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

 
 

1.  Opening door voorzitter Albert Diederik 
Mededel ingen; afmelding van Mieneke Zijlmans, zij zal om en om de vergaderingen 
bijwonen. Piet de Vries zal de vergaderingen niet meer bezoeken, hij concentreert zich op 
Haarlem Noord 
 

2.  Vaststel len agenda Toevoegen; 
3A Elanwonen wandeldek Spaarnoogplan José de Cock. 
3B Ruby Schuitemaker Dock, kennismaking wijk.  
 

3 .  Polit iezaken Mustafa Karademir. 
Mustafa geeft geen update/mededelingen meer door. Het blijkt dat het soms herleidbaar is 
naar persoon of adres. Alleen in het algemeen belang, de trends. 
- Start “Donkere dagen offensief”, tegen inbraken. Mustafa vraagt alert te zijn. 
- Vraagt ook alert te zijn i.v.m. Oud&Nieuw op busjes waar pakketten in en uitgeladen  
worden (mogelijk vuurwerk). 
-     Wees alert op babbeltrucs vooral bij ouderen en alleenstaanden. 
-      Er zijn twee buurtapps. Johnny de buurtapp rond de Koepel en Albert tussen Koepel en 
Spaarne. Mustafa juicht dit initiatief toe. Het zijn de oren en ogen in de wijk. 
-       Johnny, er zijn weesfietsen aangemeld maar er is geen actie ondernomen. Locatie bij de 
viaducten Harmenjansweg en Gedempte Oostersingelgracht. 
-       Er is nu elk weekend vooral op zaterdagnacht tussen 02.00 en 03.00 uur onrust in de 
Harmenjansweg van bezoekers Lichtfabriek die richting stad gaan. Lawaaioverlast en 
vernielingen. Mustafa neemt dit intern mee naar de horecapolitie. 
-       Eenrichtingverkeer Harmenjansweg. Er wordt nog steeds de verkeerde kant opgereden. 
Het is zeer onveilig levensgevaarlijk. Mustafa neemt dit mee naar de verkeerspolitie. Een optie 
is het plaatsen van een camera. John stelt een brief op aan de burgemeester. 
-       Mustafa verzoekt als men klachten of vragen heeft meldingen te doen. Aanwezigen geven 
aan dat bewoners niet meer melden omdat er niets gebeurd. Mustafa; er wordt wel degelijk, op 
geacteerd,  men kan ook een dossier opbouwen.  
 

Aanwezig: 
Albert Diederik, Adrie Dekker, Frans Steffens  
Willy Stoelinga, John van Putten 
Joke Piek, Robert van Vliet, Alexander Bruch, Johan 
Konneman 
Johnny de Groot 
Mustafa Karademir  
José De Cock 
Wim van Seggelen  
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
Ondersteunende leden 
 
 
Wijkagent 
ElanWonen 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht                                                            Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Loes Groeneveld, Nanda Terol 
Mieneke Zijlmans 
Piet de Vries 

Wijkraad 
Gebiedsverbinder 
WR Patrimoniumbuurt 
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3A Spaarnoogplan José de Cock Elanwonen. 
            José is aanwezig daar er de vorige vergadering klachten over het wandeldek besproken zijn.  

Zij snapt de onvrede en de overlast, men is er al 1,5 jaar mee bezig. Van de fabriek kwamen 
andere platen dan was afgesproken, andere maten en ongecoat. Er wordt toch een coating laag 
aangebracht maar dat kan alleen bij mooi weer. De hoogte bij de voordeuren klopt niet, de 
afwatering klopt niet. Men heeft al enige maatregelen getroffen maar dit is volgens aanwezigen 
niet afdoende. Men had ook van onderaf een oplossing aan kunnen brengen. Firma Rutges is 
door ElanWonen gevraagd om uitleg te geven over de stand van zaken.  Met de architect Taneja 
gaat men in overleg om in het voorjaar de kleur mogelijk aan te passen.  
José vraagt meldingen te doen via het huurderportaal van Elanwonen. 
 

3B Dock Ruby Schuitemaker. Opbouwwerkster Haarlem Oost. 
 Ruby is vanavond aanwezig om de wijk op sociaal en maatschappelijk gebied beter te leren 

kennen. Het grootste punt is het ontbreken van een faciliteit voor ontmoeting. Het Broederhuis 
is te ver weg. Een ruimte voor ontmoeting/iets cultureels is door de wijkraad wel aangegeven bij 
de Fietsznfabriek. De Koepel en molen zijn ook een mogelijkheid. Het organiseren en de 
subsidieaanvraag is veel werk. Burenhulp is op straatniveau al aanwezig. Voor de jeugd zijn er te 
weinig faciliteiten in de wijk. 

 
4 .  Inkomende en uitgaande stukken (besproken stukken).  

-    Uitnodiging voorlichtingsdiner Burenhulp 12 december. Niemand gaat. Adrie geeft door dat 
de wijkraad niet aanwezig zal zijn. . 
-   Uitnodiging gemeente hoorzitting OV (horeca)vergunning Koepel 29 november-11.00 uur. 
Albert en John zijn aanwezig.  
-   Zienswijze Spaarnesprong is verzonden /ontvangstbevestiging ontvangen. 
-   Uitnodiging delen kennis/ervaring via”023DOEN.nl” is geplaatst in de wijkkrant. 
-   Miniconferentie Subjectieve Veiligheid p 1 november is bezocht door John. 
-   Handboek evenementenbeleid 2018-2022. Onze wijk staat er niet bij (geen locaties). 
-   Uitnodiging Alliantiegesprek Haarlem Oostpoort 20 november en 18 december worden 
bezocht door Albert en John. 
-   Bezoek Albert Cuypgarage in aanbouw 24 november. Albert, Frans, Adrie, Willem, Johan en 
Alexander gaan. 
-   Bestuur Molen de Adriaan heeft toestemming gegeven tot plaatsen van gegevens in de 
wijkkrant. Albert is bij de boekpresentatie  op 13 november geweest. 
-   Panopticon, er komen geen nieuwe activiteiten. De Gevangenis Monologen gaan wel door. 
-   St Geveltekens. Wijkraad is voor  polychromeren gevelstenen en tekens. 
-   Brief m.b.t. houding gemeente en ambtenaren t.a.v. ontwikkeling terrein de Koepel is per 
email ingetrokken mits de wethouder toezegt het onderwerp in gezamenlijk overleg met 
betrokkenen te bespreken. Mogelijkheid van een convenant met alle stakeholders te 
bespreken. 

 
5.  Vaststel len verslag 10 oktober 2017 

101017/4 Plastic ‘tijdelijke” afvalcontainer is voor 2 jaar geplaatst aan de Oostvest bij 
voetbalkooi. 

101017/5A  Brief bezwaren t.a.v. vergunningen en activiteiten en tegen vergunningen 
2017-04178 en 2017-042 zijn verzonden. 

101017/5 Platen zijn van de voetbalkooi verwijdert. 
101017/6 Datum reanimatiecursus 23 en 31 januari 2018. Aanmelden. 
101017/6 Aanvraag subsidie winterbijeenkomst op 15 december wordt deze week 

verzonden. 
101017/6 Vitrinekasten Koepel zijn geplaatst. 
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101017/6a Buurtagenda wijkraad en gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk. 
• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

N.a.v. actiepunten 
5/120917/7.6 Voetbalkooi. In de gaten houden termijn van 5 jaar. Nanda en Frans. Frans 
houdt de termijn niet in de gaten. Belangrijk om het mee te nemen in de ontwikkelingen van de 
koepel. Vraag om verlichting met timer. Het is al heel vroeg donker. Uit ervaring weet de 
wijkraad dat dat een moeizaam proces is.  

 
6 .  Terugkoppelen werkgroepen 
6.1        Activiteiten.       Reanimatiecursus, dinsdag 23 januari en woensdag 31 januari 2018. 

 Verzoek van Mark Schelvis om in december opgave te doen of er voldoende deelname is. Komt 
in  de wijkkrant.  Verzoek ingediend om de subsidie van 2017 door te schuiven naar januari 
2018. 
- Winterbijeenkomst. 15 december speeltuin de Glasblazers. Subsidieaanvraag wordt deze 
week verzonden. Het nieuwe speeltuin bestuur heeft een ander beleid. Er worden geen 
feesten gegeven. Deze bijeenkomst kan wel doorgang vinden. 
-       Albert heeft een gesprek gehad met de voorzitter van de molen voor meer contact en 
eventuele activiteiten. 

6.2 Bouw. De bouw neemt steeds meer ruimte in gebruik op de Harmenjansweg, die wordt steeds 
smaller. Afspraken worden niet nagekomen.  Er worden geen boten voor aan en afvoer 
gebruikt. De tijd van start werkzaamheden van 07.00 uur wordt overschreden. Er wordt 
onvoldoende schoongemaakt, het zand wordt niet weggeveegd. Aanwezigen vragen zich af 
hoe het met het laatste bouwfase zal gaan, daar is de straat nog smaler. John en Willy gaan in 
gesprek met de uitvoerder. 

 Door de vele bouwprojecten in de wijk neemt de begaanbaarheid van de wijk af. De 
parkeerdruk neemt toe. Het splitsen van woningen heeft effect op de leefbaarheid in de wijk. 
Meer appartementen zonder parkeervergunningen.  

6.3 Haven. De steigers worden vernieuwd. Veiligheidsmaatregelen langs Spaarne-oever is 
noodzaak. Albert heeft een gesprek gehad met voorzitter van de Molen over het plaatsen van 
reddingsboeien. 

6.4 Gemeente. Nota bereikbaarheid 023. Johan heeft de nota doorgenomen. Het opwaarderen 
van de Oudeweg tot vierbaansweg, heeft een aantrekkende werking richting Centrum. De 
druk op de wijk zal toenemen door bezoekers van het Centrum. Mogelijkheid parkeergarage 
Papentorenvest, in en uitrijden via de Oostvest, derde baan toevoegen Gedempte 
Oostersingelgracht. 

 Visie Spaarnesprong komt in januari bij de Raad. 
6.5 Verkeer en Parkeren Frans geeft aan niet meer het aanspreekpunt te zijn.  Op de zienswijze 

Harmenjansweg van de wijkraad en enkele bewoners is geen reactie gekomen. Frans stuurt 
een herinnering. 

6.6 Wijkraden oost/regieoverleg. De werkwijze van het regieoverleg is besproken. De wijkraden 
dienen meer gehoord te worden, een onafhankelijke voorzitter, wijkgrens-overstijgende 
zaken. In het voorafgaande Wijkradenoverleg Haarlem Oost (2 weken voor regieoverleg) 
dienen de agendapunten bepaald te worden. 

6.7 Jeugd. Albert vraagt Luc de Nijs of hij nog beschikbaar is als ondersteunend lid/portefeuille 
jeugd. 

 
7.  Communicat ie 

Wijkkrant komt volgende week van de drukkerij.  Rinus Melchior die de wijkkrant rondbrengt is 
met vakantie. Wijkkrant wordt onderling verdeeld. Truus stuurt de gegevens naar Adrie. Adrie 
maakt verdeellijst. Bezorgadres naar Adrie wordt gewijzigd door Albert. 

 
8 .  Wat verder ter  tafel  komt/rondvraag.  Geen. 
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9 .  Sluit ing 22.15 
 

 
 
 
 
 

Datum	 Pnt	 Wie	 Onderwerp	 Afhandeling/contactpersoon	
14-11-17	 x	 Frans	 Verzending	notulen	Stichting	 Toegevoegd	actiepunt	
14-11-17	 4	 Adrie	 Doorgeven	Burenhulp	wijkraad	niet	

aanwezig	is	bij	voorlichtingsdiner.	
	

14-11-17	 6.2	 John	Willy	 Gesprek	over	gemaakte	afspraken	
bouw	Harmenjansweg.	

Uitvoerder	

14-11-17	 6.5	 Frans	 Herinnering	zienswijze	
Harmenjansweg	

Gemeente	

14-11-17	 6.7	 Albert	 Luc	Jeugdportefeuille	 	
14-11-17	 7	 Albert	

Truus	
Adrie	

Adreswijziging	bezorging	wijkkrant	
Adressenlijst	
Verzorgen	verdeellijst	

Paswerk	
Adrie	
Wijkraad	

13-06-17	 3.8	 Albert	 Brief	Havendienst	geluidsoverlast	en	
snelheid	boten.	

Gaat	in	het	voorjaar	uit.	

14-02-17	 7	 Mieneke	
Zijlmans	

Navraag	mogelijkheid	budget	
bewoners-ondersteuning	juridische	
ondersteuning/bestuursrecht	

Cecile	Hubers	

14-06-16	 6	 Luc	 Over	invulling	groen-/speelvoor-
ziening	in	Windasstraat	“mee”	
denken.	Contact	met	John	vP	(is	
onderdeel	van	2B).	

	

12-09-17	 7.7	 Frans	 Excursie	organiseren	naar	NedTrain	
Voor	de	wijkraad	

	

Standaard	 	 Allen	 Opgeven	nieuwe	bewoners		 Secretariaat	


