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Wijkraad Scheepmakersdi jk  en omgeving  
Dinsdag 13 februari  2017 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdi jk  10 

 
 

 
1 .  Opening door voorzitter Albert Diederik.  
           Mededel ingen; Frans en Alexander zijn vanwege gezondheidsproblemen niet aanwezig.       

Aanwezigen wensen hun sterkte.  
 Frans heeft het financieel verslag toegezonden ter goedkeuring.  
 
2 .  Vaststel len agenda.  Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3 .  Inkomende-/uitgaande stukken. Postlijst is toegezonden. N.a.v. 

  Antwoord van wijkraad aan Fam Stroomberg over parkeerproblematiek, het is een 
  Raadsbesluit.      

          Procedure Spaarnesprong. 22 februari Commissie Ontwikkeling, 7 februari ter publicatie met 
          nota van beantwoording, Dan is reactie mogelijk op ingediende zienswijze. 
          Antwoord gemeente tijdelijk parkeren Gedempte Oostersingelgracht. Dit voorstel is afgewezen. 
          Volgens de wijkraad niet op de juiste gronden. Mieneke zal een datum afspreken voor nader 
          overleg met de gemeente om gezamenlijk tot een oplossing te komen.                  Actie Mieneke. 
          Bij geen resultaat wil de wijkraad de officiele schriftelijke afwijzing. 
          RAV Kennemerland vergoeding pads. Nanda heeft contact gehad, zij kan de bonnen opsturen. 

        Debatavond 28 februari Broederhuis. Men moet zich aanmelden en vragen van tevoren 
doorgeven. John heeft al enkele vragen opgesteld. 

`         1. Bouw extra woningen, aandacht voor de gevolgen zoals extra onderwijs, zorg, 
werkgelegenheid, economie, infrastructuur. Reserveren financiën. D66 heeft samen met 
Actiepartij een motie ingediend. 

 2. Huisvestingsbeleid, blijft dat betaalbaar, voor wie? Dilia, Woonvisie geeft aan 25% sociale 
woningbouw, 55% middensegment.  

 3. Compacte stad en het groen. In de buurtmonitor staat niets concreets over onze wijk. 
 4. Visie doelgroepenbeleid. 
 

Aanwezig: 
Albert Diederik, Adrie Dekker, John van Putten 
Willy Stoelinga,  
Joke Piek, Johan Konneman,  
Job Thöne 
Mieneke Zijlmans 
Femke de Leeuw 
Dilia Leitner 
Sander van den Raadt 
Gertjan Hulster 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
Ondersteunende leden 
Speeltuin, vuilpluim Enschede 
Gebiedsverbinder 
OPH 
D66 
Trots Haarlem 
Actiepartij 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht                                                            Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Robert van Vliet 
Frans Steffens, Loes Groeneveld, Alexander Bruch 
Mustafa Karademir 

Wijkraad 
 
Wijkagent 
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4.  Vaststel len verslag 9 januari  2018 
 Actiepunten 
090181/3         Beantwoording post aan gemeente. Er wordt nu willekeurig gereageerd door de 

gemeente.  Wijkraad stuurt vanaf nu na 3 weken een herinnering en na 6 weken 
nog een keer. Adrie maakt een inventarisatie van de post die nog open staat. 

090181/3         Vragen debatavond 28 februari. Zie punt 3. 
090118/3.4      Albert is op verzoek naar de Lionsclub in de molen geweest en heeft gesproken 
                           over de ontwikkelingen in de wijk.  
090118/5.1      Albert vraagt aan Mustafa Karademir een artikel over melding en aangifte politie.  
090118/5.6      Brief betreffende reacties bereikbaarheid 023 is verzonden. 
090118/5.6      Brief aan de heer Stroomberg m.b.t. parkeren Scheepmakerskwartier is  
                           verzonden. 
090118/5.6      Bord fietspad bij Dantumaterrein is geplaatst.  
090118/6         Plaatsen Stemwijzer. Dilia de wijzer komt donderdag om 16.00 uur online.    
090118/6         Brief aanspreekpunten fracties na verkiezingen is verzonden.  
090118/6          Artikelen voor de wijkkrant moeten voor eind februari ingeleverd worden. 
121217/5          Expiratiedatum voetbalkooi Oostvest is 28 april 2020. 
121217/5.1      Leefbaarheid en initiatievenbudget. Mieneke; Uitvoeringsregeling en 

aanvraagformulieren komen op de site. Tot die tijd kan het oude formulier gebruikt 
worden. ínitiatieven@haarlem.nl. Maximaal € 3000. Eerst het geld aanvragen dan 
de vergunningen. Aanvraag Raad om de reactie van 2 naar 4 weken te verlengen. 
Sommige aanvragen kunnen al eerder beantwoord worden. Er volgt een evaluatie. 

141117/6.2     Gesprek bouw Harmenjansweg heeft plaatsgevonden zie verder punt 5.3  
141117/6.7     Portefeuille jeugd. Luc de Nijs stopt hiermee i.v.m. werkzaamheden. Er is buiten de 

kooi niets voor kinderen boven de 10 jaar. Albert zal ouders in de speeltuin 
benaderen. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
140217/7        Navraag mogelijkheid budget juridische bewonersondersteuning. Mieneke heeft 
navraag gedaan, het is net mogelijk. Vraag of de wijkraad de gemeenteadvocaat kan inhuren.   
                                                                                                                                                   Actie Mieneke. 
Jaarvergadering 10 april 2018. Albert nodigt de burgemeester uit. Onderwerp/spreker op de 
jaarvergadering na het officiële gedeelte. Aanwezigen denken erover na. Suggesties Panopticon,  
Paul Marselje zanger, iets over de historie van de wijk.  
 

5 .  Terugkoppel ingen werkgroepen 
5.1      Veiligheid. Bewoners op de Harmenjansweg worden telefonisch lastiggevallen. Er wordt 

gebeld maar niemand spreekt. Advies melden politie. 
 Artikel buurtwhattsapp in de wijkkrant. Er zijn er 2 in de wijk, via Albert en Johnny de Groot.        
5 .2     Activiteiten AED. Sander; Trots Haarlem heeft in november 2016 een motie ingediend. Een 6 

minuten netwerk in heel Haarlem. De motie is aangenomen. Hij heeft een overzicht gevraagd 
hoeveel AED’s er nodig zijn, maar die is er nog niet. Hartveilig accepteert alleen aanmeldingen 
met buitenkast. Buitenkasten zijn duur in aanschaf. Mieneke meldt dat afd. Veiligheid er mee 
bezig is. John zal een brief opstellen voor B&W.                                                 Actie John. 

 Aanvraag indienen subsidie verlichting voor Scheepmakersdijk en apart voor de Houtmarkt. 
                                                 Actie Albert. 
5.3    Bouw. Fase 2A en 2 B. Er is een goed gesprek geweest. Wijkraad zal kennismaken met een 

nieuwe projectmanager. In het voorjaar starten de echte activiteiten. Bouwbedrijf Heddes. 
Afvoermateriaal gaat via de tunnel. Over plek voor opslag is men niet helemaal uit, mogelijkheid 
platbodems wordt bekeken. Parkeren blijft een probleem, zoeken naar een oplossing. 

            Er zijn veel kleinschalige projecten in de buurt die toch wel overlast geven, parkeren, plaatsing 
containers enz. Er is een schouw gedaan op verzoek van de werkgroep is de cirkel groter. 

 Papentorenvest vml. Van Aalst blijft de bouwvergunning al lange tijd aangehouden.  
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5.5 Koepel. Wethouder heeft opdracht om bepaalde onderdelen na te gaan. Het wordt over een 
week in de Commissie besproken. De wijkraad vindt het allemaal heel traag gaan. Een optie 
vanuit de Buurtagenda is een mogelijke locatie voor buurthuis bij Panopticon. 

5.6 Verkeer en parkeren. Afwijzing voorstel tijdelijke parkeerplekken Oostvest. Parkeren op de 
Oostvest Fietsznfabriek gaat vervallen. Veel plekken worden door bouwactiviteiten ingenomen. 
Dilia; Gedempte Oostersingelgracht is vermeld in het I.P; in 2018 planvorming, 2019 2 miljoen. 
Gemeente heeft soms problemen met opheffen tijdelijke situaties. Bij tijdelijke situaties dient 
een duidelijke einddatum vermeld te worden. Voorstel is om al eerder de buitenste rijbanen bij 
de NS in te richten. Werkgroep ging uit van 2020. Mieneke zal de data aan de werkgroep 
verkeer doorgeven. 

5.7 Wijkraden Haarlem Oost. Regieoverleg is 15 maart om 15.00 uur in de Zijlpoort. De wijkraden 
bespreken 2 weken van tevoren de agendapunten. Er is een goede samenwerking met de 
wijkraden Oost. 

  
6 .  Communicat ie.  
          Inleveren copy wijkkrant voor eind februari. 

 
7 .  Wat verder ter  tafel  komt/Rondvraag 
          Gertjan; na de verkiezingen starten de coalitieonderhandelingen. Bekijk als wijkraad wat jullie 
           willen dat er voor de wijk in het coalitieakkoord komt. Albert; dat kunnen we uit onze zienswijze 
           Spaarnesprong en onze wijkvisie halen. 
 
8 .  Sluit ing 22.00 uur. 

 

Datum Pnt Wie Onderwerp Afhandel ing/contactpersoon 
13-02-18 3 Mieneke Datum overleg tijdelijk parkeren 

Oostvest. 
 

13-02-18 4 Mieneke Navraag of de wijkraad de 
gemeenteadvocaat kan inhuren. 

 

13-02-18 5.2 John Brief AED’s Aan College B&W 
13-02-18 5.2 Albert Aanvraag subsidie verlichting 

Scheepmakersdijk en Houtmarkt 
 

13-02-18 7 Wijkraad Punten coalitieonderhandelingen. Na 21 maart 
     
09-01-18 3 Adrie Uitstaande onbeantwoorde post 

nagaan. 
Adrie maakt inventarisatie. 

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 
 
13-02-18 

4 Frans 
 
John 

Email geen reactie ontvangen zienswijze 
Harmenjansweg. Bewoners wel. 
Stuurt brief 

Gemeente vergunningen 

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

Gaat in het voorjaar uit. 

14-06-16 6 ?? Over invulling groen-/speelvoorziening 
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 


