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Wijkraad Scheepmakersdi jk  en omgeving  
Dinsdag 9 januari  2017 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdi jk  10 

 
 

1 .  Opening door voorzitter Albert Diederik. 
Mededel ingen. Afmeldingen zie afwezig met bericht. 
Splitsing van woningen vindt steeds meer plaats in de wijk. Wijkraad maakt zich zorgen. Er 
wordt een brief opgesteld met de vraag naar het officiële beleid inzake splitsing woningen van 
de gemeente, de vergunningen en de criteria.                                                                Actie Albert. 
 

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

Bij uitgaande stukken de antwoordtermijn laten aangeven. Nagaan wat de gemeentelijke 
procedure is. Bijhouden wat nog uitstaat aan onbeantwoorde/onbehandelde post.  Actie Adrie 

3.1 N.a.v. postlijst. Het verzoek voor medewerking van de wijkraad Amsterdamse Buurten aan een 
debat met bewoners Haarlem Oost en alle politiek partijen vinden de aanwezigen een goed 
initiatief. Voor een debat met 50 burgers zal er een goede gesprekleider moeten zijn. 
Voorbereiden vragen en bespreking tijdens onze vergadering in februari.                   Actie allen 
Albert stuurt aanwezigheid WRSMD naar WRAB         Actie Albert 

3.2 Panopticon. Gesprek D66 8 januari. Deadline voor Panopticon is 10 januari. Indien het nodig is 
til het over de verkiezingen heen. Vanavond bericht dat er handtekeningen zijn gezet. Mustafa 
merkt op dat er meer parkeerdruk en drukte/overlast kan komen. Albert; Hier is discussie over 
gevoerd en er zijn al in de beginfase afspraken over gemaakt met Panopticon en gemeente en 
blijven in gesprek. 

3.3 Willy. Bij Harmenjansweg 63 is de verbouwing gestart. Bij de asbestverwerking op het dak is er 
bij Willy waterschade ontstaan. Dit is in afhandeling met de gemeente. 

3.4 Verzoek Lionsclub om voor gezelschap ontwikkelingen Scheepmakerskwartier te bespreken 20 
januari in de Molen. John en Albert bespreken wie er gaat. 

 
4 .  Vaststel len verslag 12 december 2017. Ongewijz igd vastgesteld.  

121217/5.3 Mail uit over de stand van zaken bouwfase 2b is door John toegezonden. 

Aanwezig: 
Albert Diederik, Adrie Dekker, John van Putten 
Willy Stoelinga,  
Joke Piek, Robert van Vliet, Johan Konneman 
Mustafa Karademir 
Femke de Leeuw 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
Ondersteunende leden 
Wijkagent 
OPH 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht                                                            Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Frans Steffens, Adrie Dekker, Nanda Terol, Loes 
Groeneveld, Alexander Bruch 
Job Thöne 
Mieneke Zijlmans 
Dilia Leitner 
Barbara Munnikes 

Wijkraad 
 
Speeltuin, vuilpluim Enschede 
Gebiedsverbinder 
D66. 
Spaarnelanden 
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121217/5.10 Navraag ondersteuning wijkraad voor indien nodig uitstel van een half jaar is 
door John met Jacqueline van Panopticon besproken en akkoord bevonden. 

141117/6.2 Gesprek over gemaakte afspraken bouw Harmenjansweg. Datum is 18 januari 
• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

N.a.v. 140217/7 Navraag mogelijkheid budget bewoners-ondersteuning juridische 
ondersteuning/bestuursrecht. Er is nog steeds geen antwoord. Albert stuurt een brief aan 
Mieneke.             Actie Albert. 
 

5 .  Terugkoppel ing werkgroepen 
5.1 Veiligheid Mustafa Karademir. Er worden veel zinken regenpijpen en fietsen gestolen, poging 

tot inbraak speeltuingebouw Advies Mustafa altijd aangifte doen. In het Driehoeksoverleg 
wordt gekeken naar de meldingen om prioriteiten te stellen. Melding is geen aangifte melding 
is geen uitdrukkelijk verzoek tot strafvervolging. Men dient een afspraak te maken. 0900 
8844. en digitaal via www.politie.nl.  Alles staat te lezen op de site van de politie. De wijkraad 
maakt ook een artikel voor de wijkkrant van april en site.                                                         Actie 
Albert. 

 Diverse organisaties hanteren een andere indeling voor onze wijk. 
5.3 Bouwfase 2 a en 2 b. John. Afspraak met Wibaut is 18 januari. Start is eind januari/begin 

februari. Sloop duurt ongeveer 3 maanden. Op de Papentorenvest s nu ruimte voor 
bouwverkeer (laden en lossen). Er een verzoek voor parkeren op terrein PI. Panopticon zal dat 
zelf nodig hebben. 

5.4 Buurtagenda. Albert. Er was een aardige opkomst hoewel van de 500 uitnodigingen er slechts 
40 aanwezig waren. Op plaats 1 stond een huiskamer en op 2 kerstverlichting (Spaarnoog) en 
straatverlichting Scheepmakersdijk en Korte Dijk. Kerstverlichting kan een eerste uitgave zijn. 
Voorstel  om tijdelijk voor een huiskamer bij Panopticon te kijken. Om te verkennen hoe het 
gaat lopen en wat de behoefte is en of er genoeg vrijwilligers zijn.    Aanwezigen gaan akkoord. 
De straatverlichting niet via dit budget. Er gaat een officiële brief naar het College met een cc 
naar de fracties. Straatverlichting is een zaak van openbare veiligheid. In de Scheepmakersdijk 
is grotendeels geen openbare verlichting aanwezig na de nieuwbouw. 
Jeroen van Spijk schrijft een artikel voor de wijkkrant over de Buurtagenda. 

5.6 Verkeer. Johan. Bereikbaarheid 023, verzoek om medewerking. Er is al een eerste reactie 
ingestuurd met kanttekeningen. De wijkraad zal een officiële brief schrijven aan de gemeente. 
De wijkraad onderschrijft de doelstellingen maar neemt een eigen positie in, wil op de hoogte 
blijven.                           Actie John. 
Johan is aanspreekpunt vanuit werkgroep verkeer en zal indien nodig terugkoppelen naar de 
wijkraad. 
- Herschrijven wijkvisie is een project van de voltallige wijkraad. Aanspreekpunt Frans. 
Brief Hans Stroomberg bewoner Scheepmakerskwartier over parkeervergunningen. John 
antwoord per brief dat dit gebied buiten het vergunningengebied valt. Parkeren in eigen 
garage. Het is vastgesteld beleid door de gemeenteraad.                                                Actie John. 
- Op het fietspad Harmenjansweg/Oudeweg (bij het vml. Dantumaterrein) is een bord met 

eenrichtingverkeer weggehaald. Melding bij Handhaving.                                 Actie Johan. 
 

6.  Communicat ie 
Femke; OPH vindt de wijkraden heel belangrijk. Het OPH heeft als tweede partij hun 
programma al klaar. Verkiezingen 21 maart. Zodra de Stemwijzer er is zal het op de 
wijkwebsite geplaatst worden           Actie Albert. 
  
1 april verschijnt de wijkkrant. Graag artikelen inleveren.         Actie allen. 
 

7 .  Wat verder ter  tafel  komt 
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Jaarvergadering is 10 april. Uitnodigen burgmeester Jos Wienen.                               Actie 
Albert. 
Nadenken over onderwerp voor de jaarvergadering voor vergadering februari          Actie allen. 
Er gebeurt veel in de wijk, er moeten meer (ondersteunende) leden bijkomen 
Wim mist de aanwezigheid van de politiek. 

 
8. Sluit ing 21.45 uur. 

Datum Pnt Wie Onderwerp Afhandel ing/contactpersoon 
09-01-18 3 Adrie Beantwoording post door gemeente, 

navragen procedure  
Uitstaande onbeantwoorde post 
nagaan. 

Gemeente 
 
Adrie 

09-01-18 3 Allen 
 
Albert 

Voorbereiden vragen politiek en burgers 
Oost van WRAB 
Verzenden bevestiging aanwezigheid 28 
februari 

Bespreking 13 februari 
 
WRAB 

09-01-18 3.4 Albert 
John 

Afspreken wie er gaat naar Lionsclub 20 
januari? Ontwikkelingen 
Scheepmakerskwartier 

In de molen 

09-01-18 5.1 Albert Artikel melding en aangifte politie Wijkkrant april en site. 
09-01-18 5.6 John Brief 023, officiële reactie  
09-01-18 5.6 John Brief antwoord over 

parkeervergunningen 
Scheepmakerskwartier 

Hans Stroomberg 

09-01-18 5.6 Johan Melding ontbreken bord eenrichting-
verkeer op fietspad bij Dantumaterrein 

Handhaving 

09-01-18 6 Albert Plaatsen Stemwijzer Op de site 
09-01-18 6 John Brief aanspreekpunten na verkiezingen Alle fracties 
09-01-18 6 Allen Artikelen voor de wijkkrant  
09-01-18 7 Albert Uitnodigen burgemeester voor 

jaarvergadering  
Jos Wienen 
10 april 

09-01-18 7 Allen Bedenken onderwerp jaarvergadering 10 april 
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 

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 Mail 
13-06-17 3.8 Albert Brief Havendienst geluidsoverlast en 

snelheid boten. 
Gaat in het voorjaar uit. 

14-02-17 
 
 
09-01-18 
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Mieneke 
Zijlmans 
 
Albert 

Navraag mogelijkheid budget bewoners-
ondersteuning juridische 
ondersteuning/bestuursrecht 
Stuurt brief. 

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). 

 



4 
 

 

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

2018 

Standaard  Allen Opgeven nieuwe bewoners  Secretariaat 


