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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving        Dinsdag 12 januari  2016 aanvang 20.00 uur Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdijk 10    
Aanwezig: 
Albert Diederik 
Adrie Dekker 
Frans Steffens 
Loes Groeneveld, Nanda Terol,  
Luc de Nijs, John van Putten 
An Lalleman 
Job Thöne 
Mustafa Karademir 
Albert Keevel 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester/ vicevoorzitter 
wijkraad 
ondersteunende leden 
Erelid 
Punt 7 Enschedécomplex 
Politie 
Trots Haarlem 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig                                                                     Afmelden  secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Willy Stoelinga, Margje van der Wouden 
Gertjan Hulster, Walter Croes 
Mieneke Zijlmans 

Wijkraad 
Ondersteunende leden 
Gebiedsverbinder 

 1. Opening en mededelingen door voorzitter Albert Diederik. 
Afmelding Willy Stoelinga, Mieneke Zijlmans en Joran ( stagiaire project Trektocht), 
Margo van den Berg (Burenhulp). 
Margje van der Wouden wijkraadslid gaat verhuizen, zij is slechts 1 x aanwezig 
geweest sinds haar aanstelling in april. 
Afspraak als een lid 3 x zonder afmelding afwezig is volgt een gesprek met het 
bestuur.   2. Vaststellen agenda   3. Politiezaken Mustafa Karademir. 

3.1        Papentorenvest schennispleger na melding aangesproken, bekend bij de politie. 
Door gebruik van lokfietsen is een heler opgepakt. Oud & Nieuw was rustig in de wijk. 
De heer Bosshardt  in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels terug op zijn locatie 
buiten bij de Drijfriemenfabriek.    

3.2       Terrein vml Dantuma. Collega van Mustafa Paul de Rooij heeft contact gehad met de  
makelaar om de omheining in orde te maken. Er is een gevaarlijke situatie, geen 
waarschuwingsborden, zwervers, rommel en een kelder met 1,5 m water gevaar voor 
spelende kinderen die het terrein kunnen betreden. Politie heeft het waargenomen 
en bij de eigenaar neergelegd. Makelaar vindt het handhaven een taak van de 
politie. Eigenaar wil helemaal niets doen. John zegt dat de gemeente bestuursdwang 
kan uitoefenen. Politie heeft weinig bevoegdheden alleen via de rechter, eigenaar 
moet aangifte doen. 

 
De wijkraad maakt zich ongerust. Albert Keevel neemt het mee naar commissie 
bestuur. Truus geeft adresgegevens van de eigenaar door. 

 
3.3        De Koepel. Doorstroming is op gang gekomen. Rondom de Koepel is het rustig. 

Albert heeft contact gehad met afd. voorlichting gemeente, de Burgemeester en 
Menno van het COA n.a.v. ernstige situatie in Keulen. Geen verwachting vanuit de 
Koepel maar als er iets gebeurd zijn er altijd andere groeperingen die er op in 
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springen en narigheid veroorzaken. Is de politie en gemeente hierop voorbereidt? 
Mustafa het wordt nationaal gemonitord. Als er signalen zijn wordt het opgeschaald. 
Er is een draaiboek. Bewoners Koepel worden voorzien van informatie. Alertheid in de 
buurt is belangrijk. Signalen uit de wijk worden serieus genomen. 
 
Albert Keevel in de Boerhaavewijk heeft men een app. BOB opgezet, een goed 
initiatief. 
Albert. Er is een app. Spaarnwouderbuurt waar ook onze wijkbewoners kunnen 
deelnemen  4. Burenhulp (Burennetwerk) Margo van den Berg. Vervallen.   5. Inkomende-/uitgaande stukken Adrie Dekker.  
Definitieve beschikking wijkraad kosten en bewonersondersteuning 2015. 
Wijkraadkosten en bewonersondersteuning 2016. 
Informatieavond 13 januari projectontwikkelaar fase 2a Scheepmakerskwartier. 
Melding mogelijkheid bezwaarprocedure fase 2A. 
Gebiedsprogramma Haarlem Oost. Indien gewenst wordt het per mail toegezonden 
door Adrie. 
An. Bij de molen is een AED. Bel 112 en je krijgt een code om het kastje  te openen. 
Er is een app. waarop indien men zich heeft aangemeld op basis van postcode 
opgeroepen kan worden als hulp gewenst is.  
 6. Verslag 08 december 2015 vastgesteld. 
Actiepunten; 
081215 / 4   Datum overleg buurtagenda is 12 januari. 
081215 / 5   Groenpagina nieuwbouw is nooit bekrachtigd. 
081215 /6A Wijziging bestuur stichting zie punt 9.  Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 
 081215 / 7    Navraag Nanda organisatie kunstwerk SMK, zij heeft geen antwoord van 
Gideon gehad, vraagt het nogmaals na. Tevens mogelijkheid afscheid na oplevering 
nieuwbouw op prijs. 
081215 / 7     Albert heeft met Wienand afgesproken dat hij de lijst potentiële kopers 
van de Koepel toestuurt.   7. Terugkoppelingen werkgroepen  

 Gemeente (Besluitenlijst, vergunningen, etc.)                                 Nanda 
 Job informatie tri-verontreiniging Enschedecomplex en verre omgeving (kan tot aan 

Ikea). Job heeft zitting in de werkgroep vanuit Ymere hofje en bewonerscommissie 
Bakenes.  

 Drie organisaties tellen een plan van aanpak op. De wensen worden meegenomen. 
10 februari is de aanbesteding. Projectleider gemeente heer van Someren. 

  
 Groen                                   Loes 

Er komt een nieuw initiatief om een groenpagina in nieuwbouwplannen te krijgen. 
Datum overleg wordt nog bekend gemaakt. John; percentage groen bij bepaalde 
bouwvolume. Subsidie voor Steenbreek is goed gekeurd. Uitvoering Platform Haarlem 
Groener.  
An verhuurder heeft kerstboom geplaatst bij Scheepmakerskwartier. Komt hier een 
vaste boom voor terug? Dat is niet bekend. Er zijn langs de kade bomen geplant. 
Hofjes van beplanting voorzien. 
John; het groen naast de Drijfriemenfabriek ziet er armoedig uit door de vele rommel 
die er ligt. Gemeente wil de Drijfriemenfabriek in de verkoop doen, laat het opruimen 
dat toont beter bij de verkoop. 
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 Haven 
 Nanda; aan huurders appartementen Scheepmakerskwartier worden ligplekken 

aangeboden. Er zijn aan de kade ogen en deurtjes aangebracht.  
 Het is vanaf de allereerste ontwerpen een passantenhaven. Provincie heeft subsidie 

gegeven voor een passantenhaven. Nanda heeft contact gehad met Havendienst 
er zijn alleen passantenplaatsen. 

 Wijkraad wil dit schriftelijk hebben. Nanda maakt brief voor het College met cc 
Havendienst. 

 
 Lobby (Gemeente)(Regie-overleg)(Trektocht)                                  Albert 
 Albert heeft vandaag overleg met wethouder Jeroen van Spijk over de wijkagenda. 

Onze wijk als pilot. Meer verantwoordelijkheden voor de wijkraad met bijbehorende 
budgetten. Meer zeggenschap met rechtstreeks lijnen naar betrokken ambtenaren 
met mandaat. Organisatie dient anders te worden ingericht. Informatie via 
straatvertegenwoordigers, opstellen prioriteitenlijst zowel op het gebied van 
openbare ruimte als maatschappelijk.  

 Gemeente maakt nu een eerste inventarisatie, terugkoppeling over 3 weken. 
 Bijeenkomst “samen doen:” Men wil wel dat de wijkraden blijven. Het is verstandiger 

om de initiatieven via de wijkraden te doen.  
 
 Koepel. Nanda neemt met Menno van het COA contact op over het stallen van de 

fietsen. 
 
 Verkeer/Parkeren                           

Frans/Albert 
 Frans; advies PvdA om de gemeente expliciet te vragen wat zij met de inbreng van 

de inspraak doen, er is veel onduidelijkheid. Albert Keevel geeft aan dat het in de 
commissie besproken is maar niet bij de Raad. Albert neemt contact met wethouder 
Cora-Yfke Sikkema op. 

 Wim vraagt naar de stand van zaken parkeergarage NedTrain. Albert de 
onderhandelingen lopen er is nog geen uitslag.  8. Communicatie 
Wijkkrant verschijnt drie keer per jaar. Peter Stoelinga maakt geen wijkkrant meer en is 
uit de wijkraad, Heleen Ronner ( interviews) is verhuisd. Niek Vink gaat redigeren. 
Bewoner Blekerstraat doet de lay-out. Deadline inleveren artikelen wordt duidelijk 
aangegeven. 
  

 Website. Nieuwe opzet website van de wijkraad. 
 Ter beoordeling deelt Frans de spin voor communicatie en de website uit. Reacties 

graag naar Frans. Er zal een afspraak met Fabian Melchior gemaakt worden voor 
verdere uitwerking. 

 Frans heeft activiteitenlijst gemaakt. Er moet duidelijkheid zijn wie wat oppakt. Niet om 
het zelf te organiseren maar om het aan te zwengelen, aan te sturen.  Stichting 
Ontmoet elkaar in Parkwijk kan worden ingeschakeld voor organisatie en de 
uitvoering 

 Voorstel Frans; voorjaarsfeest op de Houtmarkt. Luc wil wel een feest trekken, zijn 
voorstel is om het op de Papentorenvest te doen. Om de bewoners van de wijk aan 
beide kanten van de Koepel en de bewoners Scheepmakerskwartier te verbinden. 
Het is belangrijk om te weten wat bewoners zelf willen, dan zullen zij eerder 
meewerken. 

 Er zullen nieuwsbrieven uitgegeven worden en een emaillijst van bewoners 
samengesteld worden.   9. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag  
Luc. Gemeentelijk afvalcontainers in het kader van het scheiden van afval. 
Mogelijkheid om de “vervuiler te laten betalen”. Er zijn bewoners die veel scheiden, 
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anderen niet. Betalen voor het restafval. Albert Keevel; er zijn op dit moment geen 
plannen bij de gemeente. 

 
Stichting wijkraadsbelangen. Frans; Uit de Stichting gaan An, Dineke, Peter en Truus. 
Frans blijft lid. Er dienen wijkraadsleden bij te komen. Albert Diederik meldt zich aan. 
John wil meer informatie. Er zal een naamswijziging van de stichting komen. 
 10. Sluiting 22.50 uur.  

 
 
 

 
 

12-01-16 3 Albert K. 
Truus 

Veiligheid Dantumaterrein  
Adresgegevens eigenaar 

Cie bestuur. 
Albert Keevel 

12-01-16 7 
 

Nanda Brief ligplaatsen 
 

College 
 

12-01-16 7 Nanda Fietsen stallen Koepel COA Menno 
12-01-16 7 Albert Uitwerking inspraak parkeren Cora-Yfke Sikkema 
12-01-16 7 Frans Regelen wijziging Stichting  
08-12-15 5 Loes Groenpagina nieuwbouw Navraag 

groengroepoverleg 
08-12-15 6A Mieneke 

 
Frans 

Belangenstichting gelden investeren 
voor de wijkraad  
wijzigingen bestuur 

 
 
Jan 2016 

08-12-15 7 Nanda Navraag organisatie kunstwerk 
parkeergarage en afscheid 

 
08-12-15 7 Mieneke Lijst potentiële kopers Koepel 

en vragen of Wienand contact met de 
wijkraad op wil nemen. 

Wienand 

08-12-15 7 Mieneke rondleiding Ned Train 
08-09-15 5 Albert Reactie benaming statistische 

wijkbenaming. 
Reactie begin 2016 


