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Wijkraad Scheepmakersdi jk  en omgeving   
                                      D insdag 8 mei 2018 aanvang 20.00 uur 

Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdi jk  10.  
 
 

 
Aanwezig: 
Adrie Dekker, Nanda Terol,  
Willy Stoelinga, Frans Steffens, John van Putten 
Job Thöne, Alexander Bruch, Robert van Vliet Joke 
Piek, Johan Konneman 
Daniëlle Leder 
Marcella Pommee 
Truus Melchior 

Leden wijkraad 
 
Ondersteunend leden 
Werkgroepen 
Oosterkerk 
Toekomstige bewoner punt 5. 
Notulist 

Afwezig   met bericht                                             Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Albert Diederik,  
Mieneke Zijlmans 
Wim van Seggelen 

Voorzitter wijkraad 
Gebiedsverbinder 
Belangstellende 

1.  Opening door plv. voorzitter Adrie Dekker. Albert is vanwege familieomstandigheden niet 
aanwezig. 
Mededel ingen bericht afwezig zie presentielijst. 
 

2 .  Vaststel len agenda.  Akkoord.  
3.  Inkomende en uitgaande stukken. Adrie heeft de postlijst toegezonden (8 mei). 

N.a.v. Gemeente uitnodiging presentatie fietsoversteek Schipholweg. De wijkraad neemt niet 
deel aan de overleggen maar wil wel op de hoogte gehouden worden. 
 

4.  Vaststel len verslag 13 maart  2018. Ongewijzigd vastgesteld.  
Actiepunten; 
130318/6  Brief bezoekersschijf SMK is verzonden. 
130318/6  Fijnstofmetingen is na bespreking met wijkraden oost in het regieoverleg 

verzonden door de wijkraad.  
130218/4 Brief inhuur gemeenteadvocaat door de wijkraad is verzonden. 
130218/7 Speerpunten voor coalitieonderhandelingen zijn verzonden. 

• Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
130617/3.8 Brief Havendienst geluidsoverlast en snelheid boten wordt door Adrie 

nagevraagd bij Albert of deze verzonden is.   
 

4A.   Vaststel len jaarverslag 10 apri l  2018.  Vastgesteld. 
Tekstueel wijzigen;  
Punt 2 De Koepel. Elanwonen wil onder voorwaarden het stokje overnemen van Amvest. O.a. 
het eraf halen van het terugkoopgeding. 
Punt 2 Milieu Vuilpluim Enschedeterrein. In de Bakenessergracht worden buizen geslagen 
waar gedurende 30 jaar bacteriën, ijzervijzel en zetmeel worden ingepompt. 
Punt 5 Peter van Straten doet de lay-out van de wijkkrant, Eelko Rol de redactie. 

 
5 .  Project “Kat/mens uit  de gracht”.  Marcel la  Pommee. 

Marcella is toekomstige bewoner in de Windasstraat en heeft de omgeving verkend.  
Belangrijk punt is de situatie langs de hoge kades. Als men te water raakt komt men er moeilijk 
uit, dit geldt voor bijna de hele Spaarneoever tussen Schoterbrug en Buitenrustbruggen. Drie 
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straten komen rechtstreeks op de kade uit, kinderen kunnen op fietsjes als zij niet remmen 
door schieten het water in. In de toekomst wordt er meer gebruik gemaakt van de kade door 
de doorgaande wandel en fietsroute. Er zijn geen reddingsmiddelen aanwezig. Dit punt heeft 
de wijkraad al eerder besproken met de gemeente. Er is een motie aangenomen dat er een 
gemeentelijk beleid wordt ontwikkeld. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Marcella doet het 
voorstel n.a.v. het beleid in o.a. Leiden om de hotspots in kaart te brengen en gerichte 
middelen aan te brengen. Hekje, touwen, reddingsboeien, eilandjes. Mogelijkheid voor 
initiatievenbudget. 
Afspraak Marcella en Alexander gaan de mogelijkheden bespreken en dan wordt er een brief 
gestuurd naar de Raad om ze aan de toezegging te herinneren.                           Actie Alexander. 

5A Danielle is vanuit de Oosterkerk aanwezig om kennis te maken en te horen wat voor behoefte 
er is aan activiteiten. 
 

6 .  Terugkoppel ing werkgroepen. 
6.1 Veiligheid. Na melding is een auto zonder voorwiel op de Harmenjansweg verwijderd door 

Handhaving. 
Het tegen het verkeer inrijden Harmenjansweg (ook door eigen bewoners) en het tegen het 
verkeer inrijden op het fietspad Gedempte Oostersingelgracht/Harmenjansweg brengen 
gevaarlijke situaties mee. Er is al eerder een bord geplaatst bij het fietspad. 
Men vindt de verkeerslichten bij Harmenjansweg fietsonvriendelijk. 

6.2 Activiteiten. Nanda was aanwezig bij gemeentebijeenkomst over AED’s in heel Haarlem, de zes 
minutenzone. Er wordt een werkgroep gevormd om AED’s te inventariseren. Nanda heeft zich 
opgegeven. Er wordt gekeken naar het aantal AED’s t.o.v. aantal bewoners en er worden 
buitenkasten gefinancierd. Advies om de uitbreiding van het aantal bewoners in onze wijk mee 
te nemen. (Dantuma, Fietsznfabriek, Koepel). 

              Adrie doet navraag bij Mieneke over de verantwoording van het initiatievenbudget. Men zou 
per kwartaal geïnformeerd worden.            Actie Adrie. 

6.3         Bouw. Fase 2 A+B.  Werkgroep Bouw en verkeer trekken hier samen op. 
 John heeft de rapportage per mail (4 mei) toegezonden. 

 Voor Fase 2A is er 16 mei een overleg. Laden en lossen gebeurde tot nu toe op eigen terrein 
dat kan bij de rest van de bouw straks niet meer. 
Fase 2B. Een heikel punt is de bereikbaarheid parkeergarage Spaarnoogstraat. Er zijn drie 
oplossingen aangedragen waarvan er twee zijn afgewezen. De gemeente heeft zelf geen 
oplossing. Men denkt niet aan de gevolgen voor de bewoners. 
De oplossing die onze voorkeur verdient. Een doorrit maken vanaf de Oostvest via de 
groenstrook tussen de spoordijk en de Spaarnoogstraat. Deze oplossing vraagt wat 
+aanpassingen aan stoep en fietspad op de O-vest alsmede rijplaten op de groenstrook. 
De groenstrook is eigendom van ProRail. De aannemer dient contact op te nemen. Elanwonen 
heeft toegezegd te willen mee werken. Aandachtspunt is handhaving verkeer Harmenjansweg 
en Oudeweg.  
Parkeerruimte creëren op de Oostvest. Het aanpassen is niet alleen voor nu maar ook voor de 
toekomst met de komende projecten (Fietsznfabriek, Dantuma, de Koepel). 
Splitsing woningen. De wijkraad wil een standaardbrief opstellen voor nieuwe  
vergunningaanvragen. Om hangende een procedure geen onomkeerbare werkzaamheden te 
verrichten. De Stichting (nodig voor juridische zaken), na twee wijzigingen in de statuten en na 
akkoord naar de Kamer van Koophandel.  
Actie. John maakt een standaardbrief. Aanpassingen statuten Frans. 

6.4 Duurzaamheid. Job legt de situatie vuilpluim Enschedecomplex uit. 
6.5 Gemeente. Nanda stuurt morgen de besluitenlijst en vergunningen enz. door. Zij stuurt tevens 

de links mee voor deze informatie. 
6.6 Haven. Alexander gaat de nota “ambitie Haarlemse wateren” bestuderen. 
6.7 Verkeer. Punten rondom bouwprojecten zijn bij punt 6.3 al besproken. 
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 Parkeerbeleid. Nieuwe ingangsdatum oktober 2018. Er is veel verwarring. Wijkraad stuurt een 
brief aan gemeente om met bebording beter aan te geven waar men de zone inrijdt en waar 
de betaalautomaten staan.             Actie John. 

6.8 Regieoverleg. Nieuwe gebiedsmanager is Connie Valkhof. Per 1 mei is Marcel Schaapherder 
geen gebiedsbeheerder in oost meer. Frans wil dat de verslagen in het archief worden 
opgenomen. Adie neemt contact met Albert op.                                                 Actie Adrie. 

 
7 .  Communicat ie.   

Frans. Uitbreiding advertenties wijkkrant. Restaurant Toost gaat 10 juni weer open.  
Er komt een artikel over duurzaamheid/energie (auto’s op waterstof).  
Job gaat een kennismakingsborrel organiseren voor de bewoners van de nieuwe 
appartementen Scheepmakersdijk. 
De aannemer vraagt in het kader van snel iets meedelen de adressen van onze digitale 
nieuwsbrief. Is daar bezwaar tegen, privacy, moet daar iets tegenover staan? Aannemer kan 
ook brieven in de bus gooien. Dit wordt overlegd met Albert.                      Actie Frans/ Adrie. 
 

8 .  Wat verder ter  tafel  komt 
8.1 Juli en augustus is er geen maandelijkse vergadering. 
8.2 Willy Stoelinga heeft de 14e een gesprek met de heer Ludwig ontwikkelaar van het 

naastgelegen pand Harmenjansweg waar drie appartementen komen. Het pand is gestript, er 
worden boringen voor de fundering gedaan. De stoep is door containers beschadigd. 

8.3 Danielle Leder vond het prettig aanwezig te zijn en zal de wijkraad na overleg met BUUV op de 
wijkraad op de hoogte houden. 

8.3 4 mei hebben Adrie en Albert namens de gezamenlijke wijkraden Haarlem Oost een krans 
gelegd in het Reinaldapark. Elk jaar is de scoutinggroep Dorus en Doortje Rijkers uit de 
Koralensteeg aanwezig om de kransen naar het Monument te brengen. 

8.4 Frans BBQ 31 augustus voor wijkraadsleden en ondersteunende leden bij de Koepel tuin nr. 6. 
31 augustus. Frans stuurt nog een mail. 

  
9 .  Sluit ing 22.10 uur.    Volgende vergadering is Adrie met vakantie. 

Datum Pnt Wie Onderwerp Afhandel ing/contactpersoon 
08-05-18 6.2 Adrie Verantwoording Initiatievenbudget Mieneke 
08-05-18 6.3 John 

 
Frans 

Opstellen standaardbrief bezwaar 
splitsing woningen 
Wijzigen statuten Stichting. 

Gemeente 

08-05-18 6.7 John Brief beter bebording parkeergebied Gemeente 
08-05-18  Adrie Overleg met Albert verslagen in archief.  
08-05-18 7 Adrie/Frans Akkoord toezenden adressen digitale 

nieuwsbrief aan aannemer.  
Overleg met Albert 

13-06-17 
 
08-05-18 

3.8 Albert 
 
Adrie 

Brief Havendienst geluidsoverlast en 
snelheid boten. 
Navragen of Albert de brief/mail 
verzonden heeft 

Gaat in het voorjaar uit. 
 
Albert 

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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