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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving        Dinsdag 9 februari  2016 aanvang 20.00 uur Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdijk 10    
Aanwezig: 
Albert Diederik 
Adrie Dekker 
Frans Steffens 
Loes Groeneveld, Nanda Terol, Willy Stoelinga 
John van Putten, Walter Croes, Niek Vink 
Mieneke Zijlmans 
Laura Meuleman 
Mustafa Karademir 
Margo van den Berg 
Paul Meulman 
René Konijn 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester/ vicevoorzitter 
wijkraad 
ondersteunende leden 
Gemeente gebiedsverbinder 
Gemeente beleidsmedewerker 
Politie 
Project Burenhulp 
Stichting ontmoet elkaar in Parkwijk. (STOEIP) 
Bewoner Harmenjansweg 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig                                                                     Afmelden  secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Margje van der Wouden 
Gertjan Hulster, Luc de Nijs, Jarko Aikens 
Job Thöne 

Wijkraad 
Ondersteunende leden 
speeltuin 

 1. Opening door voorzitter Albert Diederik. Mededelingen afmelding Job Thöne, Jarko Aikens, wijkraad Amsterdamse Buurten   2. Vaststellen agenda  3. Politiezaken Mustafa Karademir 
3.1        Het terrein bij de heer Bosshardt ( Harmenjansweg) is voor een groot deel opgeruimd. 
3.2        Vml. Dantumaterrein, particulier eigendom. Vernield hekwerk, onveilige situatie. Politie  

heeft een signalerende en adviserende rol en heeft de vraag gelegd waar het thuis 
hoort. Trots Haarlem vorige vergadering aanwezig heeft vraag ook gesteld.  
Antwoord per mail; Op korte termijn wordt via VTH (samen met VH en de politie) een actie 
ondernomen richting de eigenaar van het terrein om de eigenaar aan te spreken op zijn 
verantwoordelijkheid. Gemeente heeft een brief verzonden naar de makelaar.  
Nog geen antwoord. 

3.3       De Koepel. Vraag bewoners waarom er zoveel politieauto’s waren is doorgestuurd, er 
is een terugkoppeling geweest. De terugkoppeling zoals afgesproken werkt goed. 

3.4        Fietsen bij de Koepel.  Menno Schot van het COA is er mee bezig. Er is een offerte 
gemaakt  voor aanpassing interne fietsenstalling, wacht op goedkeuring. Deel  voor 
wijkbewoners? Een deel blijft afgesloten voor personeel. Voetpad wordt door fietsen 
geblokkeerd Er zijn bordjes opgehangen bij de speelkooi.  

 Voorstel om tijdelijk alvast hekken te plaatsen. 
3.5        Opgevangen een minderjarige vluchteling, gezorgd dat hij naar het opvangcentrum 

Ter Apel kon.              Vragen; 
3.6        John. Mag de politie op de Prinsenburg vanaf de Oudeweg linksaf richting 

Koudenhorn? De politie heeft bij moverende redenen ontheffing van het RVV. 
3.7        Willy. Bij de nieuwbouw naast Harmenjansweg 45 wordt het voetpad als fietspad 

gebruikt. Voorstel hek of paal plaatsen, woonerf ervan maken.  De hulpdiensten 
moeten er wel bij kunnen. Nu zijn  er ook nog veel verhuisbewegingen met auto’s. 
Actie Frans, uitleg met foto’s van situatie naar gemeente.  
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4. Inkomende-/uitgaande stukken 
Verzonden brief aan gemeente vergunning ligplaatsen appartementen Scheep-
makerskwartier. De kade is sinds 2013 particulier eigendom om het project haalbaar 
te maken. Nog geen officieel antwoord gehad op de brief. Mieneke vraagt dit na.  
Antwoord per mail op vraag van Trots Haarlem. Bij een particuliere kade ligt de 
vergunninguitgifte wat genuanceerder omdat elders in de stad wel vergunningen afgegeven 
worden indien dat nautisch gezien kan. De nieuwe passantenhaven is klein waardoor de 
veiligheid in het geding kan komen bij het afgeven van vergunningen. Daarom geeft de 
Havendienst geen vergunning af.    
  5. Vaststellen verslag 12 januari 2016. Ongewijzigd vastgesteld.  
Actiepunten;  
120116 / 3 Dantumaterrein eigenaar adresgegevens zijn doorgegeven. Veiligheid zie 
punt 3.   Antwoord per email op vraag Trots Haarlem.  De Oerkap is nu 
verantwoordelijk  voor het schoon houden van het terrein. Het groenonderhoud aan 
de bomen langs de Oudeweg is een gemeentelijke taak (bosplantsoen). Dat 
betekent dat er heel weinig onderhoud wordt gepleegd, alleen het overhangend 
groen wordt verwijderd. 
John, de enorme rommel moet worden opgeruimd. Nieuwe melding maken. 
081215 / 5 Groen nieuwbouw is niet verplicht. Onderhoud ligt bij Spaarnelanden. 
Inhoudelijk. Stichting, nieuwe leden Albert, Niek, Adrie. Frans was al lid. John krijgt de 
oprichtingsakte en geeft nog antwoord. 
 6. Burenhulp (Buurtnetwerk)          Margo van den Berg 
In elke straat een bewoner als contactpersoon voor persoonlijke, sociale, duurzame 
contacten. Het signaleren van o.a. eenzaamheid. Burenhulp ondersteunt 
wijkbewoners bij het opzetten en de eerste tijd het begeleiden en organiseert 1 x per 
2 maanden bijeenkomsten met diverse organisaties zoals Politie, Sociaal 
wijkteam,.Burenhulp krijgt subsidie van de gemeente. In de wijk zijn al veel contacten. 
Niek maakt een artikel voor de wijkkrant. Wijkraad gaat in klein comité de behoefte 
bespreken en koppelt het aan Margo terug. 

 7. Terugkoppelingen werkgroepen  
 Activiteiten     Loes/Nanda 
 Eerstvolgend overleg 25 februari, aanvragen dienen 10 dagen van te voren worden 

ingeleverd. Adrie stuurt de data 2016 van het wijkactiviteiten-overleg door. Nog geen 
terugkoppeling van Luc voor behoefte van een activiteit. 
Albert is bezig met het organiseren van een lunch voor 55+. 

 Bouw (Fase 2 A+B)               Nanda 
 Fase 2A Aanwezig René Konijn eigenaar Harmenjansweg 79. De 5 panden 

Harmenjansweg waarvan 1 gemeentebezit is. René heeft een zienswijze ingediend. 
Nu groter bouwvolume dan in het vorige masterplan waar hij zich wel in kon vinden. 
Verliest nu zonlicht, uitzicht en voelt zich niet vrij meer. Is het masterplan rechtsgeldig? 
Een masterplan is een visie, een schets. Juridisch leidend is het bestemmingsplan.   

 Advies;  Neem zitting in de werkgroep en rechtsbijstand of advocaat inschakelen. 
René gaat een eerste gesprek met advocaat aan. 

 Fase 2B. Er zijn bezwaren over o.a. de hoogte  ingediend door bewoners 
Spaarnoogstraat en Sportheldenbuurt. De hoogte van 24m is in het bestemmingsplan 
in 2008 vastgesteld 

 Ontwikkelaar komt tegemoet door een deel 5 hoog te bouwen i.p.v. 8 hoog. 
  
    Voorstel van John om een juridisch onderlegt bouwdeskundige in te huren om 

bewoners te informeren i.v.m. plannen in de toekomst Koepel en Fietsznfabriek. 
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 Dagelijks Beheer        Frans/Willy 
Er zijn nog geen vergaderdata bekend. Per mail. Voor de kerst zijn kolken Harmenjansweg 
51 en 63 geplaatst. Zand in de kolken en parkeerplaatsen Harmenjansweg is opgeruimd, kolken 
worden uiterlijk 31 januari schoongemaakt. 

 
 Duurzaamheid/Milieu              Gertjan 
 Zonnepanelen. 
 Gertjan komt volgende vergadering zonnepanelen bespreken. 

Verlichting in de wijk.                   Walter 
Walter heeft geïnformeerd bij de gemeente over de plannen, er is geen budget. 
Bekijken hoe we dit aan kunnen pakken. Frank Visser van het CU heeft een notitie 
verlichtingsplan voor heel Haarlem ingediend. Voor besparing door ledverlichting en 
het dimmen van verlichting in de nacht. Per mail via Nanda; Gemeente gaat in 
Noord, Centrum en Oost lampen  vervangen, Vialis gaat het uitvoeren eerste week 
maart moet het klaar zijn.  
Fijnstof. Volgende week komt rapport over de metingen vrij. Albert heeft contact 
gehad met een deskundig wijkraadslid Molenwijk voor indien nodig een uitleg van 
het rapport. 

 
 Gemeente (Besluitenlijst, vergunningen, etc.)               Nanda 

Per mail aanvraag zonnepanelen Kelderwindkade 13 goedgekeurd / Aanvraag realiseren 
stadsstrandje Harmenjansweg 95 / Gemeente gaat tot april in Haarlem 420 bomen     
aanplanten op plekken waar bomen zijn weggehaald en nog steeds niet zijn teruggeplaatst  
(ook Pantorenvest?)Tot 1 febr. konden Haarlemmers op de website een mening geven over het profiel van de burgemeester. Op 17 febr. stelt de raad in een extra raadsvergadering de 
profielschets vast. 

 
 Groen                   Loes 

Op de agenda van 2016 staat het stimuleren van groen in de wijk in het kader van    
Steenbreek. 

 Loes stuurt i.v.m. lengte vergadering de rest per mail toe en maakt artikel voor de 
wijkkrant. 

 
 Haven                Walter 
 Walter heeft kennisgemaakt met juridisch adviseur. Er is voor één jaar een 

gedoogvergunning voor de kade bij de appartementen. Bij navraag door Walter blijkt 
dat in het Spaarne door de Archeologische Dienst onderzoek wordt gedaan. Walter 
wil graag weten wat zijn portefeuille precies inhoud en wat men van hem verwacht. 
Dit wordt na de vergadering besproken.  

 Vraag van John bij de appartementen is er voor de passanten een sanitaire 
voorziening, afvalbakken ontbreken. Water vraagt dit na. 

 
 Lobby (Gemeente)(Regie-overleg)(Trektocht)                 Albert 
 Buurtagenda Mieneke Zijlmans en Laura Meuleman. Mieneke heeft een 

conceptvoorstel voor een eerste bijeenkomst toegestuurd voor reacties. Thema, wat 
vinden bewoners belangrijk in hun wijk aan de hand van stickers op een kaart. Het 
kan de start zijn van de buurtagenda eventueel gevolgd na besluit van de Raad naar 
buurtbegroting. Gemeente wil de wijken meer zeggenschap geven.  
Scheepmakersdijk als pilot. 

    Wijkraad vindt het een stap te ver. Vinden het nog een onduidelijk verhaal, geen 
concrete mogelijkheden. Teveel onduidelijkheden over de rol, de uitbreiding van de 
werkzaamheden, de persoonlijke gevolgen, juridisch en de consequenties voor de 
wijkraad. De kaders waarbinnen men kan werken. Het zal in een werkgroep worden 
besproken en teruggekoppeld worden naar Mieneke voor een nader overleg met de 
wethouder. Zij vraagt om er snelheid achter te zetten. Het is voor beiden een 
zoektocht en wil ook weten vanuit de wijkraad hoe men de invulling wil zien. 
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 Leden werkgroep; Frans, Albert, Walter, Niek en John. Spreken na de vergadering 
datum af. 

  
 PI (Koepelgevangenis)(Klankbordgroep)  Albert/Nanda 
 Verkoop Koepel. Er is door herverdeling bij de gemeente een andere projectleider. 

De wijkraad wil mee bepalen wat er komt. Wijkraad heeft geen juridische rechtsreeks 
invloed. Het kan wel met het bestemmingsplan. Frans; tijdens het 
omwonendenoverleg was het voorstel een paal te laten plaatsen bij de Oostvest / 
Damaststraat. Geen sleutelpaal. Hulpdiensten en Spaarnelanden kunnen vanaf de 
andere kant inrijden. Parkeerplaats definitief opheffen. Damaststraat wordt 
tweerichtingsverkeer, keren bij de keerlus. Het is onderzoek bij de gemeente. Het 
wordt breed gedragen door bewoners.  
Nanda per mail; Bijeenkomst omwonendencommissie Koepel. De bewoners van de 
Damaststraat ondervinden hinder van nieuwe bewoners van de Koepel. Een aantal hangt 
s’nachts rond in het speelplaatsje in de wijk. Menno Schot van het COA gaat de bewoners 
hierop aanspreken. Gemeente gaat fietsenoverlast strenger handhaven, op facebook worden 
vrijwilligers gevraagd om rekening te houden met omwonenden van de Koepel. De gemeente heeft een brief bij alle omwonenden in de bus gedaan met daarin de stand van zaken en 
belangrijke telefoonnummers en emailadressen.  

 
 Verkeer/Parkeren   Frans/Albert 
 Af / opwaarderen Amsterdamse Vaart. Plan 1 van Prins Bernhardlaan tot Gedempte 

Oostersingelgracht wordt verder uitgewerkt twee rijbanen met het groen aan de kant 
van de woningen. Aan de andere kant voorstel voor fietspad van de Amsterdamse 
Poort tot aan het station Spaarnwoude. Frans, men moet al bij de fly-over beginnen 
met knijpen van de wegen. 

 Parkeren Papentorenvest.            Mieneke. 
 Vrachtwagenzone. Verkeersjurist schrijft een voorstel. Dat gaat naar B&W. Het is een 

verkeersbesluit de Raad moet goedkeuring geven. Er wordt gekeken of de 
Waarderpolder een geschikt alternatief is. 

 8. Communicatie   Wijkkrant/Website Albert/Niek 
 Aan allen wordt gevraagd een artikel in te leveren. Sluitingstermijn eind februari 

maximaal 500 woorden. Niek zal het redigeren. Bed en Bike levert advertentie. Frans 
zal de winkeliers Amsterdamstraat benaderen. Website is een proefversie gemaakt, 
wordt nader uitgewerkt. 

 John heeft geprobeerd zich aan te melden bij Nextdoor Spaarnwouderbuurt. De 
grens ligt bij de Papentorenvest. Albert heeft al 3 mails verzonden voor uitbreiding 
naar onze hele wijk maar nog geen reactie gehad.  9. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 
Paul Meulman STOEIP is vanavond aanwezig om kennis te maken. De opdracht van 
de gemeente als Stichting om samenwerkingsverbanden aan te halen tussen de 
wijken. Activiteiten Zomer-, luilak- en nazomermarkt. Maandag en donderdag de 
lunch en zaterdag de Eethut ook voor de ander wijken van Haarlem Oost in de 
Sprong Beatrixdreef in het kader van ontmoeten. Sinterklaas al in andere wijken Oost. 
Gezamenlijk optreden drukken de kosten. 
Vraag bij welke initiatieven in deze wijk men kan participeren. Aanvraag dient ruim 
van te voren worden ingediend i.v.m. organisatie via het wijkactiviteiten-budget. Ook 
de corporaties ondersteunen het. STOEIP heeft de kennis, ervaring en materiaal. 
Wijkraad gaat inventariseren en koppelen het terug aan Paul. 

 
Klacht bewoonster over de slechte busverbinding van de wijk vooral voor ouderen in 
de wijk. Het station is te ver. De enige bus  lijn 15 stopt op de Papentorenvest in de 
spits elk halfuur en verder 1 x keer per uur, s‘Avonds en in het weekend niet. 
Aanpassing mede door de uitbreiding van de wijk. Albert neemt eerst contact op met 
regiomanager. Daarna indien nodig actie met handtekeninglijst komt. 
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In de Harmenjansweg staat maar 1 vuilcontainer die elke dag vol zit wanneer komt 
de tweede? Actie Niek. 
 
Walter. Vergaderen. Sommige onderwerpen kan men rechtsreeks met de bewoners 
afhandelen dit voor bevordering van de voortgang van de vergaderingen. Discussies 
eerder naar de inhoud terugbrengen, het punt en wat men verwacht van de 
wijkraad. Bij discussies ook de mening van de andere aanwezigen vragen.  
Albert; bij stemming wordt dat gedaan, aanwezigen kunnen altijd hun mening geven.    10. Sluiting 23.00 uur.  

 

 
 
 

09-02-16 3.7 Frans Voetpad Harmenjansweg 45 wordt als 
fietspad gebruikt. Hek, paal, woonerf?  

gemeente 
09-02-16 4 Mieneke Navraag antwoord brief wijkraad 

ligplaatsen Scheepmakerskwartier 
 

09-02-16 5 John Melding vuil bosplantsoen naast 
Drijfriemfabriek 

 
09-02-16 6 wijkraad Terugkoppeling Burenhulp. 

Na artikel wijkkrant en  overleg wijkraad 
Margo van den 
Berg 

09-02-16 7 Werkgroep 
buurtagenda 

Overleg en terugkoppeling Mieneke 
09-02-16 7 Walter Navraag afvalbakken passantenhaven  
09-02-16 9 Albert Frequentie buslijn15 Regio-manager 
09-02-16 9 Niek Navraag 2e container Harmenjansweg Spaarnelanden 
12-01-16 7 

 
Nanda Brief ligplaatsen is verzonden nog geen 

antwoord 
College 

12-01-16 7 Nanda Fietsen stallen Koepel is in behandeling 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 


