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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving   
                                      Dinsdag 10 april 2018 aanvang 20.00 uur 

Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdijk 10. 
Jaarvergadering 

 
 
Aanwezig: 
Albert Diederik, Adrie Dekker, Nanda Terol,  
Loes Groeneveld, Willy Stoelinga, Frans 
Steffens, John van Putten 
Job Thöne, Alexander Bruch, Robert van Vliet, 
Joke Piek, Luc de Nijs, Johan Konneman 
Annelies Both, Saskia Jansen 
An Lalleman 
Jos Wienen 
Fredie Kuiper 
Mieneke Zijlmans 
Mustafa Karademir 
Vincent Bijleveld 
Sander van den Raadt 
Gertjan Hulster 
Ziggy Klazes 
José de Cock 
Bewoners en belangstellenden 
Truus Melchior 

Leden wijkraad 
 
 
Ondersteunend leden 
 
Werkgroepen 
Erelid 
Burgemeester 
Zanger/muzikant/tekstschrijver 
Gebiedsverbinder 
Wijkagent 
Speeltuin de Glasblazers 
Trots Haarlem 
Actiepartij/bewoner 
Groen links 
Elanwonen 
Zie aparte presentielijst 
Notulist 

Afwezig   met bericht                                             Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
René Snoeks Journalist punt 7 

 
1. Opening door voorzitter Albert Diederik. Hij heet iedereen welkom. 

 
2. Jaaroverzicht 2017 Albert Diederik 

Albert neemt ons mee door het afgelopen wijkraadsjaar. 
Mei 2017: 
• Parkeren is een hot item in deze wijk. Na jaren was het in mei eindelijk zover dat op de 

Papentorenvest geen vrachtwagen parkeerplaats meer is. De eerste tijd parkeerden 
er nog vrachtauto’s en bussen campers ondanks het verbod. Op dit moment is dat 
een stuk minder, nu is het een uitwijkmogelijkheid voor bouwverkeer voor SMK2A en B. 
Bereikbaar023. Er kwam een verzoek om medewerking. De wijkraad doet mee en 
heeft kanttekeningen ingediend. 

• Dantumaterrein In de maand mei was er nog steeds overlast op het Dantumaterrein 
vanwege daklozen. De Wijkraad heeft de toenmalig burgemeester aangesproken 
met de vraag met de eigenaar maatregelen te treffen. Uiteindelijk zijn de bewoners 
vertrokken naar elders en is het terrein opgeschoond. De eerste schetsen van de 
bouwplannen zijn getoond maar nog niets openbaar of definitiefs. 

• De Koepel. Er heerst onrust over ontwikkelingen rond de Koepel, dit gaat het hele jaar 
zo door. Inmiddels is er wat dat betreft niet veel verandert, Elanwonen gaat onder 
voorwaarden het stokje overnemen van Amvest O.a. het eraf halen van het 
terugkoopgeding.. We hebben regelmatig gesprekken over de voortgang van het 
project. Werkgroep Koepel is ingesteld in mei. Verleende vergunningen aan 
Panopticon voor evenementen hebben voor enig overlast gezorgd, na gesprek met 
gemeente en Panopticon de zaak opgelost. De buurt staat nog steeds achter de 
voorgenomen plannen, we hopen dat deze ook gerealiseerd gaan worden. A.s. 
donderdag is er besloten commissievergadering. Albert gaat inspreken. 
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• Buurtagenda. Secretaris en voorzitter hebben met wethouder Jeroen van Spijk en de 
gebiedsverbinder een bezoek gebracht aan Amsterdam oost (i.v.m. ervaring over 
Buurtagenda) interessante projecten, de vraag hoe kunnen we dit vertalen naar onze 
buurt? Het opstarten duurde een tijdje, het is opgestart als Buurtagenda light. 
De buurtbijeenkomst is inmiddels geweest, Twee onderwerpen die eruit sprongen zijn 
een buurthuis o.i.d. en verlichting op de Scheepmakersdijk en Houtmarkt. Wel volgens 
het HIOR dus klassieke lantarens. Planning deze zomer. Voor een buurthuis bekijken 
we of dat voorlopig in de Koepel kapel kan plaatsvinden. 

• Harmenjansweg Overleg met gemeente en Fietsersbond over inrichting 
Harmenjansweg, er zijn nog vele vergaderingen gevolgd. De werkgroep verkeer heeft 
met gemeente en de bewoners een voorlopig inrichtingsplan gemaakt.  
Dit wordt pas na de bouw van SMK2B uitgevoerd. Vragen kunt u aan de werkgroep 
verkeer stellen.  Er is veel overlast van verkeer dat tegen rijrichting rijdt (viaduct 
Harmenjansweg) sowieso extra verkeerdruk in de wijk mede door bouw van SMK2A 

Juni 2017: 
• 1 juni was het slaan van de 1e paal SMK fase 2A door de wethouder, de voorzitter 

heeft het een en ander over de wijk verteld aan de toekomstige bewoners. Nu is het 
al behoorlijk in zicht, nog even en de nieuwe bewoners trekken erin.  

• Oerkap. 
Gemeente besluit de Drijfriemenfabriek te verkopen. Wij hebben ervoor gepleit dat 
de huidige gebruikers het mogen kopen mits een aantal voorwaarden. Beter dit 
handhaven dan projectontwikkelaars hun gang laten gaan op dit laatste stukje 
rafelrand. 
Nog steeds geen uitsluitsel over de voortgang, wel is het Stadsstrand inmiddels open. 

September 2017: 
• Visie Spaarnesprong. Er was enige malen overleg met de makers hiervan, onze 

wijkvisie 2030 is erin meegenomen. Was eindelijk openbaar van 15 sept/27 okt lag de 
conceptvisie gemeente Spaarnesprong ter inzage.  
Op 19 september was een heftige informatiebijeenkomst in speeltuingebouw. 
Wijkraad heeft notitie/zienswijze opgesteld/ingediend n.a.v. reacties uit buurt over 
Spaarnesprong. In november is de zienswijze Spaarnesprong officieel ingediend. Nota 
van beantwoording Spaarnesprong gepubliceerd (7 februari) 
Bespreking Spaarnesprong in commissie Ontwikkeling (22 februari) de wijkraad heeft 
ingesproken. Hoofdpunt is het realiseren van een ondergrondse parkeergarage 
Papentorenvest, dit is ook volgens de verkeersdeskundige Goudappel Coffeng de 
enige juiste oplossing voor dit gebied!  
Bewoners van de Sportheldenbuurt waren fel gekant tegen de eventuele hoogbouw 
aan de Oudeweg en de toename van verkeer. Motie aangenomen voor minder 
hoog te bouwen bij Oudeweg 28. 

• Speeltuin de Glasblazers heeft een nieuw bestuur gekregen met een nieuw elan, we 
hebben nieuwe afspraken gemaakt. 

November 2017: 
• Wandeldek (kleur) Spaarnoogcomplex ook aandachtspunt bij 

wijkraadsvergaderingen. Instructies architect zijn opgevolgd. Bewoners zijn niet 
tevreden. 

• Uitnodiging bezoek Albert Cuypgarage in aanbouw 24 november met wethouder en 
div. Raadsleden en werkgroepsleden indrukwekkend gebeuren bezocht en 
rondgeleid. Dit is wat hier ook moet komen onder de Papentorenvest. Zie rapport 
Goudappel Coffeng. In de visie Spaarnesprong! 

December 2017: 
• Fase 2B; omgevingsvergunning is afgegeven (en inmiddels 70% woningen verkocht)   
• Oktober verkoop fase 2B gestart de Scheepmaker, alles is verkocht! 
• Gesprek met uitvoerder (Wibaut) over gemaakte afspraken tijdens bouwfase. 
Januari 2018: 
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• AED Cursus (2 avonden) gebruik AED/reanimatie succesvol met bijna 50 cursisten. 
Precies tussen de cursusdagen in is in de Harmenjansweg een man gereanimeerd en 
beademd en is inmiddels weer hersteld. AED’s worden niet opgenomen in landelijk 
bestand omdat zij niet 24/7 toegankelijk zijn. Een aanvraag voor buitenkasten is 
ingediend vanuit geoormerkt wijkbudget. In 2019 zal er een reanimatiecursus zijn.  

Februari 2018: 
• Debatavond Broederhuis gezamenlijke wijkraden oost, succesvolle samenwerking! 
Maart 2018: 
• Parkeernorm en vergunningen Er worden vragen over gesteld specifiek voor SMK1 

Dit blijft een groot aandachtspunt in de wijk! Ingediend voorstel tot tijdelijk parkeren 
op Gedempte Oostersingelgracht is door gemeente afgewezen. 

Veiligheid en overlast algemeen. 
• Meestal is het rustig in onze wijk. Engelssprekende personen maakten de buurt 

“onveilig” (aanbieden diensten reparatie/schilderwerk)  
• Rattenoverlast begin vorig jaar in buurt, of dat nu te maken had met de bewoners 

aldaar blijft gissen via gemeente/Spaarnelanden/particulier is het opgelost. 
• Poging tot inbraak geweest speeltuingebouw 
• Fietsendief actief in wijk (door bewoners verjaagd) 
• Overlast van geluid en te hoge snelheid van boten in het Spaarne (melding aan 

Havenbedrijf en onder aandacht gebracht van politie met vaarbewijs) 
• Overlast (jeugd) vanuit Oerkap en/of Lichtfabriek en vanuit stad (wordt 

meegenomen in overleg tussen handhaving en horecapolitie) 
Bushokje Papentorenvest verworden tot hangplek dit wordt besproken tussen 
handhaving en gebiedsbeheerder. 

• Verlichting Scheepmakersdijk Briefwisseling met (herhaling) aanvraag 
herstel/plaatsing verlichting Scheepmakersdijk mede door de inzet van Sander van 
den Raadt (TROTS) lijkt het erop dat dit toch binnenkort gaat gebeuren. 

• Buurtapp ’s opgestart (voor veiligheid in wijk) aan twee zijdes van de Papentorenvest, 
dus schrijf je in, info in de wijkkrant en op de website. 

• Milieu. Vuilpluim Enschedeterrein; De sanering houdt Job Thöne dat in de gaten. 
In de Bakenessergracht worden buizen geslagen waar gedurende 30 jaar o.a. 
bacterien, ijzervijzel en zetmeel worden ingepompt. 

• Wijkraad heeft oktober een verzoek ingediend tot plaatsing container voor plastic 
afval. Deze is voorlopig gekomen op de Oostvest.  

• Aandacht gevraagd voor meer groen in de wijk ook via de Visie Spaarnesprong. 
Dit seizoen zijn er vele brieven richting B&W gegaan: 

• Splitsen van woningen in wijk, hoe zit dat met vergunningen. 
• Fijnstof onderzoek. 
• Parkeernormen en vergunningen. Smk1 
• Reddingsmiddelen bij de Adriaan 
• Reactie brieven Harmenjansweg 
• Gemeente Haarlem subsidieverzoek bedrag (€ 5.000, --) (3) AED-buitenkasten.  
• Veiligheid Spaarne-oevers Gemeente aangeschreven over verantwoordelijkheid voor 

veiligheid Spaarne-oevers 
• Verzoek tot hulpmiddelen. Gemeente vindt aanwezigheid trappen voldoende 

veiligheid Spaarne-oevers 
• Speerpunten aan de politici verzonden. 

 
3. Financieel verslag 2017. Het financieel verslag van Frans Steffens is goedgekeurd. Dank 

aan de kascommissie Job Thöne en Els Langelaan. Er zijn geen vragen. Job Thöne en Gerti 
van der Zanden stellen zich beschikbaar voor de kascommissie 2018.  
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4. Vragen en mededelingen 
4.1 Aanzicht entree van Haarlem. Een verschrikkelijk aanzicht de bebouwing en de nieuwe 

felgroene strook. Is er geen schoonheidscommissie meer? Antwoord Jos Wienen; smaken 
verschillen. De groenstrook is in overleg met bewoners tot stand gekomen. ARK is er om 
plannen te beoordelen. De stadsarchitect is voor de grote lijnen/ de ontwikkelingen in de 
stad. Het is een tijdelijke situatie. De echte opgave komt nog rond station Spaarnwoude 
en Amsterdamsevaart. John, De Gedempte Oostersingelgracht, de afwaardering en 
herinrichting is het volgende project. Bewoners zijn welkom om mee te denken en zich 
aan te sluiten bij de werkgroep. 

4.2 Splitsing panden. In theorie worden kluspanden aangeboden voor gezinnen maar in de 
praktijk worden ze door projectontwikkelaars opgekocht en gesplitst. Voorbeeld 
Scheepmakersdijk 3 panden naar 12 appartementen. Dat is een te zware belasting voor  
de wijk. De wijkraad heeft brieven naar de politiek gestuurd. Het ontwikkelen van een 
beleid heeft volgens wethouder Floor Roduner wel de aandacht. 

4.3 Bezoekersvignetten Scheepmakerskwartier.  Bij de nieuwbouw was de afspraak dat 
bewoners geen bezoekersvignet kregen. Het gebied valt niet onder zone C. Bezoekers 
konden wel bij een parkeermeter parkeren. Het beleid is nu veranderd men kan slechts 1 
uur parkeren. Na bezwaren van de bewoners hebben zij een bezoekersvignet gekregen, 
niet alle straten. De oplossing ligt bij de gemeenteraad. Het moet centraal geregeld 
worden. Bewoners zijn 26 februari bij de bestuursrechter geweest maar er is nog geen 
antwoord. 19 april overleg met gemeente over parkeren. Een garage is hoognodig. 

 
5. Verkiezingen wijkraadsleden 

Alle wijkraadsleden treden af en stellen zich beschikbaar behalve Loes Groeneveld. Zij is 
verhuisd naar een andere wijk. Zij wordt door de wijkraad bedankt voor haar inzet in ruim 
12 jaar met bloemen en een cadeaubon. 
De wijkraadsleden, Albert Diederik, Adrie Dekker, Frans Steffens, Willy Stoelinga, Nanda 
Terol en John van Putten zijn met applaus herkozen. Truus Melchior blijft notulist. 
Ondersteunende leden blijven; Johan Konneman, Robert van Vliet, Joke Piek en 
Alexander Bruch. Een bewoner met kennis van milieuzaken denkt er nog over na.  
Luc de Nijs (jeugdzaken) stopt vanwege drukke werkzaamheden. Hij wordt bedankt door 
de wijkraad. Luc heeft zich jarenlang ingezet voor de wijk en de jeugd en de eventuele 
komst van het RIBW. Deze strijd is gewonnen. Het RIBW heeft zich niet genoeg de locatie 
gerealiseerd. Er zijn nu eengezinswoningen. Er zijn nu veel kleine kinderen maar voor de 
grotere is er buiten de speelkooi weinig in de wijk. Vacatures voor jeugd en groen. 
Leden van de diverse werkgroepen worden bedankt voor hun inzet. O.a. Erim van Os, 
Willem Hamel, Annelies Both, Monique Winterink, Johnny de Groot, Saskia Jansen, Peter 
van Straten (lay-out), Eelko Rol ( redactie)en Elsemieke Diederik-van der Tuin. 

 
Het woord is aan Jos Wienen, de burgemeester. 
Hij feliciteert de wijkraad.  Inzet is belangrijk voor de wijk. College en Raad houden 
rekening met de opvattingen uit de wijken. Burgerparticipatie is niet alleen tegen iets zijn 
maar meedenken, een visie en medeverantwoordelijkheid. Het is vooral voor elkaar en 
met elkaar. In deze wijk is veel potentie. De vele bouwplannen zijn een grote verandering 
voor het leefbaarder en aantrekkelijker maken van de wijk. 
Spaarnesprong heeft allure en is overgenomen door de Raad.  
De Koepel is een spannend proces, Over de wijze van realisatie lopen de meningen 
uiteen. Een parel in de wijk die we voor de toekomst moeten behouden. Bekijken de 
mogelijkheden met nieuwe partners. De wijk toont een prima betrokkenheid en blijft het 
volgen. Deze wijk wordt en blijft één van de prachtigste wijken in Haarlem. 

 
6. René Snoeks, schrijver en journalist en verhalenverteller presenteert vanavond een verhaal 

over onze buurt. Helaas was René vanwege ziekte afwezig.  
Fredie Kuiper zorgde voor een gezellige, muzikale sfeer na de pauze. 

 
7. Sluiting om 22.00 uur. Iedereen wordt uitgenodigd voor een hapje en drankje. 

De vergadering werd goed bezocht, ongeveer 60 personen waren aanwezig. 



5 
 

Vragen, opmerkingen kan men schriftelijk indienen of mailen, maandelijks is er de 
wijkraadsvergadering. Elke 2e dinsdag van de maand. U bent van harte welkom. 


