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Wijkraad Scheepmakersdi jk  en omgeving  
Dinsdag 13 maart  2018 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdi jk  10 

 
 

 
1 .  Opening door voorzitter Albert Diederik. De Spaarnesprong is in de Commissie besproken, 

Albert heeft ingesproken (is verzonden aan de leden). De Sportheldenbuurt is tegen de 
bouwhoogtes en het vele verkeer. De wijkraad wacht de Raadsvergadering van donderdag af. 
Tijdens de daaropvolgende procedures kan men bezwaar aantekenen.  
Mededel ingen. Afmelding Loes Groeneveld. Frans geeft aan dat hij het iets rustiger aan moet 
doen vanwege gezondheidsproblemen. 
Susanne Schulz woont in de Blekerstraat en is ter kennismaking aanwezig. Zij is biologe en weet 
vanuit haar werk veel over milieuvergunning en effectenstudies.  
 

2 .  Vaststel len agenda.  Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 .  Inkomende en uitgaande stukken. Adrie heeft lijst toegezonden  
N.a.v. verzoek aan gemeente voor € 5000 voor aanschaf en plaatsing 3 AED-buitenkasten. De 
huidige AED’s worden niet opgenomen in het bestand daar zij niet 24/7 toegankelijk zijn. 
- Herinneringsbrief over de straatverlichting aan gemeente. 
Sander van den Raadt Trots Haarlem heeft n.a.v. onze laatste vergadering navraag gedaan naar 
stand van zaken straatverlichting en splitsing van huizen. Daar zijn meerdere antwoorden op 
binnengekomen. O.a. er is een omgevingsvergunning, beleidsregels parkeernormen. Het is 
maatwerk, het College kan van de normen afzien. Voor onze wijk is geen beleid wel in de 
Amsterdamse buurt. 

4. Vaststel len verslag 13 februari  2018.  Verslag ongewijzigd vastgesteld. 
Actiepunten; 
130218/3 Datum overleg parkeren Oostvest is 20 maart 
130219/5.2 Brief aan College over vraag naar beleid AED’s is verzonden. 
090118/3 Adrie heeft inventarisatie gemaakt van onbeantwoorde post. 
090118/7 Burgemeester is uitgenodigd voor de jaarvergadering. 
090118/7 Onderwerp Jaarvergadering kan naar Albert gemaild worden. 

Aanwezig: 
Albert Diederik, Adrie Dekker, John van Putten 
Willy Stoelinga, Frans Steffens, Nanda Terol 
Joke Piek, Robert van Vliet, Alexander Bruch 
Johan Konneman,  
Sander van den Brant 
Paul Meulman 
Saskia Jansen, John de Groot, Monique Geijlswijk, 
Susanne Schulz 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Wijkraadsleden 
 
Ondersteunende leden 
 
Programma manager parkeren gemeente pnt 5 
St. ontmoet elkaar in Parkwijk. Stoeip. 
Bewoners 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig met bericht                                                            Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Loes Groeneveld,  
Mustafa Karademir 

Wijkraad 
Wijkagent 
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130218/5.2 Straatverlichting Houtmarkt en Scheepmakersdijk is verzonden. 
121217/4 Email verzonden over het geen reactie ontvangen over de zienswijze 

Harmenjansweg de bewoners wel. John heeft brief aan afd. vergunningen 
verzonden. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
											N.a.v. actiepunten 
           130218/4 Navraag of de wijkraad de gemeenteadvocaat kan inhuren, geen antwoord.               

                                                    John stuurt brief. 
													
5.  Parkeren.  Bezoekers, zone c, nieuwbouw SMK. Frans. 

Bewoners SMK willen een bezoekersschijf. Zij hebben dit reeds aangegeven bij de gemeente. 
Bij de bouw is afgesproken dat zij geen schijf krijgen. De wijkraad heeft toen al aangegeven dat 
de parkeernorm onvoldoende is. De bezoekers parkeerden bij de parkeermeters. Nu is het 
parkeerbeleid verandert en kan men 1 uur bij een meter staan. 
Voor dit punt is Sander van den Brant aanwezig, Hij geeft uitleg over het verschil tussen de 
bezoekersschijf (3 uur parkeren) en parkeermeter (1 uur). De wethouder en afd. verkeer willen 
een bezoekersschijf toestaan. Het is de enige straat in zone c die het niet heeft. 
De voorzitter peilt de mening 8 voor 7 tegen en 2 onthouding. Er dient meer uitleg te komen. 
De wijkraad vindt dat de gemeente dit de bewoners dient uit te leggen. De oplossing dient bij 
de gemeente te liggen niet bij de wijkraad.  
John schrijft een brief aan het College (met cc Sander); de wijkraad heeft begrip voor de 
bewoners. Maar komen er nog meer uitzonderingen in de toekomst bij nieuwbouw? Gesplitste 
woningen Scheepmakersdijk en verbouwde panden Papentorenvest kregen nu geen 
vergunning. Het benadrukt de noodzaak voor een parkeergarage Papentorenvest zoals het 
bureau Goudappel Coffeng ook aangeeft. Suggestie parkeren tot die tijd terrein vml. Dantuma.      
                           Actie John.                                                                                             
- Het parkeren op parkeerterrein Koepel is illegaal dat is eigen terrein. 

 
6 .  Terugkoppel ing werkgroepen 

Activiteiten. Activiteitenbudget heet nu burgerinitiatieven. Er kan voor maximaal € 3000 een 
aanvraag worden ingediend. Voorstel Albert voor een koffieochtend in de 
Koepel/cipierswoning. Frans vraagt om tijdig de reanimatiecursus voor 2019 op te starten. Willy 
men kan melding maken van een gebruikte AED en een vergoeding voor het gebruikte materiaal 
krijgen bij GGD en Brandweer. 
Bouw. Er heeft een gesprek plaatsgevonden, met de opzichter gaat men nog kennismaken. In 
april start men met palen boren. Het zand wordt afgevoerd niet teruggestort. Afvoer via viaduct 
Oudeweg. Bij te groot materiaal gaat er een begeleider mee. Er is een HUB in de Waarderpolder 
voor bouwmateriaal. Er komt een extra hoge hijskraan waardoor voor de veiligheid 
parkeerplaatsen afgesloten worden. 
Groen. Susanne laat Albert later weten of zij zich hier mee bezig wil houden. Haar 
deskundigheid zou een goede aanvulling voor de wijkraad zijn. 
Jeugd. Saskia en Johnny hebben zich sterk gemaakt voor de Leefstraat maar door gebrek aan 
bewoners om te helpen zijn zij er mee gestopt. John geeft de tip om het ROC te benaderen voor 
b.v. stagekrachten. De wijkbewoners vinden het wel leuk maar er moet inzet zijn van hun kant, 
het is voor hun kinderen. Voorstel van Johnny om de viaduct Gedempte Oostersingelgracht na 
de herinrichting af te sluiten voor een plek voor de jeugd. Albert heeft per brief via de speeltuin 
de ouders benaderd voor inzet voor activiteiten hun kinderen. 
Duurzaamheid. De wijkraden Oost hebben enige tijd geleden fijnstof metingen laten doen. 
Vraag of men dit opnieuw moet in de gewijzigde situatie.                     Punt voor het regieoverleg. 
Koepel. De SRH-Gruppe en diverse andere organisaties zijn in Haarlem op bezoek geweest. Voor 
15 mei moet duidelijk zijn of zij een NL-accreditatie hebben. 
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Vraag naar de stand van zaken Horeca. In november moest alles weg zijn. Het staat er nog. De 
vergunningaanvragen in de gaten houden. Nanda houdt dit in de gaten zoals ze alle 
vergunningen in de gaten houdt. Men kan zich ook zelf voor deze mail aanmelden. 
Wijkraden Oost. De agenda voor het regieoverleg is door de GWO ( gezamenlijke wijkraden 
Haarlem oost) vastgesteld. N.a.v. het politiek debat in Oost zijn er 3 hoofdthema’s. Adrie en 
Albert gaan hiernaartoe. 
Verkeer parkeren. Het voorstel om de GOG eerder af te waarderen voor tijdelijke 
parkeerplekken bouw op de Gedempte Oostersingelgracht aan de kant van de Oostvest is 
afgewezen. 20 maart is er overleg met de gemeente. Johan geeft uitleg van de voorgestelde  
nieuwe situatie. 
Frans meldt vanuit de media dat auto’s op waterstof meer toekomst hebben dan de elektrische 
auto’s. Beter voor milieu en makkelijker opslag. 
 

7 .  Communicat ie.  
Wijkkrant komt na de verkiezingen uit. 
Jaarvergadering 10 april aanvang 20.00 uur. Verkiezingen; Albert(voorzitter), Adrie (secretaris), 
Frans(penningmeester), John, Nanda en Willy stellen zich herkiesbaar. De ondersteunende 
leden Alexander, Johan, Robert en Joke willen doorgaan. Loes Groeneveld heeft helaas 
gezondheidsproblemen. Burgemeester is aanwezig. Suggesties voor een onderwerp na het 
officiële gedeelte doorgeven aan Albert. Albert heeft iemand die over Haarlem vertelt en de 
wens voor het buurthuis is een thema. Catering wordt verzorgd door Alexander, Nanda en Willy. 
Om 19.00 kan de zaal ingericht worden. Adrie zal bij de speeltuin navragen of het eerder kan. 
 

8 .  Wat verder ter  tafel  komt/rondvraag 
8.1  John. Het is van belang om vóór de Collegevorming de belangrijkste punten voor de wijk onder 

de aandacht te brengen zoals b.v. de parkeergarage. Vraag aan de leden om punten naar Albert 
te mailen. John, Alexander en Albert stellen de lijst samen en zullen het concept rondsturen.  

                                                                                                   Actie leden,  
   Albert Alexander en John. 

9. Sluit ing 22.00 uur. 

Datum Pnt Wie Onderwerp Afhandel ing/contactpersoon 
13-03-18 6 John Brief bezoekersschijf SMK College B&W 
13-03-18 6 Adrie 

Albert 
Fijnstofmetingen Punt regieoverleg 

13-02-18 
 
13-03-18 

4 
 
4 

Mieneke 
 
John 

Navraag of de wijkraad de 
gemeenteadvocaat kan inhuren. 
Stuurt een brief. 

 

13-02-18 
13-03-18 

7 Wijkraad 
Leden 

Punten coalitieonderhandelingen 
doormailen naar Albert. Opstellen 
concept Albert Alexander en John 

 

     
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 wijkraad en ondersteunende leden 

September 2018 

Standaard  Allen Opgeven nieuwe bewoners  Secretariaat 
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