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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving 
Dinsdag 8 februari 2022 aanvang 20.00 uur 

Speeltuin de Glasblazers 
 
 
 

Aanwezig: 

Albert Diederik, Adrie Dekker, 

Nanda Terol, Erik Stoffer, Willy Stoelinga 

Joke Piek en Robert van Vliet, 

 

André Winterink, Johnny de Groot. 

Truus Melchior 

Leden wijkraad 

 

Ondersteunende leden  

Bewoners 

 

Notulist 

Afwezig                                                                                Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 

Susanne Schultz, Heleen Nederlof, 

Eva Meijer 

Wijkraad 

 
1. Opening door voorzitter Albert Diederik.  

Mededelingen. Afmelding van Susanne Schultz en Eva Meijer.  
 
2. Inkomende-/uitgaande stukken. Gen opmerkingen. 
 
3. Vaststellen verslag 11 januari 2022 

Tekstueel: 
Actiepunten: 
1101/1.1 Albert. Stikstofmetingen. Laatste versie mist het meetpunt bij Catharijnebrug. 
1101/ 2.3 Bouwplannen Papentorenvest. Albert heeft link doorgestuurd. 

Sloopvergunning is aangevraagd. Men kan nog vier weken bezwaar indienen. 
Panden blijken te zijn doorverkocht. Navraag of de nieuwe eigenaren dezelfde 
rechten hebben (kettingbeding). Actie Albert 

 Rosa; de stedenbouwkundige houdt het in de gaten. 
1101/4A. Koepel. Zie agendapunt 4A 
1101/4C. Adrie. Navraag Spaarnoogflat toegang computer/nieuwsbrief papieren versie. 

Zie agendapunt 4D. 
1101/5.4 Kascommissie. Susanne. Twee bewoners hebben toegezegd. Debby Koolsteeg 

en Anouschka Veerman. 
1101/5.6 Onderhoud buitenkasten AED. Nanda; de gemeente doet dit niet. Nanda 

vraagt bij Frans Steffens na wie het onderhoud doet en wat de kosten zijn. 
1101/5.8 Reddingsmiddelen waterkant. Erik Stoffer. Bij de gemeente zijn geen regels 

hiervoor. In andere gemeenten wel. Havenkantoor kan keurmerk “Blauwe 
dolfijn” aanvragen als men dat wil. Er hangt door de wijkraad 1 reddingsboei 
bij de molen. 

 Erik wil een voorstel uitwerken voor veiligheidsmaatregelen, de locaties en 
welke middelen. Paal en boei kosten ongeveer € 650,-, reddingsboeien, 
touwen. Vast trappetje heeft men toestemming gemeente nodig. Aanwezigen 
gaan akkoord. Albert stuurt oude aanvraag naar Erik. Actie Erik en Albert 
Bewoners flat haventje leggen hun bootje langs de muur. Dit wordt gedoogd 
maar deze plek is hier niet voor bestemd. Het schijnt dat de VVE hiervoor 
betaald. Andere wijkbewoners willen een ligplaats en staan op de wachtlijst. 
Het is in onderzoek. 
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0911/3 Albert. Navraag nieuwsbrief herinrichting Harmensjansweg is niet bij alle 
bewoners bezorgd. Alles is te lezen via de app. 

0911/4A. Brief Panopticon aan gemeente door Albert en Eva is verzonden. 
0911/4B.  Benaderen bewoners na aanmelding “Ik doe mee”. Albert, bewoners hebben 

het verkeerd ingevuld en doen niet mee. 
0911/5 Structureel agenda op website. Albert heeft de agenda geplaatst. 

Buurtagenda. Er is nog subsidiegeld. Johnny heeft offerte van de tent 
ontvangen. De gemeente werkt wel mee, het is de leverancier die niet 
rechtstreeks door de gemeente betaald wil worden Actie Albert 

 
3.1 Erik. Aanvraag binnengekregen voor laadpalen in de Harmenjansweg. In principe niet. Niet 

meegenomen in de plannen, de straat wordt omgezet in fietsstraat. Bewoners kunnen het 
wel zelf regelen. Adrie Dekker stuurt antwoord naar bewoner. Actie Adrie 

 Parkeerplekken Scheepmaker 2. Sommigen bewoners hebben ondanks parkeergarage toch 
vergunning gekregen. Afspraak was dat er 4/5 voor bezoekers zouden zijn. Die zijn 
doorverkocht. Wordt nu juridisch aangepakt. Scholz heeft een dwangsom opgelegd om de 
plekken terug te geven. Vergunning is nu tijdelijk 1 jaar. 

3.2 9 maart is er een verkiezingsdebat in de Pletterij over wijkraden en Nieuwe democratie. 
Kaartjes kunnen worden besteld en betaald door de wijkraad. 

 Erik neemt morgenavond deel aan het verkiezingsdebat over verkeer in de Pletterij. 
 
4. Ter invulling/Stand van zaken 
4A. Koepel. André, Nanda en Eva zijn bij elkaar geweest om de situatie te bespreken. Het niet 

reageren of onduidelijkheid op brieven en mails. Gemeente wilde overleg face-to-face niets 
schriftelijk. Daarmee gaan ze  niet akkoord. Er is een totaal gebrek aan communicatie. 

 Oneens met hoe de gemeente en projectontwikkelaar met bewoners, wijkraad en werkgroep 
omgaat. 

 Albert heeft soms contact met Paul van Jooningen. Hij was aanwezig bij de onofficiële 
opening. Vond de inrichting een kunstwerk maar is het niet met de processen eens. 

 Besluit  om een brief naar de commissie Ontwikkeling en raadsleden te sturen via de Griffie. 
Inspreken bij de Commissie Ontwikkeling. De wijkraad  gaat hiermee akkoord. 

  Actie André, Nanda, Johnny en Eva. Erik Stoffer sluit zich hierbij aan. 
 Punten; 

1. Aanwezigheid fietscoaches. Afgesproken is door de week door gemeente via Paswerk en 
in het weekend door de Koepel met een beveiligingsbedrijf. Koepelbioscoop is open maar 
er zijn geen coaches aanwezig. 

2. Gebrek communicatie. Gebrek reacties op mails en brieven. De werkgroep is voor het 
laatst in november bij elkaar geweest met de organisatie. Er zou een nieuwe afspraak 
komen maar men hoort niets. Werkgroep  moet alles uit de media vernemen. Werkgroep 
geeft aan Rosa Kant aan dat er duidelijk behoefte aan is. De onofficiële opening en de 
opening van de bioscoop. Datum officiële opening is niet bekend. 

3. Er staat in de media dat de Grachtenloop van Sportsupport 24 juni vanuit de Koepel  
start. Dit heeft grote impact op de buurt maar ook daar weet men niets van. De 
Harmenjansweg is dan nog afgesloten. 

4. Mag de Koepel wel open? Voldoet zij aan de voorwaarden in de tramsportakte? André 
zoekt dit uit. University moest binnen  24 maanden aanwezig zijn. 

5. Het voorplein staat in alle communicatie/media als groen ingetekend. Dit is aan de 
raadsleden, Commissie Ontwikkeling en bewoners voorgespiegeld. Rondom Koepel staat 
ook groen ingetekend maar dat is openbaar gebied van de gemeente. 
Wordt dit inderdaad zo? Tijdelijk tot 2025? Of is het zoals de gemeente Ashna Vishnudatt 
zegt een grijs gebied dat later bekeken wordt. Wijkraad wil duidelijkheid en schriftelijke 
afspraken over de tijdelijkheid. Absoluut een groen voorplein. 
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6. De fietsenstalling staat er illegaal. Er is een vergunning voor nodig die inmiddels is 
aangevraagd. Een opsporingsambtenaar moet dit constateren. Het is belangrijk wat er in 
de vergunning staat o.a. over de tijdelijkheid. 
Niet eens met het voorstel  van de organisatie om de Gemeente met gemeenschapsgeld  
mee te laten betalen voor een ondergrondse fietsenstalling. Deze problemen dienen  
door een bedrijf met eigen budget gefinancierd te worden. 

7. Erfgrenzen worden niet gerespecteerd. Het gat in de muur Papentorenvest wordt steeds 
groter. Opening muur en verwijderen berm Papentorenvest is speciaal voor het 
bouwverkeer Parkeerterrein wordt beheerd door Parkbee. Zit dit het bouwverkeer in de 
weg? Afspraak is alle bouwverkeer via de Papentorenvest! 
Op de Oostvest/ Damaststraat is door het bouwbedrijf een bord weggehaald waardoor er 
tweerichting verkeer is. Rosa Kant heeft dit uitgezocht en Spaanelanden de opdracht 
gegeven het bord weer terug te plaatsen. Actie Rosa 
Erik geeft aan dat de huidige locatie misschien een probleem voor de parkeergarage kan 
opleveren. Dat wordt later bekeken. 
Kan er een geel verbodsbord komen? Ros zoekt dit uit.  Actie Rosa 

8. Parkeergarage door Parkbee is openbaar. De Raad van State heeft de parkeernorm 
goedgekeurd. Er waren na de laatste wijzigingen geen bezwaren. 

9. Wat is er geregeld voor de beheersbaarheid? Wethouder Roduner beloofd alles 100% te 
monitoren maar er is geen geld en mankracht voor. 

10. Rosa Kant: Er is een nieuwe ontwikkelmanager aangenomen. Rosa zal hem meenemen 
naar de locatie. Erik vraagt om ook de Groene Singel mee te nemen. Vooral om de 
aanhechting rondom de Koepel. 
Mirjam Quax gebiedsregisseur Haarlem Oost neemt half maart afscheid. Er is nog geen 
nieuwe regisseur aangenomen. 

 
4B. Manifest wijkraden. Een kerngroep vanuit de wijkraden hebben een manifest opgesteld over 

participatie en inspraak. Het PIP is in 2011 al aangenomen en dient gehanteerd te worden. 
Wijkraden willen  al in het beginstadium van plannen geïnformeerd te worden en tijdens het 
lopende proces mee kunnen denken. Wat nu te weinig of niet gebeurt, Wijkraden moeten 
soms trekken voor informatie. Alle wijkraden Haarlem wordt gevraagd dit te ondertekenen. 

 Besluit wijkraad dat zij akkoord gaan met ondertekening. 
4C. Containers. Albert heeft bewoners Korte Dijk geantwoord dat alles ook met hun inspraak 

volgens het overleg geplaatst is. Glasbak Papentorenvest wordt aan de overkant geplaatst 
i.v.m. geluidsoverlast. Er komen nog  containers op de Oostvest t.o. de Kenaukavel. 

 Er worden vuilniszakken naast de container geplaats. Er is per adres 1 pasje soms zijn er 
meerdere bewoners. Bij constatering naar Spaarnelanden via de App Beter buiten. Dit werkt 
goed en snel. 

4D. Digibeten in de wijk. Navraag Spaarnoogflat toegang computer/nieuwsbrief papieren versie. 
Adrie Dekker is bij bewoners langs geweest. Twaalf bewoners hebben aangegeven een 
papieren versie te willen ontvangen. Dertien bewoners waren niet thuis. Albert zal bij de 
volgende nieuwsbrief een pdf naar Adrie sturen. Zij bezorgt de papieren versie bij de 
bewoners.  Actie Adrie en Albert 

 
5. Rondvraag (w.v.t.t.k.) 
5.1 Woningnood. Er is veel woningnood. verbazing dat veel terreinen braak blijven liggen zoals 

vml. Dantumaterrein en terrein bij Nedtrain. 
5.2 Rosa; Er subsidie is aangevraagd door Stichting Stad. Om graffiti aan te brengen met jongeren 

uit de buurt in de tunnel Gedempte Oostersingelgracht. 
Erik is onaangenaam verrast en is het hier niet mee eens. Dit voorstel is onderdeel van de 
Groene Singel. Hij wil absoluut contact met de Stichting.  Actie Rosa 
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5.3  Rosa, er is nog steeds geen overleg geweest tussen de beleidsadviseur en het 
speeltuinbestuur. Zij vraagt spoedig overleg.  De beleidsadviseur kan op de komende 
wijkraadsvergadering in maart de uitkomst toelichten.  

 
6.      Sluiting 22.00 uur. 

 
 
 
 

 

Datum Pnt Wie Onderwerp Afhandeling/contactpersoon 

08-02-22 3 Albert Papentorenvest. Navraag rechten 
nieuwe eigenaren. 

gemeente 

08-02-22 3 Nanda Navraag onderhoud AED en kosten 
Data reanimatiecursus nog niet 
bekend. 

Frans Steffens 

08-02-22 3 Erik Stoffer Brief reddingsmiddelen waterkant. gemeente 

08-02-22 3 Albert Afhandeling offerte tent van 
Johnny de Groot 

Door Johnny de Groot 

08-02-22 3.1 Adrie Doorsturen antwoord van Erik 
laadpalen Harmenjansweg 

Aan bewoner Harmenjansweg 

08-02-22 4a André, Nanda, 
Eva, Erik 

Opstellen brief Koepel Commissie Ontwikkeling. 
Raadsleden, B&W. 

08-02-22 4D Adrie, Albert Papieren versie nieuwsbrieven Opgegeven bewoners 
Spaarnoogflat 

08-02-22 4A7 Rosa Terugplaatsen verkeersbord Rosa heeft Spaarnelanden 
opdracht gegeven. 

08-02-22 5.2 Rosa Contact tussen St Stad en Erik 
Stoffer graffiti tunnel G.O.G. 

 

11-01-22 1.1 Albert Presentatie stikstofmetingen 
toesturen 

Aan wijkraad. 

11-02-22 5.7 Susanne Maatregelen tegen hondenpoep Wijkraden Oost 

     

09-11-21 3 Albert Toezending definitieve versie 
groenbeleid zodra het door de 
Raad is goedgekeurd 

08.02 nog niet definitief. 

12-10-21 5 Albert Bijeenkomst raadsleden Wijkraden Haarlem Oost 

14-09-21 4e Rosa Navraag eigenaren en plannen. 
Blijft nog steeds onduidelijk 

Papentorenvest 25 en 38 
08.02 is in onderzoek. 

  Albert Hoge huren in de wijk Aandachtspunt 

  Allen Ideeën Buurtagenda. 
 

Albert Diederik; mailbox staat 
open; ideeën zijn welkom. 


