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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving        Dinsdag 8 maart 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 
Hr. Henzen, Gerti van der zanden 
Piet de vries 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester/ vicevoorzitter 
wijkraad 
ondersteunende leden 
bewoners 
Wijkraad Patrimoniumbuurt 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig                                                                     Afmelden  secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Margje van der Wouden, Niek Vink,  
An Lalleman 
Gertjan Hulster, Luc de Nijs, Jarko Aikens 
Job Thöne  
Mieneke Zijlmans 
Mustafa Karademir 

Wijkraad 
 
Ondersteunende leden 
speeltuin  
Gemeente gebiedsverbinder 
Politie 

1. Opening door voorzitter Albert Diederik. Mededelingen. Afmelding Mieneke Zijlmans, Mustafa Karademir, An Lalleman.     2. Vaststellen agenda toevoegen 2A Dantumaterrein en omgeving. 2A.       Dantumaterrein. hr. Henzen en Gerti van der Zanden. 
Het terrein van vml Dantuma wordt een kampement dat steeds groter wordt en waar 
geen sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. Gevolg onhygiënische toestanden, stank, 
armoedig aanzicht en vuil. Hr. Henzen heeft een brief naar B&W geschreven met het 
verzoek tot actie en nadere toelichting. Hij heeft nog geen antwoord gehad. Het is 
wel bekend bij de Beheer commissie. Gemeente moet druk uitoefenen op de 
eigenaar dat het terrein ontoegankelijk wordt gemaakt. Hr. Henzen heeft gesproken 
met een fotograaf van het Haarlems dagblad die foto’s maakte, kon niet zeggen of 
het gepubliceerd wordt.  
Albert; het is bij de wijkraad en gemeente bekend. Probleem is dat het particulier 
terrein is. Gemeente en wijkagent zijn er mee bezig. Het terrein is ondertussen wel 
geëgaliseerd. De heer Henzen heeft tweede brief opgesteld waarvan de wijkraad 
een kopie krijgt. Albert neemt contact op met Mustafa over de exacte stand van 
zaken. Wijkraad schrijft brief aan gemeente dat de situatie uit de hand loopt. 
Suggestie Wim stuur cc naar Hakima Sallemine van Handhaving. 

                Komen hier keten voor de bouw? Voor fase 2a en b is de opslag op eigen terrein. 
            Terrein tussen Drijfriemenfabriek en Oudeweg. 

Daar ligt zeer veel rommel. John heeft melding gedaan bij Spaarnelanden, het wordt 
opgenomen in de planning. Hij neemt morgen nogmaals contact op. 
Adrie meldt dat 9 maart Spaarnelanden aanwezig is op de wijkraadsvergadering van 
de Burgwal.  3. Politiezaken  

     In verband met de afwezigheid van de wijkagent zijn er geen terugmeldingen.   4. Inkomende-/uitgaande stukken 
4.1        IN. Nieuwsbrieven van diverse politieke partijen. Verslagen, agenda diverse Wijkraden. 
4.2        GGD Amsterdam. Meetresultaten stikstofdioxide op verzoek gezamenlijke wijkraden  
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             Oost. Jelte Klokman wijkraad Molenwijk heeft een begrijpelijke versie gemaakt. Nader  
             overleg wijkraden oost. 
4.3        Connexxion. Buslijn 15 antwoord Connexxion. Er zijn te weinig passagiers. Telling heeft   

plaatsgevonden tijdens sloop Spaarnoogplan. Vraag; is de oorzaak doordat er weinig 
mensen zijn of omdat de bus zo weinig rijdt dat de mensen niet meer gaan. 
Nadere actie; Spaarnoogplan is weer bewoont, meer bewoners door nieuwbouw     
Scheepmakerskwartier / complex Fietsznfabriek en met het oog ontwikkelingen van 
de Koepel. Provincie geeft de vergunningen uit, wijkraad gaat de gemeente erbij 
betrekken. 

4.4        Wijkraad Amsterdamse Buurten. Reacties voorontwerp opwaardering 
             Amsterdamsevaart. 
4.5        Haarlem Groener uitnodiging bijeenkomst wijkambassadeurs 
4.6        Antwoord brief wijkraad over ligplaatsen haventje. Er komen geen vaste ligplaatsen 

met gemeentelijke voorzieningen. Als er geen nautische bezwaren zijn, de veiligheid 
niet in het geding is, is er geen grond om aanvraag af te wijzen op particulier gebied. 

4.7        Gemeente. Uitnodiging Ronde tafelconferentie 10 maart.  
4.8        Gemeente. Overzicht aanvragen Wijkactiviteitenbudget 
4.9        Gemeente. Concept Meerjarenprogramma Haarlem oost 2017-2021. 
4.10      Stichting Panopticon. Uitnodiging 14 maart presentatie 20.00 uur speeltuin aanmelden 
4.11      VolkerInfra Herstel schademasten. 
4.12      Aan ’t Spaarne. Aankondiging opstellen communicatieplan en voortgang fase 2b.  
             Wijkraad wordt erbij betrokken. 
4.13 Wijkraad Burgwal Spaarnelanden aanwezig wijkraadvergadering 9 maart 
4.14      Uit. Per mail aan bewoners die zich vorig jaar hadden opgegeven, aangeven voor  
             AED cursus, data dat men niet kan zodat Adrie in overleg met Mark Schelvis een 

datum kan bepalen in mei. Als een datum bekend is gaat er een flyer uit. Adrie maakt 
de flyer, Rinus bezorgt hem. 

4.15 Gemeente. Vragen Buurtagenda, aan wethouder over verduidelijken bedoelingen.             5. Vaststellen verslag 09 februari 2016 ongewijzigd vastgesteld. Actiepunten; 
090216 /3.7 Voetpad Harmenjansweg in gebruik als fietspad. Paal is t.h.v. nr. 
51geplaatst  
090216 / 4   Antwoord ligplaatsen Scheepmakerskwartier in ontvangen 4.6 
090216 / 6    Artikel Burenhulp is niet geplaatst in de wijkkrant. 
090216 / 7    Buurtagenda Mieneke; wordt aan gewerkt, gaat het bespreken met de 
wethouder. 
090216 / 7    Afvalbakken passantenhaven. Walter heeft contact met gemeente 
gehad werd doorverwezen naar Spaarnelanden. 
090216 / 9    Buslijn 15 zie 4.3  
120116 / 7    Stichting; John neemt deel, wordt bij de jaarvergadering voorgedragen 
als wijkraadslid. Frans regelt een afspraak voor de wijzigingen. 
120116 / 7    Nanda stuurt weer een mail naar Menno van het COA over de fietsen. 
081215 / 7    Vraag kunstwerk garage, opening en huur/koop parkeerplek 
omwonenden is nog steeds geen antwoord. 
081215 / 6a  Mieneke; gemeente heeft niets te zeggen over werkwijze Stichting. 
081215 / 7    Kopers Koepel. Albert heeft contact gehad met nieuwe projectleider Kim 
Beckers van de gemeente. Gemeente is nog in overleg met Rijksvastgoed. Wijkraad 
wordt zeker op de hoogte gehouden.   6. Jaarvergadering 14 april 2016   
Financiën. Frans heeft de kas opgemaakt en door de kascommissie laten controleren. 
De uitgebreide stukken zijn allen toegestuurd. Bij  jaarvergadering is de verkorte versie 
      
Verkiezingen. Allen herkiesbaar. Albert blijft voorzitter. Afwachten of er interesse of 
capaciteiten zijn voor deze functie bij de nieuwe bewoners Scheepmakerskwartier. 
Frans penningmeester en vicevoorzitter. Adrie als secretaris, Loes, Willy en Nanda. 
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Nieuwe aanmeldingen voor lid vanuit ondersteunend lid John van Putten en Niek 
Vink. Ondersteunende leden Walter en Luc. 
Operatie Steenbreek. Bewoners wijzen op mogelijkheden in onze versteende wijk. 
Na het officiële gedeelte als onderwerp; Thijs Asselbergs vml. stadsbouwmeester. 
Albert benadert Thijs. 
Duidelijk aangegeven dat dit niet de wens van de wijkraad is, alleen het faciliteren 
van presentaties. 
Voorstel Wim van Seggelen historie van de wijk. 
Adrie maakt de uitnodiging voor de jaarvergadering met agenda. Rinus verspreidt 
het 2 weken van tevoren in de wijk.   7. Terugkoppelingen werkgroepen 
Adrie. Terugmeldingen 1 week van te voren zodat zij het met de agenda mee kan 
sturen en bij het opstellen van de agenda kan vermelden of het om een besluit, 
discussiepunt of ter informatie is.  

 Activiteiten  Loes/Nanda 
Het activiteiten budget is dit jaar voor het laatst. Eerstvolgende vergadering is 28 april. 
10    dagen van te voren aanvragen inleveren.  

 Bouw (Fase 2 A+B)  Nanda 
 Er wordt voor fase 2a een communicatieplan opgesteld waarbij ook de wijkraad 

wordt betrokken. Binnen 2 weken neemt Bas Gouka contact op met Albert. 
 Dagelijks Beheer      Frans/Willy 
             Actiepunten van december zijn besproken. Er zijn nog geen data 2016 bekend. 
 Duurzaamheid/Milieu          Gertjan 
 9 maart presentatie Spaarnezaam in de bibliotheek 
 Loes 19 maart is er een energiebeurs in het Reinaldapaviljoen. Loes is daar vanuit 

Groengroep oost aanwezig. 
 Gemeente (Besluitenlijst, vergunningen, etc.)           Nanda 
 Nanda heeft de aanvragen / besluiten doorgestuurd aan de wijkraad.  
 Info is in te zien via https://zoek.officiëlebekendmakingen.nlgmb-2016-17999.html 
 Groen               Loes 

Operatie Steenbreek is begonnen. Verzoeken moet men persoonlijk aanvragen. 
Albert zal dit ook op de jaarvergadering extra melden.  
Per mail: de herplant van de bomen op de Houtmarkt staan ingepland voor het 
volgend plantseizoen, najaar 2016 – voorjaar 2017. De stronken zijn al aangemeld. 

 Lobby (Gemeente)(Regie-overleg)(Trektocht)              Albert 
Bijeenkomst Samen Doen. Conclusie was dat wijkraden en bewonersinitiatieven heel  
goed  naast  elkaar  kunnen bestaan.                                                                                                                      
Wijkraden kunnen een meerwaarde hebben voor bewonersinitiatieven. Zij kunnen 
hen ondersteunen en faciliteren maar het hoeft niet. Bewonersinitiatieven kunnen ook 
zonder bemoeienis van de wijkraden opstarten.  

 Opzet nieuwe website voor burgerinitiatieven voor heel Haarlem. Deze website is vrij 
toegankelijk. Iedereen kan zijn initiatief aanmelden. Op de kaart worden de 
initiatieven van heel Haarlem zichtbaar. Piet de Vries kan zich niet vinden in deze 
opzet en heeft na een half jaar overleg zich teruggetrokken. Er zitten veel meer haken 
en ogen aan. Vraag wie beoordeelt de initiatieven?  

 PI (Koepelgevangenis)(Klankbordgroep)  Albert/Frans 
 Lus voor de Koepel blijft. Gemeente onderzoekt de mogelijkheden om Damaststraat 

d.m.v. een paaltje doodlopend te maken. Vanuit Harmenjansweg in en uit. Adrie 
vraagt zich af of de bewoners daar mee eens zullen zijn, er zijn andere geluiden. 
Frans; tijdens overleg gaven de toen aanwezige bewoners aan er voor te zijn. Maar 
de gemeente bekijkt eerst de mogelijkheden. 

 8. Communicatie Albert/Niek/Frans 
Wijkkrant is vandaag afgeleverd. Niek Vink redigeert en Peter van Straaten doet de 
lay-out. Rinus en Peter / Willy zorgen voor de verspreiding. Volgende wijkkrant juni en 
december. Deadline 2 weken van te voren. Alle werkgroepen leveren een artikel in.  
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Website wordt met Fabian verder uitgewerkt.    9. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag  
CONCEPT Meerjarenprogramma Hlm-O. Aanvullingen en opmerkingen voor 15 maart 
naar Mieneke. Ontbreekt herprofilering Harmenjansweg. VRI’s  Oudeweg daar is geen 
goed systematiek in, andere wegen worden juist geblokkeerd. Frans mist de 
Gedempte Oostersingelgracht, Een aanvullend plan maken, eerste concept voor 15 
maart. Frans, John en Nanda. 
Onduidelijkheid over straatvertegenwoordigers. Dit is onderdeel van de buurtagenda. 
Woninginbraken Elanwonen heeft als enige corporatie de sloten op hun kosten 
aangepast. 
 10. Rondvraag. 

10.1 Wim van Seggelen vraagt naar stand van zaken panden en terrein Oostvest. Het gaat 
in de openbare verkoop. Er ligt al jaren een plan doorgerekend door 
projectontwikkelaar. 

   10.2   Piet de Vries, conclusie na 11 januari gemeente gaat eigen gang. Belangrijk is wat 
             Wat willen de wijkraden zelf? 

Albert is het er niet mee eens. De ingebrachte ideeën worden verwerkt in het rapport 
dat naar de Raad gaat. Het is niet de bedoeling om de wijkraden op te heffen 
daarvoor zit men te veel verankert in de maatschappij. Wel moet er over nagedacht 
worden over het functioneren van wijkraden. Voorstel om een workshop op te zetten 
met thema “waar moet een wijkraad aan voldoen”. 
 
Gevolgd door discussie over de agenda en het vergaderen zelf. Albert, het is een 
openbare vergadering waar bewoners hun vragen of klachten moeten kunnen doen 
en gehoor worden. 11. Sluiting 22.00 uur.  

 

d.d. pnt wie onderwerp Afhandeling  
08-03-16 2a Albert 

Hr. Henzen 
Adrie 

Stand van zaken Dantumaterrein 
Terugkoppeling antwoord brieven. 
Brief gemeente dat de situatie uit de 
hand loopt. 

Mustafa K. 

08-03-16 4.15 Adrie Organisatie AED cursus  
 6 Albert Contact Thijs Asselbergs jaarvergadering 
 9 Frans John 

Nanda 
Aanvullend plan Gedempte 
Oostersingelgracht 

MJGP Mieneke. 
09-02-16 5 John  vuil bosplantsoen naast Drijfriemfabriek  
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 Fietsen stallen Koepel is in behandeling COA Menno 
12-01-16 7 Albert Uitwerking inspraak parkeren Cora-Yfke Sikkema 
08-12-15 5 Loes Groenpagina nieuwbouw groengroepoverleg 
08-12-15 7 Nanda Navraag organisatie kunstwerk 

parkeergarage, officiële opening  
huren kopen parkeerplek garage. 

 

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

wijkbenaming. 
Reactie begin 2016 


