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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving 
Dinsdag 8 maart 2022 aanvang 20.00 uur 

Speeltuin de Glasblazers 
 
 
 

Aanwezig: 

Albert Diederik, Adrie Dekker, Susanne Schultz, 

Nanda Terol, Erik Stoffer, Heleen Nederlof 

Conny Valkhoff 

Ashna Vishnudatt 

André Winterink, Johnny de Groot, Frans Steffens 

Willem Hamel 

Alexander Bruch, Ruben Terol 

Truus Melchior 

Leden wijkraad 

 

Gebiedsmanager Haarlem Oost en Waarderpolder 

Procesmanager 

Bewoners 

 

 

VVD 

Notulist 

Afwezig                                                                                Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 

Willy Stoelinga 

Joke Piek en Robert van Vliet 

Job Thöne 

Wijkraad  

Ondersteunende leden  

Bewoner 

 

 
1. Opening door voorzitter Albert Diederik. Er wordt stilgestaan bij de situatie in Oekraïne. 

Mededelingen; afmelding Willy Stoelinga, Robert van Vliet, Joke Piek en Job Thöne. 
 
4A. De Koepel. Op verzoek van de voorzitter zijn Conny Valkhof en Ashna Vishnudatt aanwezig. 

Ashna werkt sinds een jaar aan het project de Koepel. Hij begrijpt de frustratie. Er zijn zaken 
misgegaan in het proces. Bewoners verwachten dat de gemeente achter hen staat. Bewoners 
spreken de wijkraad erop aan. 
Alle partijen hebben baat bij goede communicatie zodat de wijkraad het terug kan koppelen 
naar bewoners. Bewoners willen serieus gevonden worden. Overleg is er nu niet meer. 
Afspraak is dat er weer een geregeld overleg komt met werkgroep, wijkraad, Koepel en 
gemeente. Ontwikkelaar is leidend in het gesprek. Conny gaat daar haar best voor doen. 
Ashna zal het terugkoppelen. Actie Ashna 
Het verwachtingsmanagement is belangrijk. De gemeente heeft niet overal invloed op. De 
Koepel heeft een stedelijke publieke functie. Er zal anders naar de ruimtes in de stad moeten 
worden gekeken, minder auto’s. 
Als er zaken binnen het bestemmingsplan vallen heeft de gemeente geen grond om te 
weigeren. Overleg voor vergunningaanvragen is niet gedaan en ook niet verplicht. Ontbreken 
participatie is geen juridische grond voor weigering. 
- Paul van Joolingen, de projectdirecteur, werkt voor Panopticon en de Koepel. Paul voert 

niet meer het woord voor de andere partijen HBB, ElanWonen en Duwo. 
- Uitrit bouwverkeer Oostvest: Bouwverkeer zou alleen via de Papentorenvest gaan. HBB 

heeft uitrit aan Oostvest gemaakt wat niet de afspraak was. Bij navraag door bewoner aan 
HBB-medewerker zou er een vergunning verleend zijn. Bij navraag gemeente blijkt de 
vergunning er niet te zijn. Werkwijze Handhaving, men krijgt eerst de kans de zaak te 
herstellen of vergunning aan te vragen. Toch blijft er een gevoel van ongenoegen, een 
verkeerd signaal. Parkeerplekken zijn verdwenen vooral lastig voor de ouderen in de wijk. 
Al eerder gedane voorstellen van Johnny om parkeerplekken te wijzigen is niet door de 
bouwer meegenomen. Dit had veel kunnen voorkomen. 
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Tegen de vergunning wordt bezwaar tegen aangetekend. Projectteam Gemeente heeft 
geen inzicht in het vergunningentraject. De uitrit wordt nu gedoogd, het duurt een tijd 
voor de vergunning rond is. Mag in die tijd wel geparkeerd worden? Ashna weet dit niet 
en zal het navragen. Actie Ashna 

- Het parkeerprobleem zag men van tevoren aan komen. Vooral nu door de 
werkzaamheden Harmenjansweg afgesloten is. Als alternatief hebben we onder andere 
het terrein van Dantuma gegeven (wat Dura Vermeer wel gelukt is) en dwarsgelegen 
parkeerplekken, maar niets is meegenomen. 
Conny: De NS heeft nu de plannen voor parkeergarage Nedtrain gewijzigd. 
Erik: Werkgroep Groene Singel had al eerder navraag gedaan bij Nedtrain en dit was te 
verwachten. 

- De snelheid is veel te hoog door automobilisten die een parkeerplek zoeken rond de 
Koepel, een gevaarlijke situatie. De Koepel dient de aanrijroute en parkeerterrein duidelijk 
aan te geven op de website. Er is genoeg plek bij Parkbee, men betaald € 2,80, op straat 
€ 3,80. Ook het rechtdoor fietsen vanaf de Catharijnebrug naar fietsenstalling brengt 
gevaarlijke situaties mee. 

- Tijdelijke situatie voorterrein fietsenstalling, waar wel een vergunning voor nodig is. 
- Conny; de groeninvulling blijft overeind. Wat is tijdelijk? Er zijn geen begrippen vastgesteld 

in het bestemmingsplan over tijdelijkheid. Na overleg zal Ashna de planning van de weg 
naar 2025 naar Albert sturen. Actie Ashna 

- Het is belangrijk dat er één persoon komt voor het hele gebied. Sinds 1 maart is er een 
nieuwe ambtenaar die een nieuwe ontwikkelstrategie moet aanleveren bij het nieuwe 
College. Advies om hem de wijk in te laten gaan om de situaties ter plekke te bekijken. 

- Papentorenvest moet aangepakt worden voor de veiligheid, verkeer en bezoekersstroom. 
Het is geen onwil maar de stappen kosten tijd en er moet geld aangevraagd worden. 

- Over het evenement de Grachtenloop is niet gecommuniceerd. Men heeft het uit de 
media. Op een email is tot  nu toe geen antwoord gekomen. Het heeft die dag invloed op 
parkeren en bereikbaarheid wijk. Het is een eendaags evenement. 

- Vergunning bouw hotel en parkeergarage is in december ingediend. Er ontbreken nog wat 
gegevens. Publicatie waarschijnlijk april/mei o.v.b. van volledigheid. Dan kan bezwaar 
gemaakt worden. 

 
2. Inkomende-/uitgaande stukken. Postlijst toegezonden door Adrie Dekker. 

Kenaukavel. Het verzoek voor tijdelijk gebruik voorplein Dijkstraat is door de archeologische 
dienst afgewezen. Het plein wordt in de verkoopplannen meegenomen, In het 
bestemmingsplan is de rooilijn doorgetrokken. 

 
3. Vaststellen verslag 8 februari 2022. Verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

Erik vraagt om de actielijst eerder toe te sturen. Secretariaat is akkoord. Actie Adrie 
Actiepunten: 
080222/3 Nanda/Frans; Onderhoud AED: Gemeente heeft het bij aanschaf van de kast 

geregeld. Wijkraad heeft zelf nieuwe onderdelen betaald. Dit zit wel in het 
contract. Nanda heeft morgen telefonisch overleg. 

 Reanimatiecursus is op 20 september en 5 oktober. 
080222/3 Johnny; de tent is geleverd en betaald van het buurtagenda budget. 
080222/3.1 Antwoord op vraag bewoner laadpalen Harmenjansweg is aan bewoner   

verzonden. Er komen geen laadpalen. 
080222/4d Adrie: Inventariseren en rondbrengen papieren versie nieuwsbrieven 

Spaarnoogflat is gebeurd. 
080222/4a7 Terugplaatsen verkeersbord Oostvest gebeurt niet. 
080222/5.2 Graffiti tunnel Oostvest. Erik heeft contact gehad met Rick van der Vlugt 

jongerenwerker. Rick trekt samen op met de Groene Singel. Hij maakt een 
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ontwerp dat wordt voorgelegd. Jongeren uit de buurt worden erbij betrokken. 
Het wordt gezien als de eerste stap in de ontwikkeling Groene Singel. 

171021/5 Bijeenkomst raadsleden. Zie punt 4F. 
 
Actiepunten; inhoudelijk. 
080222/3 Panden Papentorenvest. Er is veel onduidelijkheid, schimmigheid over het 

steeds doorverkopen van de panden Autim. Gemeente doet er niets mee. Het 
bezwaar van omwonenden is te laat ontvangen. Albert heeft hierover bezwaar 
gemaakt en contact gehad met juridisch medewerker gemeente. Er moeten 
zwaarwegende argumenten zijn om het alsnog in te kunnen leveren.  

110122/1.1 Susanne doet aanvraag bij Spaarnelanden voor afvalbakken voor honden. 
  Actie Susanne 
Hoge huren in de wijk blijft aandachtspunt. Van sociale naar vrije sector. Volgens Adrie klopt 
het wel als je het puntensysteem van de Overheid bekijkt. Johnny geeft aan dat je nu niet kan 
verhuizen daar de huren van andere woningen te hoog zijn. In de Spaarnoogflat wonen nu 
terugkeerders in de maatschappij en er wordt vermoedelijk gedeald. Melding doen. 
 
Ideeën Buurtagenda.  
Er is nog geld over. Voorstel lentefeest groen Kelderwindkade. Feestelijke onthulling graffiti 
Oostvest. Oplevering Harmenjansweg ws eind september wachten Dura Vermeer af. 
Kerstverlichting Harmenjansweg. Voor advies kan men bij Frans Steffens terecht. 

 
4. Ter invulling/Stand van zaken 
a) De Koepel. Zie begin vergadering. 
b) Containers. De antwoorden van Spaarnelanden op vragen over containers heeft Albert 

doorgestuurd. Spaarnelanden is bereid één en ander toe te lichten. 
c) Verkeer/Parkeren. Situatie rond de Koepel, er komt als oplossing geen tijdelijk vignet. 
d) Vergunningen. Nanda geeft aan dat je goed moet kijken in de vergunningenpublicatie wat de 

einddatum van de zes weken bezwaartermijn is. Dat is veranderd en niet meer de datum van 
publicatie. 

e) Plan Kelderwindkade. Susanne; voor het groenplan Kelderwindkade dient het formulier nog 
aangevuld te worden. Er zijn diverse groensubsidies.  Actie Susanne 

f) Manifest Wijkraden. Het Manifest wordt onder de aandacht van Raadsleden en Burgemeester 
gebracht (28 maart). 

g) Financiën. Susanne; kascontrole is geweest en akkoord bevonden. Zij heeft het naar het 
bestuur verzonden. Frans wijst erop dat het naar alle wijkraadsleden moet. Verantwoording is 
naar de Gemeente verzonden € 500 retour, er waren minder vergaderingen en bijeenkomsten 
door de corona. Nieuwe aanvraag is ingediend. 

h) Jaarvergadering. Dinsdag 12 april. 
Herkiesbaar zijn Adrie Dekker, Susanne Schultz, Nanda Terol, Erik Stoffer en Albert Diederik. 
Willy Stoelinga en Heleen Nederlof denken erover na. 
Er wordt een nieuwsbrief verstuurt voor nieuwe leden ook voor Scheepmakerskwartier. Daar 
zijn al diverse groepjes zelf actief.  Actie Albert 
Albert heeft een actielijst voor de voorbereidingen en stuurt die door. Actie Albert 
Voorstel om de nieuwe wijkwethouder uit te nodigen als die er al is na de verkiezingen 
16 maart. Actie Albert 
Erik benadert Rick van de Vlugt, jongerenwerker voor presentatie graffiti tunnel. Actie Erik 
Locatie. Na stemming wordt besloten dit jaar de vergadering nog niet in de Koepel te doen 
maar in het speeltuingebouw. Niet alle bewoners willen in de huidige situatie in de Koepel 
vergaderen. De wijkraad wil geen bewoners buiten sluiten. 
Voorstel om net als bij WR Bosch en Vaart een flyer met foto’s van de wijkraadsleden te 
maken. Actie Susanne 
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5. Rondvraag (w.v.t.t.k.) 
5.1 Johnny de Groot wil een buurthuis. Hoe staat het met het speeltuingebouw? Een juridisch 

medewerker van de gemeente heeft gesprekken met het bestuur over het meer gebruiken 
van het gebouw. Hier is nog geen antwoord op gekomen. 

5.2 André Winterink. Notaris heeft opdracht gekregen om 1,5 meter vanaf de bestaande muur op 
naam van de bewoners te zetten. 

 Meld klachten over overlast bij Handhaving dan kunnen zij een dossier opstellen. 
 
6. Sluiting 23.00 uur. 
 
 
 
 
  

 
Actielijst. 
Adrie zal eerder de actielijst toesturen. 
 
 
 

Datum Pnt Wie Onderwerp Afhandeling/contactpersoon 

08-03-22 
 

4a Ashna Planning tot 2025. 
Parkeren Oostvest tijdens 
gedoogperiode. 

Naar Albert 

08-03-22 4A Ashna Conny Overleg werkgroep en Koepel  

08-03-22 4E Susanne Afronden aanvraag Groenplan 
Kelderwindkade 

 

08-03-22 4H Albert 
Susanne 

Nieuwsbrief actielijst, uitnodigen 
wethouder, flyer met foto’s. 

Jaarvergadering 12 april 

08-03-22 4H Erik Uitnodigen Rick van der Vlugt Jaarvergadering 12 april 

     

08-02-22 

 

08-03-22 

4a André, Nanda, 
Eva, Erik 

Opstellen brief Koepel 
 
Wordt deze week herzien en 
verzonden. Overleg van vanavond 
wordt meegenomen. 

Commissie Ontwikkeling. 
Raadsleden, B&W. 
Inspreken Commissie. 

11-01-22 1.1 Albert Presentatie stikstofmetingen 
toesturen 

Aan wijkraad. 

11-02-22 

08-03-22 

5.7 Susanne Maatregelen tegen hondenpoep 
Aanvraag afvalbakken 

Spaarnelanden. 

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

08.02 nog niet definitief. 

  Albert Hoge huren in de wijk Aandachtspunt 

  Allen Ideeën Buurtagenda. 
 

Albert Diederik; mailbox staat 
open; ideeën zijn welkom. 


