. 

- Verlichting volgens het HIOR/C. 
- Het voetgangersgebied onder het tunneltje wordt meegenomen. Nu te smalle stoepen. 
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- Tijdens bouw Dantuma en Drijfriemenfabriek zal er een tijdelijke bouwweg vanaf de Oudeweg 
gerealiseerd moeten worden. 

• 16 mei spreekt de werkgroep af wie er naar het gemeenteoverleg gaat. In juni zal de werkgroep 
met een tekening komen. Johan wordt bedankt voor zijn inzet. 
  

7 .  Communicat ie.  
De jaarvergadering is alleen via de sociale media en de wijkkrant aangekondigd. Vraag is nu hoe 
groot is het bereik van de sociale media? Facebook en de site worden goed bekeken. Er zijn 
bewoners die geen computer hebben. Actie; voorlopig gaan belangrijke zaken per brief/flyer. In de 
volgende wijkkrant zal een invulstrook komen of men wel of niet een computer heeft. Strookje in 
te leveren op divers adressen in de wijk. Wijkkrant komt begin juli uit. Kopij inleveren voor half juni. 
Albert; de indelingen van de wijken is zeer onduidelijk. Onze wijk is verschillend opgedeeld in de 
verschillende organisaties. Hij wil weten welke straat waarbij hoort, de bewoners en de leeftijden. 
 

8 .  Wat verder ter  tafel  komt/rondvraag 
8.1 Parkeerreferendum. Wijkraden oost gaan een informatiebijeenkomst organiseren met Jan van der 

Zanden. De wijkraad kan zich in het huidige plan vinden, veel van de aangedragen punten staan 
erin. John vindt het advies geven geen taak van de wijkraad. Het is een politiek spel. 

8.2 John heeft een uitnodiging gehad om mee te praten over wat hij verwacht van Haarlem voor 
ouderen. Punten die hij inbrengt; slechte bestrating, het juist instellen van VRI’s voor ouderen, een 
huiskamerproject, goed openbaar vervoer, betaalbare seniorenwoningen en de Overheid verwacht 
dat iedereen een computer heeft. Er is al eens een high-tea georganiseerd vooral voor het 
ontmoeten en iets doen. Artikel voor de wijkkrant of er behoefte aan is. 

8.3 John gaat naar de Expertmeeting 11 mei . Adrie. De corporatie heeft in juni een meeting voor de 
wensen van de huurders. 

Sluiting 22.45 uur. 

Datum pnt wie onderwerp Afhandeling/contactpersoon 

09-05-17 3 John Brief opstellen situatie 
Dantumaterrein 

B&W 

09-05-17 3.3 Wg. 
Verkeer 

Touringcars Papentorenvest 
nagaan verwijzing op website 
gemeente 

 

09-05-17 4 Albert Meer informatie BOS uitbreiding 
Schiphol 

WR Parkwijk Zuiderpolder 
Wim Kleist 

09-05-17 6 Wg. Koepel Panopticon/ Amvest. Gevolgen 
als Panopticon de doelstelling 
niet haalt. 

Agendapunt voor overleg 

09-05-17 6.1 Nanda Data activiteitenbudget Frans 

09-05-17 7 Redactie Invulstrook bezit computer Wijkkrant 

14-03-17 
 
 
 
090517 

3  
 
 
 
Adrie 

Toegezegde terugkoppeling 
Spaarnesprong Dantuma en 
toezending presentatie 14 maart 
2017 
Adrie neemt contact met 
Alexander Smal op. 

Alexander Smal  

14-02-17 7 Mieneke 
Zijlmans 

Navraag mogelijkheid budget 
bewoners-ondersteuning 
juridische ondersteuning/ 
bestuursrecht 

Cecile Hubers 

14-06-16 6 Luc Over invulling groen-
/speelvoorziening in 
Windasstraat “mee” denken. 

. 
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Contact met John. 

standaard  Allen Opgeven nieuwe bewoners  Secretariaat 


