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Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving        Dinsdag 10 mei 2016 aanvang 20.00 uur Speeltuin “de Glasblazers”   Scheepmakersdijk 10    
Aanwezig: 
Albert Diederik 
Adrie Dekker 
Frans Steffens 
Loes Groeneveld, Nanda Terol, 
John van Putten  
An Lalleman 
Mieneke Zijlmans 
Albert Keevel  
Piet de Vries 
Wim van Seggelen 
Truus Melchior 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester/ vicevoorzitter 
Wijkraad 
 
Erelid 
Gemeente gebiedsverbinder 
Trots Haarlem 
Wijkraad Patrimoniumbuurt 
Belangstellende 
Notulist 

Afwezig                                                                     Afmelden  secretariaat 023 5355898 antw. app. 
Willy Stoelinga, Niek Vink,  
Walter Croes, Gertjan Hulster, Luc de Nijs, 
Jarko Aikens 
Job Thöne  
Mustafa Karademir 

Wijkraad 
Ondersteunende leden 
 
Speeltuin, vuilpluim Enschedécomplex 
Politie 

 1. Opening door voorzitter Albert Diederik. Mededelingen afmelding Mustafa Karademir, Willy Stoelinga, Job Thöne. Walter Croes 
en Niek Vink.  2. Vaststellen agenda. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  3. Politiezaken 3.1        Dantumaterrein. Traject is ingezet, eigenaar heeft aangifte gedaan. De daklozen 
hebben een brief van de eigenaar gehad dat zij met medeneming van hun 
bezittingen het terrein moeten verlaten. Vrijdag stond er een container die zaterdag 
weggehaald is. Hek is niet gerepareerd. Tentjes staan er nog, is alleen de rommel 
opgeruimd ? zijn er anderen voor terug gekomen?   Besluit; we kijken het nog even aan, dan contact opnemen met Mustafa en Kees 
Roos ( gemeente). 3.2        Bewonersbijeenkomst Panopticon 9 mei is heftig verlopen, Mustafa verzoekt hem in 
het vervolg bijtijds te informeren. 3.3 Vrachtwagenparkeerstrook Papentorenvest wordt illegaal gebruikt door campers die 
daar overnachten. Albert informeert Mustafa.  4. Inkomende-/uitgaande stukken 
Besluit. Adrie stuurt in het vervolg de postlijst met de agenda mee, in de vergadering 
kunnen zaken indien nodig besproken worden.  5. Vaststellen verslag 08 maart 2016 en verslag Jaarvergadering 12 april 2016  
Actiepunten 
080316/2a   Dantumaterrein zie punt 3.1 
090316/6     Thijs Asselbergs heeft op de jaarvergadering zijn presentatie gegeven. 
080316/9     Aanvullend plan Gedempte Oostersingelgracht voor MJGP zie punt 6 
090216/5     Vuil bosplantsoen naast Drijfriemfabriek is weg na aandringen van John.  

Hij onderneemt actie om het maaien van de bermen op de 
onderhoudslijst te krijgen.  

090216/9     Buslijn 15. Albert heeft contact gehad met Connexxion. Voorlopig  
                    gebeurt er niets, aantal passagiers is te laag. 
120116/7     Fietsen Koepel. Fietsenstalling is open, wordt door bewoners Koepel  
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                     gebruikt. Niet door vrijwilligers, fietsen blokkeren doorgang. Nanda  
                    overlegt dit met Menno van het COA.  
120116/7    Uitwerking inspraak parkeren. Besproken in werkgroep Verkeer, na overleg  
                    versturen naar Raad, politieke partijen en media. Zie punt 6. 
081215/7     Navraag kunstwerk, opening, verhuur parkeerplek garage. 
                    Nanda; Nieuw contactpersoon is Ron Koning. Antwoord Gideon Noordzij; 

     Kunst wordt foto of schilderij bij ingang parkeergarage. Buurt heeft hier       
     niets aan. Parkeerplekken niet meer beschikbaar, reeds aan bewoners 
     doorverkocht. Officiële datum opening weet hij niet. Wijkraad vindt het 
     teleurstellend dat er ondanks de samenwerking en vele contacten, er 
     niets meer gehoord is, zelfs geen bedankje. 
     Frans meldt dat er nog 2 plekken in de Spaarnoog-garage vrij zijn.            Bovenstaande punten gaan van de actielijst. 

080316/4.15 Reanimatiecursus. Adrie wacht op antwoord van Mark Schelvis op welke 
                     dagen hij cursus kan geven. 

 081215/5      Groenpagina nieuwbouw is nog geenverplichting. Van ontvangen  
                rapport Rekenkamer maakt Loes een samenvatting.                 
 Jaarvergadering was goed bezocht, prima presentatie van Thijs Asselbergs. 
 6. Terugkoppelingenwerkgroepen 
 Bouw (Fase 2 A+B  Nanda 
 Nieuwsbrief eind mei/begin juni over informatiebijeenkomst. Eind mei ligt het 

uitwerkingsplan ter inzage. Samenwerkingsovereenkomst met gemeente wordt 
getekend. Er zijn bezwaren van bewoners tegen de bouwhoogte. Werkgroep verkeer 
heeft het doorgenomen. Aantal woningen wordt niet genoemd. Parkeernorm klopt 
niet moet 1,5 zijn. Tussen 2 a en 2 b moet groen komen, geen 10 parkeerplekken. In 
het uitwerkingsplan moet verkeer en parkeren goed doorgenomen worden. Groen 
aanleggen is voor de projectontwikkelaar als het klaar is wordt het overgedragen aan 
de gemeente. Inrichting Windasstraat is in ontwikkeling, groen en speelruimte i.s.m. de 
buurt. Het geld voor auto’s op straat investeren in parkeergarage. 

 Afspraak; werkgroep komt in klein comité bijeen. Albert, Frans, John, Nanda. Annelies 
Both Harmenjansweg benaderen. 

 Voorstel voor de bouwfase 2 van aannemer om deel van Harmenjansweg af te 
zetten. ElanWonen gebruikt het terrein NS tussen de Spaarnoogflat en spoor nu als 
opslag voor werkzaamheden. Mogelijkheid voor bouwverkeer 
Scheepmakerskwartier? Materiaal wordt per schip aangevoerd. 

 Dagelijks Beheer   Frans/Willy 
 DB in de oude situatie gaat op verzoek van de wijkraden niet meer door. Combinatie 

van DB en regieoverleg is nu het “gebiedsoverleg”. Elke wijkraad heeft apart een 
wijkgesprek. Gebiedsoverleg is voor wijkoverschrijdende zaken belangrijk. 

 Duurzaamheid/Milieu  Gertjan  
 “Spaarnezaam” Zonnepanelen niet op je eigen dak. Er was een bijeenkomst in de    

speeltuin. Albert krijgt zijn zonnepanelen op het Stadskantoor.  
 Gemeente (Besluitenlijst, vergunningen, etc.) Toegezonden door Nanda  
 Albert Keevel mededelingen zijn nu via de app Haarlem 023 omgevingsAlert. 

Vermelden in de wijkkrant. 
 Groen  Loes                                                  

11 mei overleg Groengroep Oost. Er is geld voor groen in de wijk. Bewoners dienen het 
zelf aan te vragen en te onderhouden. 
Haven. 
An; huiseigenaren mogen hun bootjes niet aan de steiger aanleggen in het haventje, 
Havendienst is hier alert op. Twee kotters bij de molen zijn verplaatst naar hun vaste 
ligplaats bij het haventje.  

 Jeugd Luc  
 Eerder voorstel van Luc is om alleen activiteiten te organiseren als de bewoners dat 

zelf doen. Inventarisatie heeft nog niets opgeleverd. Frans; de wijkraad gaat het zelf 
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niet meer doen. Er is subsidie voor de “Leefstraat” (straat zonder auto’s. Inventariseren 
of daar belangstelling voor is  

 Lobby (Gemeente)(Regie-overleg)(Trektocht)  Albert 
 Trektocht is overgegaan in Buurtagenda. Nijenrode heeft Albert naar de ervaringen 

gevraagd, hij krijgt verslag gesprek retour. Project met Nijenrode loopt af, ze maken 
een rapport op. Zonder Nijenrode verdergaan, zelf het voortouw nemen. Wijkraad 
heeft op het verzoek voor de wijkagenda in brief reactie naar de wethouder 
gestuurd, wachten op antwoord. Afspraak wijkraad om na antwoord bijeen te 
komen. 

 PI (Koepelgevangenis)  Albert/Frans  
 De Burgemeester heeft schriftelijk toegezegd dat de vluchtelingen tot januari 2017 

blijven. Dat is nog zeer de vraag met de te verwachten instroom (RVG is eigenaar). 
 - 12 mei commissievergadering om te besluiten of de gemeente de Koepel koopt en 

doorverkoopt aan Panopticon, waarna het advies in de Raad besproken wordt. Met 
de 10 overige aanmelders is alleen marktconsultatie geweest. 

  - 9 mei presentatie door Panopticon aan bewoners was een zeer heftige 
bijeenkomst. Begrijpelijk dat omwonenden zich zorgen maken maar er moet op een 
fatsoenlijke manier met elkaar gepraat worden. Er waren veel negatieve reacties. 
Gevraagd is naar positieve reacties, wat men wel wil, zodat het meegenomen kan 
worden in verder overleg. Er zal een werkgroep komen. Bewoners kunnen bezwaar 
aantekenen bij het bestemmingsplan en de vergunningen.  

  - Via Nextdoor waren enkele bewoners negatief naar de wijkraad toe. Het ging 
vooral om ratten overlast volgens de bewoners vanuit de gevangenis. Albert heeft 
organisaties ingeschakeld en de uitkomst naar de bewoners verzonden. Zij vertrouwen 
het niet. De voorzitter wordt ook persoonlijk aangevallen, advies is om als het te ver 
gaat aangifte te doen. 

 Verkeer/Parkeren  Frans/John 
 MJGP.Frans heeft aan de leden de verslagen en de reacties van de wijkraad op het 

MJGP Oost WP2017-2021 toegezonden. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt met 
Mieneke over het MJGP. 

 Ontbrekende onderdelen in het kort.  Het verslag met tekeningen kan men opvragen 
bij het secretariaat.  Afwaardering Gedempte Oostersingelgracht (start 2017) veel te summier. Kan 

naar 1 rijbaan heen en 1 rijbaan teruggaan de NS zijde met afslagen voor 
zijstraten.  Herprofilering Harmenjansweg (start 2019) na gereedkomen nieuwbouw 
Scheepmakerskwartier 2b, afsluiten spoortunnel voor auto’s. Daar is nog nader 
onderzoek voor nodig.  Verplaatsen vrachtwagen parkeerplaatsen Papentorenvest. Start 2016.  Papentorenvest Eerder aangeven signalering openstaande brug.  Oostvest afsluiten d.m.v. paal start 2016. Enquête gehouden onder de 
omwonenden. Akkoord voorstel 1 70,7 %. Plan met uitsluitend sleutels voor 
bewoners Damaststraat en Oostvest. Een tweede voorstel is bewoners niet 
voorgelegd. Men kan makkelijk aan een sleutel komen buiten de gemeente 
om.  Parkeergarage Scheepmakerswijk en NedTrain. Start 2016 

  Parkeernota.   Tegen opheffen parkeervergunning voor bewoners, Voor 1e auto vervangen 
door belasting voor bewoners per jaar op kenteken en adres. Parkeren op 
straat duurder maken dan in een garage. 2e ontmoedigen eventueel op 
wachtlijst.  Parkeren in de wijk niet openstellen voor andere wijken en bezoekers.   Bezoekersschijf vervangen door digitale pas of strippenkaart met bv max 400 
uur. Zonder betaling. Niet meer dan 1 per adres.  Vrijstelling professionele zorgverleners en mantelzorgers.  Beleid richten op garages eventueel i.s.m. nieuwbouwprojecten.  Bezoekers stad alleen in garage of P&R. 
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 Venstertijden tot 23.00 uur  Promoten parkeren via Parkline, Parkmobile of Qpark.  Gezamenlijke stelling wijkraden tegen parkeerplannen.  Het parkeerproces loopt slecht, er is geen sprake van samendoen( meer 
arrogantie van macht). 

 Woonerf Scheepmakerskwartier, er wordt nog steeds geparkeerd ook door toeristen.   
Er zijn nog verhuisbewegingen, we wachten nog even af. 

  7. Communicatie 
 Wijkkrant/Website/Nieuwsbrief Albert/Niek/Frans  
 Deadline krant eind mei.  8. Wat verder ter tafel komt.  8.1       Albert. N.a.v. bijeenkomst 9 mei “hoe treedt je op als wijkraad”? An; De wijkraad is een 

doorgeefluik van de wijk. Albert; De wijkraad informeert de bewoners. Geven 
organisaties de mogelijkheid hun plannen aan de wijk te presenteren. Wat niet 
automatisch betekent dat de wijkraad achter dat plan staat. We pakken signalen op, 
bekijken wie er verantwoordelijk voor is, leggen contacten en geven het antwoord 
door. De wijkraad heeft beperkte mogelijkheden. Iedereen is altijd welkom op de 
maandelijkse openbare vergaderingen. John maakt een artikel voor de wijkkrant. 8.2 Frans; Opzetten van een nieuwsbrief per mail m.u.v. ouderen. 8.3 Verkoop. De Drijfriemenfabriek en de Fietsznfabriek worden verkocht. Op de 
bijeenkomst van Rijksvastgoed over verkoop PI waren slechts 3 bezoekers aanwezig.  8.4 Truus; plaatsing lift station Spaarnwoude. Pas in 2020.  Een conceptbrief van de 
wijkraden oost, gemeente Ikea en Industriekring Waarderpolder wordt opgesteld die 
gaat naar ProRail met het verzoek om  de aanleg naar voren te halen. 8.4 Stichting. Als leden hebben zich opgegeven Frans, Albert, Adrie, John. Niek gaat 
verhuizen. Nanda wil nader uitleg en denkt erover na. Als de 5 leden bekend zijn 
worden zij voorgedragen aan de wijkraad en handelt Frans het verder af. 8.5 John. De IND is begonnen met gesprekken met vluchtelingen voor een eerste 
beslissing. Zij die geen vergunning krijgen dienen het land te verlaten en staan op 
straat. Wat is het gemeentelijk beleid? Mieneke vraagt het na bij Karin Nab. 
 9. Sluiting 22.15 

 

d.d. pnt wie onderwerp Afhandeling  
10-05-16 3.3 Albert Illegaal parkeren campers 

vrachtwagenstrook Papentorenvest 
Mustafa 

10-05-16 5 Nanda Navraag fietsen stallen door vrijwilligers COA 
10-05-16 5 Loes Uittreksel Groenpagina nieuwbouw  
10-05-16 8.5 Mieneke Navraag uitgeprocedeerde 

vluchtelingen 
Karin Nab 

     
08-03-16 4.15 Adrie Organisatie AED cursus, datum, In 

afwachting antwoord 
Mark Schelvis 

09-02-16 7 Walter Navraag afvalbakken passantenhaven  
09-02-16 9 Niek Navraag 2e container Harmenjansweg Spaarnelanden 
08-12-15 7 Mieneke rondleiding Ned Train 
08-09-15 5 Albert Reactie benaming statistische 

wijkbenaming. 
Reactie begin 2016 


