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Wijkraad Scheepmakersdi jk  en omgeving 
Dinsdag 12 december 2017 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdi jk  10 

 
 

 
1.  Opening door voorzitter Albert Diederik. 

Mededel ingen; Afmelding; zie afwezig met bericht. Nicolette True relatiemanager verlaat 
per 14 december Spaarnelanden. Barbara Munnikes volgt haar op. 
Het nieuwe bestuur van de speeltuin heeft nieuwe regels/eisen. Speeltuin ziet er goed uit met 
nieuw speelmateriaal voor binnen voor de winter. Er zijn vragen over de facturen voor de 
wijkraad. De wijkraad vergadert al 20 jaar in de speeltuin. Vergaderingen 2018 zijn al 
gereserveerd voor de 2e dinsdag en indien nodig de 4e dinsdag van de maand. Albert en Frans 
gaan in gesprek met het bestuur.  

 
2 .  Vaststel len agenda 
3.  Inkomende en uitgaande stukken. 

Adrie heeft de lijst naar de wijkraadsleden en notulist doorgestuurd. Afspraak is nu om de lijst 
ook naar ondersteunende leden. 
N.a.v.  
Vraag input Actieprogramma Integrale Veiligheid&Handhaving 2018. John heeft geantwoord 
en terugkoppeling gegeven. 
Voor de presentatie Gebiedsopgave Oost wordt een andere datum gekozen. 
Uitnodiging presentatie Veiligheid Schipholwegl. De Wijkraad is niet aanwezig geweest maar 
wil wel op de hoogte blijven. 

 
4 .  Vaststel len verslag 14 november 2017.  Ongewijzigd vastgesteld. 

Act iepunten;  
141117/x Notulen Stichting zijn vandaag door Frans verzonden. 
141117/4 Adrie heeft Burenhulp doorgegeven dat de wijkraad niet aanwezig is op het 
voorlichtingsdiner. 
141117/7 De wijkkrant is door diverse leden bezorgd. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
N.a.v. actiepunten. 
141117/6.2 Bouw Harmenjansweg, Borden voor opstelplaats bouwverkeer zijn geplaatst. 
John maakt een afspraak met uitvoerder. 
141117/6.5 N.a.v. zienswijze Harmenjansweg. Wijkraad heeft geen reactie gehad. Nanda 
wel. Plan is op enkele punten aangepast. Frans stuurt email naar gemeente. Het Raadsbesluit 
is gevallen, er zijn na publicatie mogelijkheden voor bezwaar. Actie Frans. 

Aanwezig: 
Albert Diederik, Adrie Dekker, Frans Steffens, 
Willy Stoelinga, Nanda Terol, John van Putten 
Joke Piek, Robert van Vliet, Alexander Bruch 
Monique Geijlswijk 
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
Ondersteunende leden 
Bewoner 
Notulist 

Afwezig met bericht                                                            Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Loes Groeneveld 
Johan Konneman 

Wijkraad 
Werkgroep Verkeer 
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140217/7 Navraag mogelijkheid budget bewoners-ondersteuning juridische 
ondersteuning/bestuursrecht. Nog geen antwoord van Mieneke. Actie, Adrie stuurt email 

 
5 .  Terugkoppel ing werkgroepen 
5.2 Activiteiten. Nanda. Alle aanvragen zijn goedgekeurd. Winterbijeenkomst en 

reanimatiecursus. Frans wil in het vervolg de aanvragen en de toekenning ontvangen. Adrie 
mailt naar Mieneke de vraag hoe het in 2018 met de financiën gaat. Op vrijdag 15 december 
zal aan de aanwezigen gevraagd worden hun ideeën voor 2018 voor activiteiten aan te geven. 

5.3 Bouw. John en Willy gaan in gesprek met de uitvoerder. Over o.a. de schoonmaak, het 
weggebruik door bouwverkeer. Van fase 2b is 70% verkocht. Omgevingsvergunning is 
afgegeven. De planning; volgens de nieuwsbrief Scheepmaker 1e kwartaal 2018 de aktes en de 
start. John stuurt een mail ook met de vraag over de aan en afvoer. Actie John. 
De woningen Harmenjansweg 63 en 67 worden gesplitst. Bewoners 65 zijn niet geïnformeerd. 
Via-via vernemen zij dat het dak van het naastgelegen pand verhoogd wordt, waardoor de 
afwatering mogelijk hun kant op komt De communicatie is slecht. Samenwerking tussen de 
eigenaren van de drie aaneengesloten panden is zeer wenselijk, men kan samenwerken bij de 
aanpak. Voor de splitsing dient een vergunning aangevraagd te worden. De woningen krijgen 
1 parkeervignet. 
-  Bouw Scheepmakersdijk vordert. Er zijn 6 vergunningen voor een dakterras aangevraagd. 
-  Het perceel Harmenjansweg/Papentorenvest van Kees Kranendonk staat te koop. 

5.5 Gemeente. Nanda heeft de besluitenlijst en vergunningaanvragen doorgestuurd. Gepubliceerd 
op 11 december concept raadstuk Onttrekking openbaarheid parkeerterreinen Oostvest en 
Dijkstraat. 

5.6 Groen. Volgens een kaart tijdens de expertmeeting is onze wijk groen genoeg. Men rekent het 
groen van de Waarderpolder en Veerplas mee!! Albert en John bezoeken dit overleg. 

5.7 Haven. De Molen heeft geen bezwaar tegen het aanbrengen van reddingsboeien. In januari 
2018 komt het nieuwe stuk over Veiligheid waterkanten. 

5.8 Jeugd. Albert benadert vrijdag Luc voor inzet portefeuille jeugd. 
Voetbalkooi. WABO november 2013 tijdelijke vergunning voor 5 jaar. IJkdatum is onduidelijk. 
De kooi is geplaatst op 28 april 2015. Adrie stuurt een mail naar afd. Vergunningen met een 
cc. naar Mieneke, zonder tegenbericht gaat de wijkraad uit van de ijkdatum de 
plaatsingsdatum 28 april 2015 tot 28 april 2020. Actie Adrie. 

5.9 Lobby/Buurtagenda. 15 december is de Winterbijeenkomst in de speeltuin. Er is € 25000 
beschikbaar voor de wijk. Bewoners kunnen deze avond ideeën aandragen. Het is een pilot, 
het geld is vastgelegd op een gemeenterekening. Wethouder Jeroen van Spijk is aanwezig. 

 Wijkraad vraagt voor deze avond een vrijwillige bijdrage, Alexander verzorgt een wijnproeverij 
en Frans een verloting. 

 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het is belangrijk om goede relaties aan te gaan 
met de commissie Ontwikkeling en met de nieuwe wethouders.  

5.10 Koepel/Panopticon. Termijn verloopt 10 januari 2018. Voorstel om via een brief bij de 
gemeente uitstel te vragen van b.v. een half jaar. John gaat eerst navraag doen bij Panopticon 
of het wenselijk is. Wat gaat er gebeuren als het niet door gaat? We moeten voorkomen dat 
er verloedering optreedt. Actie John. 

5.11 Verkeer/parkeren. Wijkraadsleden hebben de Albert Cuypgarage in Amsterdam bezocht met 
wethouder en raadsleden. Folder in te zien bij Albert. Bij de aanbesteding is ook voor 15 jaar 
onderhoud vastgelegd. De parkeernorm gaat omlaag bij sociale woningbouw naar 0.9, volgt 
dat straks ook bij nieuwbouw? In Oost is veel sociale bouw. De werkgroep verkeer komt 19 
januari bijeen. 

5.12 Wijkraden Oost. Twee weken voor het regieoverleg komen de wijkraden oost bijeen om 
agendapunten van de wijkraden te bespreken. Samenwerking is belangrijk. 
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6.  Communicat ie.  
Frans. Tot nu toe gebruikten we Dropbox voor het centraal archiveren. Frans en Albert zijn nu 
Google Drive aan het uittesten. Er zullen ook groepen voor de werkgroepen aangemaakt 
worden. Na de test uitrol naar de voorzitters van de werkgroepen. Over het werken met 
googledrive zal nader uitleg worden gegeven. Werkgroep verkeer krijgt een eigen emailadres. 
Complimenten voor de wijkkrant. Hij wordt breed gelezen ook o.a. door media en politiek. 
Volgende wijkkrant verschijnt in april. Nu Heleen Ronner uit de wijk verhuisd is, wil een 
bewoner uit de wijk redigeren, wat zeer op prijs wordt gesteld. 

 
7 .  Wat verder ter  tafel  komt.  

We missen een ontmoetingsruimte in de wijk. De wijkraad geeft dat elke keer aan bij nieuwe 
bouwprojecten in de wijk, FIetsznfabriek, Drijfriemenfabriek. Ruimte in de Molen kan gehuurd 
worden ook voor bijeenkomsten. 

 
8.  Sluit ing 21.45 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
	

Datum	 Pnt	 Wie	 Onderwerp	 Afhandeling/contactpersoon	
	 	 	 	 	
12-12-17	
	

4	 Frans	 Email	geen	reactie	zienswijze	
Harmenjansweg	

Gemeente	vergunningen	

12-12-17	 5	 Adrie	 Email	ijkdatum	voetbalkooi	2015/2020	 Afd.	vergunningen	
Cc	Mieneke	Zijlmans.	

12-12-17	 5.1	 Adrie	 Email	vraag	2018	activiteitenbudget	en	
bewonersondersteuning	

Mieneke	Zijlmans	

12-12-17	 5.3	 John	 Mail	uit	over	stand	van	zaken	bouwfase	2b	 	
12-12-17	 5.10	 John	 Navraag	ondersteuning	wijkraad	voor	

uitstel	half	jaar	
Panopticon	

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

Uitvoerder	
John	maakt	afspraak.	

14-11-17	 6.7	 Albert	 Luc	Jeugdportefeuille	 	
13-06-17	 3.8	 Albert	 Brief	Havendienst	geluidsoverlast	en	

snelheid	boten.	
Gaat	in	het	voorjaar	uit.	

14-02-17	
	
	
12-12-17	

7	
	
	
4	

Mieneke	
Zijlmans	
	
Adrie	

Navraag	mogelijkheid	budget	bewoners-
ondersteuning	juridische	
ondersteuning/bestuursrecht	
Versturen	mail	voor	reactie	

Cecile	Hubers	
	
	
Mieneke	Zijlmans	

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	

2018	

Standaard	 	 Allen	 Opgeven	nieuwe	bewoners		 Secretariaat	


