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1. Opening door voorzitter Bernard Felix. 
Evenementenbeleid wordt als eerste behandeld. Dank aan Chantal voor haar inzet om aanwezig 
te zijn. 
 

2. Evenementenbeleid. Chantal Baas m.b.t. Veerplas/Reinaldapark. Chantal geeft een toelichting op 
categorieën en voorwaarden. 
Gemeente is nu bezig aan de laatste fase van de participatie van het concept evenementenbeleid.  
Het proces; -  Informatiebrieven omwonenden (evenementen)locaties (feedback kan tot uiterlijk 1 
december worden gegeven), 2 inloopspreekuren, eind november, presentatie-/afstemming 
wijkraden. Medio december gaan naar het College; de nota evenementenbeleid 2018-2022, 
conceptlocatieprofielen en Handboek ‘Richtlijn Evenementen’. Er zijn vanavond prints aanwezig 
van de 2 locatieprofielen Reinaldapark en Veerplas. Het handboek komt na besluit B&W op de 
website van de gemeente. Wijkraad zal het ook op de eigen website plaatsen. 
Vragen en opmerkingen; 
Jan Baaijens; Stand van zaken Kerstcircus? Locatie is het speciaal ingericht evenementengebied. 
Morgen zal er een loting plaats vinden tussen 2 aanvragers. Circus Renz heeft hun komst reeds 
aangekondigd. 
Ronald; wordt er borg gevraagd n.a.v. de schade in 2016? Er komt een strakke gebruikers-
overeenkomst. Het punt borg neemt Chantal mee in het interne overleg. 
Bernard; belangrijk is dat de echogroep bijeenkomt i.v.m. verkeersplannen. Chantal zal met de 
circuscoördinator een datum voor overleg afspreken. 
Maria; staat er in het handboek meer duidelijkheid over de richtlijnen? Wil men minder kleinere 
evenementen? De kerstviering is in 2017 afgewezen terwijl dit al vanaf 2003 plaats vindt. Het 
wordt nu onder “markt” geplaatst, terwijl dit het niet is. Alles staat in het handboek maar kan nog 
worden aangepast, Het is per aanvraag maatwerk.  Afspraak is dat Maria voor 2018 de aanvraag 
eerst met Chantal of haar collega doorneemt. 
Wim van Seggelen mist tijden en informatie aan bewoners zonder computer. Er komen 
nieuwsbrieven. 
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Wijkraad vindt het Reinaldapark een geschikte locatie. Volgens Peggy zijn er ook bewoners die het 
hier niet mee eens zijn door de overlast. Chantal; dat er weer een commerciële muziekavond 
komt is nog geen uitgemaakte zaak. 
Letty. Het foodtruckfestival heeft weinig impact terwijl er in 3 dagen 20.000 bezoekers komen? 
Chantal; men bekijkt per vergunning de impact op de omgeving.  Er was weinig risico. Er zijn 
goede afspraken gemaakt en er was goed contact met de omgeving/betrokkenen. 
Jan Baaijens; stand van zaken plan gebruik evenemententerrein N1/ Halfweg door gemeente 
Amsterdam en de impact omliggende gemeenten? 
Chantal; de omliggende gemeenten hebben negatief gereageerd evenals de gemeente Haarlem 
en de Provincie. Dit wordt absoluut in de gaten gehouden. 
Bernard; uitbreiding evenementen Veerplas. Chantal er komen geen evenementen meer bij 
ondanks dat het Recreatieschap dit wel wil. Jan; de wethouder heeft vanuit de raad duidelijk de 
boodschap meegekregen dat er een limiet is. 
Maria; 22 dagen evenementen voor Reinaldapark. Het kerstcircus neemt er al 20. Chantal er 
blijven nog 2 dagen over die eventueel ingevuld kunnen worden, maar het hoeft niet. 

 
3. Mededelingen. 
3.1 Afmeldingen zie presentielijst. De wijkraad is het er niet mee eens dat de gebiedsverbinder niet 

bij elke wijkraadvergadering aanwezig is. Dit wordt besproken in het wijkgesprek. 
3.2 Dinsdag 5 december is er geen openbare vergadering. 2 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst in 

het Reinaldahuis van 20.00 tot 21.30 uur. 
3.3 Informatie Nicolette True Spaarnelanden. Zie punt 5. 
3.4 Brief en wijkvisie is aan raadsfracties gestuurd. In het HD stond een artikel over mogelijkheden 

voor aanpak A9. 
3.5 Schiphol tumult. Meer informatie kan men vinden op www.bewonersomgevingschiphol.nl 
3.6 Samenwerking met WR Burgwal. N.a.v. herinrichting Spaarne-oever aan de kant van de Burgwal. 

Bernard heeft voorzitter WR Burgwal Aart. Meijles gesproken over de mogelijkheden in de stad 
voor de mensen i.p.v. blik. Bekijken alternatieven en de consequenties. Voor wijkraad Parkwijk-
Zuiderpolder zou dat kunnen betekenen dat er een argument en bijval is voor de grootschalige 
Park and Ride voorziening bij station Spaarnwoude Centraal vanuit de centrum wijkraden. Femmy 
deed het voorstel naar Utrecht te kijken. Het blijkt dat Aart werkzaam is in Utrecht. 

3.7 Regelmatig overlast Stastokviaduct. Aan de hand van foto’s laat de wijkraad het afval zien 
ondanks het alcoholverbod. Vele fietsers krijgen lekke banden door het gebroken glas. Er is een 
brief naar de politie gestuurd. Bekeken wordt hoe de wijkraad dit verder aanpakt via Handhaving/ 
de media. Voorstel van buurtvaders wordt in het wijkgesprek meegenomen. 

 
4. Wijkzaken 
4.1  Amsterdamsevaart. Bij de kruising met Prins Bernhardlaan zijn voetgangersoversteeklichten 

gekomen. Nu ook nog plaatsen bij de Dr. Schaepmanstraat. 
4.2 De Groene Linten. Het gaat voortvarend. Wim van Seggelen; Wanneer gaan de stelconplaten weg 

en wordt er opgeruimd? Irma; na gereedkomen fase 4 en 5 wordt door de gemeente alles 
ingericht ook het groen. Planning okt/nov 2018. 

4.3 Wim van Seggelen heeft vragen over het slechts ten dele vegen van de straten. Advies hier 
melding over te doen. Het gaat nu stukken beter dan voorheen. 

 
5. Spaarnelanden. Nicolette True. 

De duobakken komen medio 2018.Bladkorven worden niet meer geplaatst uit het oogpunt van 
kostenbesparing en onvoldoende korven. Bij een bewonersactie voor bladvegen kan 
Spaarnelanden na contact de berg bladeren snel ophalen. Bij het milieuplein kan men strooizout 
ophalen. 
Meldingen via; https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/ 
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6. Alliantiegesprek 12-09-2017. Voortgang Oostzone-Oost. 
Het gesprek is in de vorige vergadering reeds besproken. Verslag Alliantiegesprek verzonden aan 
raadsleden met het oog op verkiezingsvoorbereidingen met nadruk op P&R-voorziening. Het was 
een positief gesprek. Conclusies dienen door alle betrokken partijen onderschreven te worden en 
worden aangeboden aan het College en Raad met het oog op verkiezingen en coalitievorming. Er 
is waardering voor elkaar en voor de wijkraad in het bijzonder. Gesprek met stadsbouwmeester 
Max van Aerschot. Men zat op één lijn en 13 november is er een vervolggesprek. 
Eerste werkbijeenkomst is 20 november. Ambities, voorwaarden alsmede de praktische 
randvoorwaarden worden in beeld gebracht. Er worden ontwikkelscenario’s voor de korte en 
lange termijn geschetst. Tweede bijeenkomst is 18 december, bespreken van de samenwerkings-
mogelijkheden, vertaling uitgewerkte ontwikkelscenario’s naar een strategische aanpak.  In 
januari bespreking van de twee werkbijeenkomsten in het 2e Alliantiegesprek. 

 
7. Schiphol. Stand van zaken. 

Vandaag wordt in de Tweede kamer het klaagverbod voor kopers van een nieuwbouwwoning en 
het kettingbeding in koopcontract besproken. Ronald geeft met tekeningen een toelichting op de 
alternatieve duo-hub locatie. Plaatsing netwerkfuncties van Schiphol naar zee. Men heeft een 
werkbezoek aan de Tweede Maasvlakte gebracht om de situatie en aanpak te bekijken. 

 
8. Politiezaken/Handhaving 

Maria vraagt hoe het op 31 december is geregeld. Het is het laatste jaar goed gegaan. Wijkraad 
neemt dit mee naar wijkgesprek en regieoverleg. 

 
9. Stichting Ontmoet Elkaar. Maria Hoed. 

- In de herfstvakantie was het huttenbouwen een succes. Drie vaste vrijwilligers met hulp 
hebben 30 tot 35 kinderen tussen de 4 en 20 jaar beziggehouden. Het is van wezenlijk belang om 
de kinderen actief bezig te houden. Er was vraag vanuit de kinderen voor een activiteit in de 
kerstvakantie. Enkele ideeën; het Wereldcircustheater, Mooizooi. Men krijgt ondersteuning van 
School in de Wijk. Tip om ook Spaarnelanden te benaderen. 
- Eethut, knutselen en buurtlunch hebben zo’n succes dat de ruimte beperkt wordt. Men dient 
zich (ook i.v.m. veiligheid) aan te melden. 
- Sinterklaas en kerst. 19 november Scheepmakersdijk. 25 november Sinterklaas in de 
Amsterdamstraat, van Zeggelenplein en Beatrixplein. 3 december staat de Eethutlunch in het 
teken van Sinterklaas. Daarnaast bezoekt Stoeip nog diverse sint-activiteiten elders. 
18 december in de moskee kerststukjes maken i.s.m. Buuv, Dock, Sociaal Wijkteam voor 
alleenstaande buren en kwetsbare mensen. Kosten € 0,50. 16 december kan de kerstviering 
dankzij het Buurtbedrijf toch plaatsvinden. We mogen het achterterrein gebruiken, viering 
evenals voorgaande jaren. Tweede Kerstdag is er een brunch. 31 december een speciale afsluiting 
voor de vaste gasten. En er worden weer oliebollen gebakken. Edwin plaatst alles op de website. 

 
10. Werkgroepen 

Reinaldapark. Wim Kleist. Bij de gemeente is een aanvraag van de moskee voor aankoop 
parkeerterrein. Aanwezigen geven aan dat bij het oplossen parkeerproblemen rond Reinaldapark 
verwezen werd naar het openbare parkeerterrein bij de moskee. 
Barbecue plekken worden nu gedoogd. Volgend seizoen wordt het verder bekeken. 
Onderzocht wordt het wijzigen van de hondenlosloopplekken, de toekomst van het groen, het 
plaatsen van 4 kunstwerken. De aanleg van een fontein is een wens van de moskee. 
De eco-zone richting de Ringvaart is verwaarloosd en dringend aan onderhoud toe. 
Esplanade Amsterdamsevaart, opening 12 december om 15.00 uur. Iedereen is welkom tussen 
13.00 en 16.00 uur. 

 
11. Verslag 3 oktober 2017 
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Tekstueel; punt 9 Stichting Ontmoet Elkaar. De eerste zin wijzigen in; Naast alle gebruikelijke 
activiteiten voor jong en oud was er aan het slot van de “Week van de Ontmoeting” een BBQ. 

 
12. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
12.1 De wijkkrant verschijnt voor het einde van het jaar. 
12.2 Wim van Seggelen mist de gemeente en politiek bij de vergaderingen. Het is zaak dat er meer 

bewoners naar de vergaderingen komen. Wijkraad geeft aan ook via andere kanalen de 
politiek te bereiken. Aanwezigheid gemeente wordt in het wijkgesprek en regie-overleg 
besproken. 

12.3 Wijkraad zoekt notulist voor de maandagochtend. Voorstel om het bij BUUV te vragen. 
 

13. Sluiting. 
 
 
 
   Actielijst  
07-11-17 3 

 
3.7 
7 

Wijkraad Aanwezigheid gebiedsverbinder, 
Handhaving, wijkagent 
Inzet buurtvaders Stastokviaduct 
Richtlijnen 31 december 

Voor wijkgesprek/regie-
overleg 

07-11-17 2 Chantal Datum overleg echogroep  
07-11-17 3 
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Edwin Plaatsen Link www. 
Bewonersomgevingschiphol.nl 
Stoeip activiteiten 

WR-website 

     
03-10-17 4 Mieneke Smileys navraag Stefan/Marcel 
03-10-17 4 Mieneke Vragen voor gesprek stapeling en 

gevolgen infrastructuur/MRA 
Steef/Jeroen van Spijk 

03-10-17 8 Halil Mogelijkheid presentatie cijfers Eind van het jaar 
     
01-11-16 8 Hakima Mogelijkheid aanleg fietspad 

Beatrixdreef 
Mieneke, navraag Marcel 
Schaapherder 

01-11-16 
05-09-17 

10  Bebording R Nurksweg Liewegje 
Wijkraad wacht op datum voor afspraak. 

Marcel Schaapherder 

05-09-17 2.3 Hakima Stand van zaken AED uitrol Haarlem Kitty van Tooren 
Punt eerstvolgend 
Regieoverleg. 

05-09-17 3.1 Mieneke Tekeningen ev. aanpak parallelweg en 
fietspad Amsterdamsevaart/ richting 
station Spaarnwoude 

Mieneke heeft ze 
opgevraagd maar nog niet 
ontvangen. 

05-09-17 4 Mieneke Navraag Hollandworld/ MRA Steef de Looze 
Overleg 13 november 

05-09-17 7.1 Hakima Navraag inzage lijst muilkorfgebod.  
 
 
 
 
 
 
 


