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Wijkraad Scheepmakersdi jk  en omgeving 
Dinsdag 12 juni  2018 aanvang 20.00 uur 

Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdi jk  10.  
 
 

 
Aanwezig: 
 Albert Diederik, Nanda Terol, Frans Steffens 
Willy Stoelinga,  
Job Thöne, Alexander Bruch, Robert van Vliet Joke 
Piek, Johan Konneman 
Mieneke Zijlmans 
Mustafa Karademir 
Elly Aafjes, Richard Terreehorst 
Iskander Serail 
Gertjan Hulster 
Ziggy Klazes 
Moussa Aynan, Roel schepers 
Eva de Raadt, Jurrit Visser 
Job Thöne, Saskia Jansen, Johnny de Groot,  
Winfried Schnieders, Jolanda Nijman, Janny 
Gerrits, Monique Geijlswijk, Andre Hilhorst,  
Marja van Osch, Henk Griep, Elsemieke Diederik 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Leden wijkraad 
 
Ondersteunend leden  
 
Gebiedsverbinder 
Wijkagent 
WR Amsterdamse buurten 
Sportheldenbuurt 
Actiepartij 
Groen links 
Jouw Haarlem 
CDA 
Bewoners 
 
 
 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig   met bericht                                                         Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Adrie Dekker, John van Putten Wijkraad 

 
1.  Opening door voorzitter Albert Diederik. 

Mededel ingen. Alexander Bruch ondersteunend lid neemt afscheid van de wijkraad. Hij is 
schaduwraadslid geworden voor de VVD. 

 
2.  Vaststel len agenda.\Toevoegen punt 5 De Koepel. 
 
3 .  Inkomende en uitgaande stukken 

Van de gemeente, overzicht aanvragen/toekenningen leefbaarheids- en initiatiefbudget.  
Uitnodiging alliantiebijeenkomst Oostpoort op 2 juli.   
Verzoek aangeven plaats voor EV-laadpaa. Zie 6.4l 
Van 023Doen Flyer met uitleg/aanvraag Wifi-rollator 
Aan de gemeente Vraag/uitnodiging hernieuwd onderzoek fijnstof en stikstofdioxide.  
Antwoord dat het in behandeling is. Dit wordt overlegd met de wijkraden Haarlem Oost. Zie 6.4 

 
4.  Vaststel len verslag 8 mei 2018. Verslag is ongewijzigd vastgesteld.  

De notulen komen na vaststelling altijd op de website van de wijkraad. 
Actiepunten; 
080518/6.2 Verantwoording Initiatievenbudget is ontvangen. 
080518/6.3 Brief bezwaar splitsing woningen. Wethouder Floor Roduner. Er is een motie 

aangenomen, er wordt een nieuw stuk opgesteld. 
080518/6.3 Wijzigingen statuten Stichting liggen nu bij de notaris ter goedkeuring. 
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5. De Koepel.   

Er zijn veel bewoners aanwezig n.a.v. het artikel in het Haarlems dagblad van zaterdag 2 juni. 
Verkoop terrein rond de Koepel aan Elan Wonen en Duwo (studenthuisvesting). Panopticon blijft 
eigenaar van de Koepel waar een academische opleiding moet komen. Duwo wil 250 
studentenwoningen (20 tot 25m²) en ElanWonen 100 sociale huurwoningen aan de voorzijde 
Papentorenvest, deels bestemd voor mensen die vanuit opvang of zorg weer zelfstandig gaan 
wonen. (70/30%) De studenten dienen na de studie de woning te verlaten. 

 
Er is onrust en onduidelijkheid bij de omwonenden over deze veranderingen en de gevolgen van 
de bouw en de nieuwe bewoners.  
De Wijkraad houdt vast aan alle uitgangspunten en bevindingen die tot nu toe afgesproken zijn. 
Bewoners vrezen dat ze te laat geïnformeerd worden en alles straks al vastligt. Dat er al een kant 
en klaar plan ligt. Chris Schaapman (directeur Elan Wonen) wil graag een gesprek met de wijkraad 
aangaan, alles is op dit moment nog niet helder. Er zijn geen tekeningen alleen impressies.  
De nota ambitie en eisen blijft gelden. Andre Hilhorst geeft aan dat als de nota onderdeel is van 
het bidbook men dit niet naast zich neer kan leggen. 

 
5 April was er een overleg van de werkgroep. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel,  
Belangrijk aandachtspunt blijft de hoogtes van de gebouwen. Het bouwvolume blijft ongeveer 
gelijk. Er wordt gesproken over filmzalen in overleg met de Filmschuur..  

 
30% voor mensen die toe zijn aan zelfstandige woonruimte vanuit een bijzonder situatie. Wie zijn 
dit? Dit kan heel divers zijn. In de krant wordt geschreven over RIBW/ Leger des Heils. RIBW 
Scheepmakersdijk ligt nog vers in het geheugen. In de Spaarnwouderstraat en Sportheldenbuurt 
heeft men geen overlast van de RIBW-locaties. Er moeten goede afspraken gemaakt worden. 

 
Parkeergarage onder de Papentorenvest (ca 100 plaatsen). Parkeren is een hot item 100 plekken 
is niet genoeg. Elan Wonen gaf aan dat er geen parkeerplekken nodig zijn, aanwezigen zetten 
vraagtekens hierbij. In de visie Spaarnesprong heeft het bureau Goudappel Coffeng duidelijk 
aangegeven dat deze garage de enige oplossing is. 
Men moet niet te lang wachten binnen 3 a 4 jaar om de wijk bewoonbaar te houden. Er is nu een 
actieve inzet vereist van gemeente voor subsidie bij Overheid en Provincie. De Koepel en garage 
dienen gezamenlijk aangepakt te worden. 

 
De wijkraad heeft een werkgroep waar 2 plekken beschikbaar zijn. Na de vergadering kan men 
zich aanmelden. 
Advies aan de werkgroep om een verslag te maken en zo snel mogelijk de bewoners op de hoogte 
te stellen ook als er geen nieuws is. Verslag werkgroep wordt altijd eerst in de maandelijkse 
openbare wijkraadsvergadering besproken. 

 
De buurt wordt geïnformeerd via de website, nieuwsbrieven, media, wijkkrant en men kan altijd 
bij de Koepel gaan kijken voor informatie. Er zijn nu veel veronderstellingen.  

 
Mieneke; het is zo een lastige discussie, veel onduidelijkheid zonder Elan Wonen en de 
procesmanager van de gemeente erbij. De wijkraad werkt keihard, zijn er dagelijks uren mee 
bezig op vrijwillige basis. Ze geeft een compliment. 

 
Duidelijkheid en structuur is het beste om onrust in de toekomst te voorkomen.  

 
Deze avond is ook een duidelijk signaal aan de aanwezige politieke partijen.  
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Moussa snapt de terechte zorgen, we delen het allemaal. Nu nog geen doemscenario omdat veel 
nog niet duidelijk is. Jouw Haarlem houdt het scherp in de gaten. 
Gertjan deelt de zorgen en vindt het heel goed dat we constructief meedenken al vooraan in het 
proces. Het is niet makkelijk maar kan iets goeds worden. 

 
Tijdsbestek? Eind 2019 begin 2020. 

 
Afspraken; 1. de wijkraad zal met de werkgroep op korte termijn een overleg hebben met de 
directie ElanWonen Chris Schaapman en José de Cock.  
2. In september een bewonersbijeenkomst met alle betrokken partijen. 

Actie wijkraad/werkgroep 
 

6.  Terugkoppel ing werkgroepen. 
6.1 Veiligheid, geen punten. 
6.2 Activiteiten wordt AED. Gemeente werkt aan uitrol van 6 minuten zone. Er wordt een      

inventarisatie gemaakt van de aanwezig AED’s in de wijken. Er is een beperkt budget, er wordt 
naar verdeling over de wijken gekeken. Wijkraad wil buitenkasten. Wachten bijeenkomst van eind 
juni af voordat een aanvraag ingediend wordt. Nanda zit in de werkgroep vreemd genoeg in de 
Amsterdamse buurten. WRAB weet nergens van. Onze wijk valt uiteen in diverse wijken. 

6.3 Bouw. Werkzaamheden fase 2 b, omwonenden hebben van Heddes een brief ontvangen. Vanaf 
half september voor ongeveer een half jaar wordt de Harmenjansweg vanwege werkzaamheden 
vanaf de Damaststraat met hekken afgesloten. De bewoners kunnen onder begeleiding van 
Heddes de parkeergarage bereiken. Er verdwijnen 4 parkeerplekken. Die komen aan de Oostvest 
bij de keerlus met 6 extra vakken.  

6.4 Duurzaamheid. De gemeente vroeg per brief om mee te denken over locaties laadpalen aan de 
wijkraad. Het bleek al te zijn ingetekend. Bij pleintje Harmenjansweg. Men moet een vergunning 
hebben. De locatie ondergrondse containers bestemd voor 2a en 2 b staan op een onjuiste plek. 
Het wordt met de herinrichting van Harmenjansweg besproken. 
Stikstofdioxide. Gemeente gaat meten. De gezamenlijke wijkraden oost ook. Er komt een 
subsidieaanvraag. Truus stuurt contactgegevens GGD Amsterdam toe. Actie Truus 
Frans schrijft een artikel over waterstofdioxide voor de wijkkrant. 
Energie/aardgas. WRZP heeft een presentatie gehad van gemeente en Groene Ambassade. Truus 
neemt contact op met gemeente voor de mogelijkheden voor presentatie na de zomer.Actie Truus 

6.5 Gemeente. Mededelingen kan men inzien via app 023. 
6.6 Groen. Elsemieke Diederik Scheepmakersdijk heeft het voortouw genomen voor het vergroenen. 

Zij heeft een groenstrook beplant. Hopelijk volgen de overige bewoners. 
6.7 Haven. Alexander is in overleg met Marcella Pommee over veiligheidsmaatregelen waterkant en 

het aanvragen van subsidie. Er staat slechts een korte alinea in de watervisie over Veiligheid. 
6.8 Jeugd. Er is nog geen nieuwe kandidaat. Het gaat om de jeugd vanaf 10 jaar. De voetbalkooi wordt 

goed gebruikt door jong en oud. Richard meldt dat op het Teylerplein door Sport Support veel 
wordt gedaan voor de jeugd. Er is geen last van hangjeugd wel van uitgaande jeugd door de wijk 
s’nachts. 
Voorstel van Johnny voor een plek viaduct Gedempte Oostersingelgracht. Er is niemand die dit op 
zich wil nemen. 
Verzoek voor hekken bij speelpleintje Damaststraat. Vaste hekken worden niet geplaatst, 
bewoners waren tegen en losse hekken plaatst gemeente niet (vandalisme). Er is geen oplossing. 
Het zijn ook de bewoners zelf. Er staan genoeg borden. Optie, artikel in de wijkkrant/nieuwsbrief 

6.9 Lobby Buurtagenda. Er wordt gekeken naar een plek in de Koepel voor vergaderen en activiteiten. 
Wachten het nu door de plannen af. 

6.10 Omgeving Koepel/NedTrain. Zie punt 5 
6.11 Verkeer. De bebording parkeermeters is onvoldoende. Dit is in behandeling bij de gemeente. 

19 juni wordt het afwaarderen Gedempte Oostersingelgracht/Oostvest besproken. 



4 
 

Parkeernota. 1 uur parkeren is onvoldoende. Gemeente gaat het Haarlem breed opnieuw 
bekijken. Op het terrein bij de Koepel kan men onbeperkt parkeren na aanmelding via Parkline 

6.12 Wijkraden Haarlem Oost. Overleg met gemeente is uitgesteld, er is nog geen nieuwe datum 
vastgesteld. 

• Er zijn vacatures voor Jeugd, Groen en Haven. 
 

7.  Communicat ie.  
Wijkkrant verschijnt in september als er voldoende kopij is, een verzoek aan aanwezigen. 
Het wordt geredigeerd. Albert heeft zich beziggehouden met de nieuwe privacywet. Albert heeft 
contact met Fabian Melchior gehad voor een privacypagina op de website. Men moet mensen in 
kennis stellen waarvoor men b.v. de emailadressen en foto’s gebruikt en akkoord krijgen. Tenzij 
het journalistiek waarde heeft. Mails kunnen via een bcc verzonden worden. 

 
8.  Wat verder ter  tafel  komt/Rondvraag 

- Bebording Amsterdamsevaart richting Bloemendaal is niet goed. Advies melden bij gemeente. 
- Uitnodiging van de Wr Burgwal voor woensdag 3 juni. 
- Er zijn vragen over de verkoop van een gemeentepand dat per opbod werd verkocht en niet naar 

de hoogste bieder ging. Richard, boven een beoogd bod is men vrij om gunning weg te geven. Dit 
wordt politiek verder nagevraagd. 

- WRAB maakt bezwaar tegen komst Voedselbank Amsterdamsevaart. Niet tegen de Voedselbank 
zelf maar wel de overlast en de drukte die het geeft. 5 Locaties worden hier samengevoegd met 
ongeveer 250 klanten per dag terwijl er geen voorzieningen zijn voor auto’s laden en lossen en 
fietsen En het gebrek aan communicatie wijkraad en omwonenden. 

 
9.  Sluit ing 23.00 uur. 

 

 

Datum Pnt Wie Onderwerp Afhandel ing/contactpersoon 
12-06-18 5 Wijkraad 

en 
werkgroep 

Overleg Koepel Elan gemeente 
Bewonersbijeenkomst Koepel 

Datum 
Datum 

12-06-18 6.4 Truus Contactgegevens GGD Amsterdam Albert Adrie 
12-06-18 6.4 Truus Navraag mogelijkheden presentatie 

naar aardgasvrij/ energiezuinig 
Gemeente Hans Bueno de 
Mesquita 

     
08-05-18 6.7 John Brief beter bebording parkeergebied Gemeente 
08-05-18  Adrie Overleg met Albert verslagen in archief.  
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 


