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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving 
Dinsdag 12 april 2022, aanvang 20.00 uur 

Speeltuin “de Glasblazers”, Scheepmakersdijk 10. 
Jaarvergadering 

 
 

 
1. Opening door voorzitter Albert Diederik, hij heet iedereen welkom en is blij dat iedereen nu 

weer hier kan komen. De jaarvergaderingen van 2020 en 2021, en enkele 

maandvergaderingen, waren digitaal. Ook een aantal leden van de wijkraad zijn niet 

gespaard gebleven en “slachtoffer” geworden van Covid-19/Corona. En daarnaast zijn ook 

een aantal werkgroep leden getroffen geweest door ziekte. Gelukkig kunnen we nu elkaar 

echt in de ogen kijken, alhoewel voorzichtigheid blijft. 

 
Als gast is vanavond aanwezig Jaap Meindersma, directeur fysiek domein gemeente Haarlem 
en Zandvoort. 

 
2. Jaaroverzicht door Albert Diederik. 

Er is veel gebeurd in de wijk, het voert te ver om alles in detail vanavond te bespreken. Een 
korte terugblik van het afgelopen jaar. 
Onze wijk is klein, echter de laatste jaren is er veel veranderd. Veel nieuwbouw is gepleegd 
SMK heeft zelfs een prijs gekregen (Lieve de Key penning) en nóg is de buurt niet AF. 

● bouw is opgestart! Er werd gesloopt en gebouwd, wat van tijd tot tijd 
overlast veroorzaakte. De bewoners zijn over het algemeen niet tevreden met het proces 
en de uitkomst; hoogte, breedte en massaliteit. Tot aan de Raad van State aan toe. Dit 
heeft tot gevolg dat de parkeernorm herzien diende te worden. 

● Dubbellaags garage wordt inmiddels 190 plaatsen. (2025) 
Fietsparkeren is een hot item; een ‘tijdelijke’ fietsflat schoot de bewoners in het 
verkeerde keelgat. We houden in de gaten dat het eindplan in 2025 voldoet aan de 
beloftes en dat is een groen voorplein! 

● Herinrichting Harmenjansweg (in samenspraak met de WR en bewoners) is gestart. Dura 
Vermeer heeft een app. gelanceerd waarin de laatste verrichtingen zichtbaar zijn. Een 
deel is al te zien hoe het wordt. Geveltuintjes zijn meegenomen! Klaar eind 2022? 

 Verkeer en Parkeren; parkeren heeft veel aandacht opgeëist zeker nu al deze 
bouwprojecten van start zijn gegaan en de Harmenjansweg op de schop is. Veel klachten 
uit de buurt sinds de bioscoop open is. We gaan ervan uit dat dit tijdelijk is. Eindplan 
2025. Plannen over herinrichting terrein NS zijn in een brief aan bewoners Amsterdamse 
Buurt gestuurd door Nedtrain, er komt geen Nedtrain garage! Noodzaak grote 
parkeergarage Papentorenvest. 

Aanwezig: 

Albert Diederik, Adrie Dekker, Nanda Terol, 

Susanne Schulz, Willy Stoelinga, Heleen Nederlof 

Robert van Vliet, Joke Piek 

Jaap Meindersma 

Rosa Kant 

Truus Melchior 

Verder aanwezigen 

Leden wijkraad 

 

Ondersteunende leden 

Directeur fysiek domein gemeente  

Gebiedsverbinder 

Notulist 

Zie presentielijst. 

Afwezig   met bericht                                                         Afmelden secretariaat 023 5355898 antw. app. 

Gertie van der Zanden Bewoner 
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 Fietsznfabriek. Alle zienswijzen zijn ingediend en beantwoord. Het is in de verkoop 
gegaan. Tijdelijk gebruik van de Kenau Kavel, was een groot succes. Op Kenau Kavel zijn 
festiviteiten georganiseerd rond Halloween. Ook de medewerking van de gemeente was 
prima. Met veel inzet van Heleen Nederlof waarvoor dank. 

● Containers in de wijk. Nieuw plan met input uit de buurt is geweest en wordt uitgevoerd. 
Nieuwe locaties zijn toegevoegd, ongewenste gaan niet door op de Korte Dijk (papier aan 
het water) later nog extra op de Papentorenvest en Oostvest. 

● De Groene Singel, GOG (Gedempte OostersingelGracht/Oostvest) 
” Asfalt eruit, groen er in”, een enerverend project. Sietske v.d. Broek en Erik Stoffer 
trekken dit, te verwachten 2025? Zij trachten het mede via het aanvragen van subsidie bij 
de gemeente voor elkaar te krijgen. Geveltuinen zijn reeds zichtbaar. Eind 2022 zal het 
scopeonderzoek klaar zijn. Oplevering zou dan in 2025 zijn. 

● Spaarnesprong (omgevingsplan 2021). Komt een manager op. 
Om meer draagvlak voor het plan te krijgen werd er in 2013 een enquête gehouden in de 
wijk, geresulteerd in de Wijkvisie 2030. Kortom een groot succes, de ideeën zijn 
‘meegenomen’ in de Visie Spaarnesprong van de gemeente Haarlem! Het was nog niet 
op deze manier voorgekomen dat een wijkraad een toekomstvisie heeft, naast de 
dagelijkse bedoeningen in de buurt. 

● Omgevingswet 2023; input geleverd. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels 
voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen”. Zodat het straks 
bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) 
maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. De 
Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. 

● Milieu; NO2 metingen stikstofdioxide; worden vanaf nu door de gemeente uitgevoerd. 
Meetresultaten zijn openbaar voor de gehele stad. Mooi dat we met de gezamenlijke 
wijkraden Oost hiermee gestart zijn in 2015. 

● Groen in de wijk; werkgroep is actief, bomen en boomrondes en niet te vergeten nieuwe 
bomen op de Kelderwindkade waar de vorige bomen door verkeerde vulling boomrondes 
het niet hebben overleefd. Binnenkort is er overleg voor meer mogelijkheden voor groen 
in de wijk. Het Groenbeleidsplan is van reacties voorzien en komt binnenkort uit. 
Kelderwindkade groenpleinplan. De Omgevingsvisie benoemt zes integrale opgaven om 
mee aan de slag te gaan in de bebouwde omgeving opdat Haarlem ook in 2045 een 
aantrekkelijke stad is. Speelplek Windasstraat! Er is contact met de aannemer 
opgenomen maar de Scheepmaker is nog niet opgeleverd. 

● Papentorenvest; bouwplannen, ook voor de zogenaamde Autim-garage. Er is geen 
nieuws, projectontwikkelaar is niet te bereiken. Evenals de andere panden waar nog niet 
mee gestart is. 

● AED en reanimatiecursus. Eind van het jaar is het weer mogelijk om hier kennis mee te 
maken of je kennis bij te spijkeren. Nanda Terol is in charge. 

 Oerkap stadsstrand. De in 1801 gebouwde Drijfriemenfabriek aan de Harmenjansweg is 
gekocht door stadsstrand de Oerkap. In de Drijfriemenfabriek is een bescheiden begin 
gemaakt aan de plannen voor de toekomst. Er zijn nu verschillende muziekstudio’s, 
culturele kantoren en ateliers. Er zal een grote verbouwing komen. De Drijfriemenfabriek 
zal gerenoveerd worden. We letten erop dat het groene terrein naast de 
Drijfriemenfabriek “het bos” behouden blijft. 

 Kunst in de wijk Kelderwindkade is gerealiseerd, Erik van Spronsen zijn beeld 
‘Parallellepipedum‘, Marte Röling kunstwerk op ‘de Scheepmaker’. 
In de Damaststraat staan reeds beelden van kunstenaars uit  Mutare! (Zimbabwe). 

● Voormalig Dantuma Oude weg. Voorlopig niets. Eigenaar wacht op het nieuwe College. 
● Communicatie Website, Facebookpagina, nieuwsbrieven en losse acties, genoodzaakt 

ook af en toe geprinte versies in de bussen te doen. 
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Andere zaken: 
Overlast op het water, na protest van de WR het is nu verboden versterkt muziek te maken 
er hangen banners op de bruggen. 
● Reddingsboei bij de molen door de wijkraad en medewerking van de molen. 
● Manifest op de wijkraden; doel participatie serieus nemen en uitvoeren vanaf de start 

van een project, niet alleen informeren. 
● Bijwonen verkiezingsdebat over positie wijkraden. 
● Lobby Politiek; commissievergaderingen bijwonen en inspreken. Wat gaat de nieuwe 

coalitie doen? 
● Hoge huren Damaststraat, Spaarnoogcomplex; geldt alleen voor nieuwe huurders (en is 

terug te voeren naar kwaliteit woningen, ligging, bereikbaarheid, af te dragen 
verhuurdersheffing, etc.)(oorzaak hoge puntenaantal/hoge huren). 

● De Stichting van de wijkraad is ook actief wanneer gewenst, STBSW. 
Reden voor stichting is dat we een juridische eenheid vormen en een rechtspersoon zijn. 

 
3. Financieel verslag. Susanne Schulz. 

De kascommissie, bestaande uit Debby Koolsteeg en Anouschka Veerman, heeft het financieel 
verslag gecontroleerd en goedgekeurd. De verantwoording ligt deze jaarvergadering ter 
inzage. Afgelopen jaar is er minder uitgegeven door corona zodat vergaderingen digitaal 
gingen en er geen bijeenkomsten waren en er niets georganiseerd kon worden. 
€568,- is teruggestort. De aanvraag voor 2022 is verzonden. 

Vanuit het budget Buurtagenda is er een partytent gekocht. Bekijken of bewoners 
Damaststraat e.o. in mei wat kunnen/willen organiseren. 

 
4. Verkiezingen wijkraadsleden. 

Vanwege de officiële status van een jaarvergadering wat betreft oude leden, zij treden af en 
zijn herkiesbaar en nieuwe leden treden aan. 

Aanwezigen kunnen zich vanavond nog aanmelden om lid of ondersteunend lid te worden! 

Vindt men dat te algemeen of te veel werk, dan is er nog de mogelijkheid om aan een 

werkgroep mee te doen of zelfs incidenteel ondersteuning te leveren aan een project of 

festiviteit! 

Naast de vaste wijkraadsleden zijn in de werkgroepen wijkbewoners actief! Er zijn diverse 

werkgroepen om enkele te noemen, Groen, Verkeer, Milieu, Bouw, AED, Koepel, Lobby, 

Sociaal en meer. 

Het is van groot belang dat de wijkraad eens in de zoveel tijd vernieuwd en aangevuld 

wordt. De komende jaren staat er veel op het spel, niet alleen allerlei grote en kleine 

bouwprojecten beheersen de wijk, maar ook voor en in de inrichting van de openbare 

ruimte staat veel te gebeuren, laten we ook het sociale aspect niet vergeten. 

 
Aftreden huidige wijkraadsleden; Albert Diederik, Adrie Dekker, Susanne Schulz, Erik Stoffer, 

Willy Stoelinga, Nanda Terol, Heleen Nederlof. 

Herkiesbaar; Albert Diederik, Adrie Dekker, Susanne Schulz, Nanda Terol, Erik Stoffer en 

Heleen Nederlof. 

Willy Stoelinga was wijkraadslid en wordt, door drukke werkzaamheden, ondersteunend lid. Zij 

wil zich wel - als er meer tijd is - inzetten voor het sociale aspect zoals bijvoorbeeld een 

ontmoetingsruimte (speeltuingebouw) in en voor de wijk. Zij zal wel de koffie blijven 

verzorgen. Willy wordt met bloemen en applaus bedankt voor haar inzet gedurende vele jaren 

voor de wijk. 
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Ondersteunende leden; Joke Piek en Robert van Vliet, Truus Melchior (erelid en notulist), 
Fabian Melchior (webmaster), Peter van Straaten (Grafisch ontwerp, Archief beheer). 
Joke en Robert nemen afscheid. Zij worden met bloemen en applaus bedankt voor hun inzet 
vooral m.b.t het Scheepmakerskwartier waar sommige zaken toch voor elkaar zijn gekregen. 
Nieuwe ondersteunende leden; Job Thöne. Vivian Sap heeft belangstelling maar wil eerst 
verder informatie. Wijkraad treedt af 
Besluit; De voorgestelde herbenoemingen worden bekrachtigd met een applaus. 
 

5. Jaap Meindersma directeur fysiek domein Haarlem en Zandvoort stelt zich voor. 

Hij heeft vele jaren in de gemeente Almere gewerkt. Een andere stad met andere 
mogelijkheden dan Haarlem. Almere is groener, Haarlem versteend. Haarlem is oude stad met 
vele monumenten die in Almere niet aanwezig zijn. Hij is nu 1 jaar in dienst en is 
“ambassadeur” voor Haarlem Oost. Er zijn veel lastige vraagstukken op stedelijk, sociaal en 
economisch gebied. Hij heeft een rondleiding met Albert Diederik door de wijk gehad. 
Samenwerking met wijkraad ervaart hij als plezierig. 
Vragen aan Jaap Meindersma; 
- Participatie van bewoners. Daar is niet altijd goed mee omgegaan. Het is wel belangrijk. 
Niet alleen informeren. De kennis en kunde van bewoners wordt te weinig gebruik van 
gemaakt. Opbouwende kritiek is welkom. Er is weinig personeel, een groot verloop. 
Erik biedt de kennis en kunde aan van bewoners die in de werkgroep Groene Singel zitten. Zij 
zijn heel ervaren en hebben veel deskundigheid. 
- Uitbesteding takenpakketten waardoor zaken misgaan. Dat moet eigenlijk in handen van de 

gemeente blijven. 
Het terugdraaien hiervan is een politieke keuze. Zoals bijvoorbeeld bij Spaarnelanden gaan 
zaken mis maar over het algemeen gaat het goed maar over de goede zaken hoor je niet. De 
gemeente is wel tevreden. De gemeente blijft als opdrachtgever eindverantwoordelijk. 
- Lawaai bootjes. In de avonden en weekenden wordt er niet gecontroleerd terwijl dan juist 

de meeste overlast is. 
Er is een herziening van de Havendienst bezig. Handhaving controleert wel op deze tijden in 
Haarlem. Is er nog waterpolitie? Voor de politie zal dit geen prioriteit zijn. 
- Heel Haarlem zal op de schop gaan door de vele ontwikkelingen zoals voor klimaat, 

duurzaamheid en mobiliteit. 
- Plannen Oerkap. Op de tekeningen staan plannen voor op het water. 
Water draagt waardoor er geluidsoverlast zal zijn. Houdt het ook de toekomstige 
wandelpromenade niet tegen?  Nee, dat is vastgesteld. Alexander Bruch; de kaders voor 
wandelpad zijn goedgekeurd en vastgelegd in de commissie Ontwikkeling. De fietsverbinding 
gaat over de Harmenjasnweg. 
Van de bands die oefenen is geen overlast maar wel vaker van de optredens. Er is met de 
buurt afgesproken dat er rekening met de omwonenden gehouden wordt. Er zal niet meteen 
een brief gestuurd worden. Jaap zal eerst nagaan wat de afspraken zijn en de vergunningen.  
Dan eerst in gesprek gaan. Actie Jaap Meindersma 
- Verdwijnen knowhow. Veel knowhow is verdwenen, groen kwaliteit gaat achteruit. 

Biodiversiteit is niet terug, gebrek in de uitvoering. Er zijn vele rapporten maar er gebeurt 
niets. Uit nood ondernemen bewoners zelf actie. 

De eigen mensen hebben wel degelijk kennis/knowhow. Bij Spaarnelanden is deskundigheid 
maar soms gaan zaken fout. Spaarnelanden doet veel goed en verbetert maar het is 
ingewikkeld. Blij met de bewoners initiatieven. Bewoners kunnen het verschil maken. 
- Communicatie gemeente laat te wensen over. Bij goed communicatie is wrijving niet nodig. 
Bewoner breekt een lans voor Rosa Kant, voor haar inzet wat niet altijd makkelijk is. 
Applaus voor Rosa van de aanwezigen. 

 
 Afsluiting 21.10 uur met een hapje en drankje. 


