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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving  
                 Jaarvergadering 

                                      Dinsdag 12 april  2016 aanvang 20.00 uur 
Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdijk 10 

 
 

 
Aanwezig: 
Albert Diederik 
Adrie Dekker 
Frans Steffens 
Loes Groeneveld, Willy Stoelinga 
John van Putten, Niek Vink  
Gertjan Hulster, Luc de Nijs, 
An Lalleman 
Thijs Asselbergs 
Mustafa Karademir 
Dilia Leitner 
Truus Melchior 
Zie verder presentielijst. 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester/ vicevoorzitter 
Leden wijkraad 
Ondersteunende leden/ aantredende leden 
Ondersteunend lid 
Erelid 
Architect/ vml. Stadsarchitect Haarlem 
Politie 
D 66 en bewoonster 
Notulist 

Afwezig                                                                     Afmelden  secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Nanda Terol,  
Peter Stoelinga.  
Jarko Aikens, Walter Croes, Job Thöne 

Wijkraad 
Aftredend lid wijkraad 
Ondersteunende leden 

1. Opening door voorzitter Albert Diederik. Welkom aan allen, in het bijzonder aan de nieuwe  
bewoners van het Scheepmakerkwartier. 
 

2. Albert bespreekt het jaarverslag 2015/ 2016.   De wijkraad heeft een bewogen jaar achter de rug, het begon met het afscheid van An 
Lalleman en Truus Melchior, voorzitter en secretaris vanaf het begin van het bestaan van de 
Wijkraad.  Er is volop aandacht aan hun afscheid geschonken.  
Dit betekende uiteraard ook een kennismaking met de nieuwe voorzitter en secretaris. In de 
wijkkranten van juni en december is daar meer over geschreven.  De meest in het oog springende gebeurtenis is de komst van de vluchtelingen in de 
Penitentiaire Inrichting De Koepel. Dat was op 17 september 2015.  
Veel bewoners hadden daar al rekening mee gehouden vanwege de verkoopplannen (en 
daardoor ontstane leegstand van het gebouw) en de stroom vluchtelingen die op gang was 
gekomen. Omdat De Koepel fungeert als (tijdelijke) noodopvang, gaan de plannen van het 
Rijk om tot verkoop over te gaan nog steeds door. 

Laatste stand van zaken. De 350 vluchtelingen blijven nu zitten tot januari 2017. Er is 
een intense samenwerking met de vrijwilligers en zij kennen nu de gebruiken en regels.  
De (direct) omwonenden worden regelmatig op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven of 

overleggen. Dit wordt door aanwezige bewoners zeer op prijs gesteld. 
Op dit moment, maart 2016 zijn er vergaande plannen voor de aankoop van de Koepel door de 
gemeente Haarlem. Met het achterliggende idee dat het gebouw direct zal worden 
doorverkocht aan de stichting Open de Koepel, die er een University College in willen 
vestigen. Het plan is om zo’n vijfhonderd studenten onderwijs te geven.  Ook aan de bouwplannen in de wijk wordt regelmatig aandacht geschonken. De woningen van 
de eerste fase van het Scheepmakerskwartier zijn inmiddels opgeleverd en de bouwplannen 
voor de volgende twee fases zijn gepresenteerd.  
Enkele bewoners maken bezwaar tegen respectievelijk de bouwhoogte van 2B, de bewoners 
van de vijf bestaande woningen aan de Harmenjansweg protesteren over de voortgang van het 
ontwerp. Werkgroepen voor 2A en 2B. 
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  De - tijdelijke - verplaatsing van de voetbalkooi is uiteindelijk ook in 2015 uitgevoerd en is 
daarna onmiddellijk weer in gebruik genomen door de jeugd. De vergunning is voor vijf jaar. 
Luc geeft aan dat het kunstgrasveld in de Koepel een mooi optie zou zijn.  Een punt van aandacht bij alle plannen (Scheepmakerskwartier, De Koepel, afwaardering 
Amsterdamsevaart, herstructurering Oudeweg, etc.) is de verkeersafwikkeling en parkeerdruk. 
Dit heeft de volle aandacht van de werkgroep verkeer. Zowel tijdens de bouw als bij de 
opvang van vluchtelingen heeft dat regelmatig gezorgd voor overlast.  De Wijkraad brengt dat 
onder de aandacht van gemeente, politie, aannemersbedrijven en alle partijen die daar wat aan 
zouden kunnen of moeten doen. Dit blijft voorlopig een punt van aandacht. 

Naast de afwaardering van de Amsterdamsevaart heeft de wijkraad ook de aanpak van 
De Gedempte Oostersingel ingebracht.  Dit jaar vroeg de wijkraad ook aandacht voor het ‘Groen’. Dat ontbreekt niet alleen teveel in 
onze wijk, ook in de rest van de Gemeente Haarlem. Verschillende activiteiten worden 
ontplooid daar verandering in aan te brengen. Het onderhoud van groen moet omhoog. 
Naast de Drijfriemenfabriek, is opgeruimd door Spaarnelanden, bomen blijven liggen. Het 
blijkt een bosplantsoen te zijn. John houdt zich hier verder mee bezig.  Daklozenoverlast op het vml Dantumaterrein.  Bewoner heeft 2 x een brief aan de gemeente 
verzonden met een kopie aan de wijkraad. De gemeente heeft niet het fatsoen gehad om te 
reageren. Blijf klachten ook melden bij de wijkraad. 

Albert heeft contact gehad met de gemeente. Donderdag is er overleg met wethouder 
en eigenaar. Het is particulier terrein maar de eigenaar wil er nu ook van af 

  In augustus is een buurtfeest gehouden met als locatie het Spaarnoogcomplex 
(Spaarnoogstraat en Damaststraat). Dat buurtfeest werd iets kleinschaliger dan oorspronkelijk 
de bedoeling was. De reden was dat op diezelfde dag de jaarlijkse Knoedelmarkt in de 
Amsterdamstraat plaatsvond.  

De agenda’s beter op elkaar afstemmen. Het was een groot succes.  Door de wijkraden uit Haarlem-Oost heeft de GGD Amsterdam opdracht gekregen in 2015 
een onderzoek uit te voeren naar stikstofdioxide (is geen fijnstof) in de directe omgeving van 
deze wijkraden. De resultaten daarvan zijn opgenomen in een rapport dat aan de wijkraden-
Oost is verstuurd (maar nog niet door iedereen is bestudeerd).  

Uitkomst is, het blijft beneden de wettelijke norm.  Voor plannen die van invloed zijn op onze wijk, vormt de wijkraad werkgroepen. 
Werkgroepen bestaan uit een of meer wijkraadsleden aangevuld met betrokken bewoners. 
Werkgroepen houden zich bezig met langdurige projecten zoals verkeers- en bouwplannen. 
Maar ook met eenmalige (en kortstondige) gebeurtenissen zoals het organiseren van een 
buurtfeest of een jaarlijks terugkerend onderwerp (zoals de reanimatiecursus), Buurthulp etc. 
etc.  
 
De huidige werkgroepen zijn: (Wijk-)Activiteiten, Bouw met daarin fase 2A en 2B, 
Buurtagenda, Communicatie waaronder vernieuwing Website en uitgave Nieuwsbrief, 
Dagelijks Beheer, Gemeentezaken met daarin de Trektocht, Samen doen, Gelijk speelveld 
voor burgerinitiatieven, Groen, Haven, Jeugd, Milieu met daarin onder andere water en lucht, 
duurzaamheid en energie, PI met daarin onder andere de klankbordgroep en bewonersgroep 
over vluchtelingenopvang, Verkeer/Parkeren, Vuilpluim Enschede en Wijkkrant. 
Leden van de werkgroepen bezoeken regelmatig vergaderingen die te maken hebben met de 
onderhavige portefeuille.  

Werkgroepen werken zelfstandig en koppelen terug op de maandelijkse 
vergaderingen.  Naast bovengenoemde projecten heeft de wijkraad het afgelopen jaar aandacht besteed aan: 

project over zonnepanelen, bodemsanering (vuilpluim afkomstig van Enschedeterrein), 
gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, verlichting, verkoop van panden die eigendom zijn 
van de gemeente, innemen van ligplaatsen in passantenhaven bij molen De Adriaan,  
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communicatie door middel van berichten op Facebook en Twitter en het aanpassen van de 
website, visie en bestaansrecht Wijkraad, communicatie met de Gemeente etc., etc. 

Gertjan zit in de werkgroep milieu. (Spaarnezaam). Vuilpluim wordt gemonitord door 
Job Thöne.  Bijna alle wijkraadsvergaderingen worden indien de dienst het toelaat bijgewoond door de 
wijkagent Mustafa Karademir vanavond aanwezig, een luisterend oor, zet zich actief in voor 
de wijk. Ambtenaren van de gemeente, leden van een politieke partij, oud bewoner(s), leden 
van andere wijkraden, gasten voor uitleg over een bepaald onderwerp (al dan niet op eigen 
verzoek) en soms door bewoners.  Nextdoor Spaarnwouderbuurt is een gratis buurtapp, een snel middel. Men kan van 1 
groep lid zijn, tenzij met instemming van de beheerder.  De wijkraad hoopt bewoners in toenemende mate te interesseren voor het bezoeken van de 
Wijkraadvergaderingen en natuurlijk hun steentje bij te dragen. 

 
Deze openbare vergaderingen vinden elke 2e dinsdag van de maand plaats. Aanvang 20.00 u. Locatie 
Speeltuin de Glasblazers. 
 
Jaarprogramma 2016  Wijkvisie 2030. We gaan door met het promoten van de wijkvisie 2030. Het wordt door de 

gemeente gedragen. 
Compliment van bewoners voor deze grote klus en het zag er prima uit.   Verkoop Koepel. Er zijn 11 plannen ingediend die de wijkraad niet kent. Alleen Panopticum 
heeft een presentatie aan wijkraad en bewoners gegeven. De invulling van de Koepel heeft 
grote invloed op de wijk. 

Welke invloed hebben de wijkraad en bewoners? 
In onze visie 2030 liggen de wensen van bewoners. Bij aanpassing bestemmingsplan, 
gebruikersvergunning wordt de gebruikelijke procedures gevolgd. Er zijn veel 
inspraakmomenten voor individuele bewoners. De wijkraad is geen rechtspersoon die bezwaar 
kan indienen. Wijkraad blijft er bovenop zitten en is op de vele overleggen aanwezig.  Parkeren. Bij NedTrain wordt een parkeergarage neergezet. Wijkraad is met wethouder in 
overleg n.a.v. idee Max van Aerschot om er een extra laag toe te voegen voor auto’s uit de 
wijk. Auto’s uit de straat is beter voor milieu, veiligheid, speelgelegenheid en gezondheid. 

 
Oproep aan aanwezigen; Door de vele werkgroepen zijn er meer mensen nodig, aanmelden bij het 
secretariaat. 
 
Vragen uit de zaal.  Wim Woolthuis uit zijn bezorgdheid en waarschuwt, water terug in de wijk heeft grote 

nadelige gevolgen voor de woningen. De wijk wordt een eiland waar de waterhoogte 
doordringt in de muren van de woningen. Na demping van het water was er veel minder vocht 
in de huizen. 
Bij aanleg zal er met caissons worden gewerkt. Niek zal een afspraak maken met Wim voor 
artikel in de wijkkrant, ook voor verhalen van vroeger.  Inrichting Harmenjansweg. Harmenjansweg eenrichtingverkeer? Nee, na de 
bouwwerkzaamheden wordt de straat heringericht. Blijft tweerichtingsverkeer tot de tunnel. 
Het wordt in principe een fiets/brommerstraat. Ook wordt aandacht gevraagd voor het 
kruispunt Harmenjansweg/ Papentorenvest.  Het wordt nader uitgewerkt in de werkgroep. 
 

Financieel verslag Door penningmeester Frans Steffens. De kascommissie, Ronald Bakker en Gerti van der Zanden geeft 
decharge voor de financiën in 2015. 
Nieuwe kascommissieleden Els Langelaan en Theo Muffels waarvoor dank van de wijkraad. 
Tip van bewoner om de projectontwikkelaar een tegemoetkoming voor de wijk te vragen voor de 
bouwoverlast. Dat heeft het Bouwfonds ruimschoots bij de bouwplannen Mariastichting gedaan. 
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Frans; de ontwikkelaar had een budget van € 2000 dat zonder weten van de wijkraad en 
klankbordgroep wordt besteed aan foto’s in de parkeergarage. Zij wilden daarna geen uitgave van de 
wijkkrant financieren. Ook de speelkooi is door hun verplaatst. 
Dit moet bij bouw 2A en 2B beter geregeld worden. 
 
Verkiezingen. De wijkraad treedt af. Herkiesbaar zijn; 
Willy Stoelinga, Loes Groeneveld, Frans Steffens, Nanda Terol, Albert Diederik. 
Ondersteunende leden blijven An Lalleman, Gertjan Hulster (milieu, duurzaamheid), Walter Croes 
(water, haven) en Luc de Nijs (jeugd). Job Thöne (Enschedecomplex vuilpluim), Truus Melchior blijft 
notulist. Nieuwe wijkraadleden zijn John van Putten en Niek Vink. Peter Stoelinga stelt zich niet 
herkiesbaar. Hij wordt met bloemen en bon bedankt voor zijn jarenlange inzet vooral het vele werk 
voor de wijkkrant. 
 
De aanwezigen gaan met applaus akkoord. Bestuur wordt na de verkiezingen samengesteld. 
 
Heen Ronner wordt ook bedankt voor haar inzet voor de wijkkrant en om de wijkvisie in duidelijke 
taal te maken. Zij gaat vanwege de verhuizing de wijk verlaten. 
 
Pauze 
 Presentatie van Thijs Asselbergs, hij is werkzaam geweest als stadarchitect. Hij heeft meegewerkt aan 
de ontwikkelvisie Oostradiaal. 
“Oostwaarts”.  In samenwerking met Arjan Karssens. Het inrichten van de openbare ruimte tot een 
leefbare omgeving. Het maken van verbindingen. Verbinding met de Binnenstad en met 
Metropoolregio Amsterdam. Belangrijk onderdelen zijn de aanpak van de Spaarne oever aan onze kant 
en verbinden door bruggen.  Een “stent” in het verlengde van de Prins Bernhardlaan richting 
Oudeweg. 
 
   


