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1. Opening: welkomstwoord. Het wordt een korte agenda arme vergadering.  
2. Actiepunten van vorige keer:  

Werkgroep Hondenlosloopplaats Godfried van Bouillonstraat.  
Zijn er nieuwe activiteiten in de wijk die de wijkraad kan ondersteunen?  
Probleem afvalcontainers is nog in proces met de bedoeling om opgelost te worden. Ze 
worden wel verplaatst.  
 

3. Voorstellen wijkregisseur Martijn  Akkerman. De wijkregisseur kan benaderd worden voor 
groen, stoeptegels, bankjes. Liever buitenbeter app melden.  

 
Vraag bewoner: filmpje op youtube: wil je naar het filmpje over bestrating bekijken? 
Vraagje over overlast bij de speeltuin Oosterpark.   
Hangjongeren. Bewoner is er heel veel mee bezig.  
Voorstel bewoner: alle bankjes weg doen want mensen drinken, zorgen voor overlast, 
plassen overal in de openbare ruimte.  

Wijkraadsvergadering Wijkraad Slachthuisbuurt Haarlem 

Datum: woensdag 15 juni 2022 19.30 uur 

Plaats: Buurtcentrum de Hamelink, Noormannenstraat 1 
Notulist: Joyce Jacobsz 

Wessel Meekel 
Ron Stoevelaar  
Rosa Kant 
Rob Wolff 
 
Gabriëlle Venix-de Graaf 
Ria van Leeuwen 
Rene Kort, Peter Nieuwenhoven, Maggi, Anneriet 
Keijzer, M. Swerissen, P. Frijn, Guido Versteeg, Debby 
Frijn, Jess Hopstaken, Sacha Kohne, Jolanda Kaart, 
Stella van Tinkelen, Marion huis in ’t Veld, Petra de 
Bonte 
Wim Kleist 
 
Willy Kalter  
Piet de Vries 
Benjamin De Costa Gomez 
Elwin Schrame 
Martijn Akkerman 
Peggy Meulman  
  

Voorzitter wijkraad Slachthuisbuurt 
Vice – voorzitter wijkraad Slachthuisbuurt 
Gebiedsverbinder 
Wijkbewoner en lid bewonersvereniging Hof 
van Egmond 
Ondersteunend lid wijkraad 
Speeltuin  
bewoners 
 
 
 
 
vice-voorzitter wijkraad Parkwijk/ 
zuiderpolder/penningsveer 
Werkgroep Hondenlosloopplek  
Versterker lokale democratie 
Handhaving Haarlem Oost 
Handhaving Slachthuisbuurt 
Gebiedsregisseur Openbare Ruimte 
Secretaris wijkraad 
 

Afwezig met bericht   
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Voorstel Wessel: een wandeling door de wijk maken met nieuwe wijkregisseur, 
gebiedsverbinder, wijkraad en bewoners die mee willen. 
Peggy :  Rommelmarkt wordt georganiseerd in de Pladellastraat rondom Oosterpark. 120 
kramen kunnen er geplaatst worden. Geen kraampjes met eten en drinken. Vergunning is 
nog niet verleend. Muziek erbij.  
Afgelopen vrijdag 10 juni bingo avond:helemaal vol. Om de maand wordt er een bingoavond  
georganiseerd.  
Uitnodiging bij de bewoners in de bus voor : informatie inloop bijeenkomst over alle lopende 
projecten bijvoorbeeld het OV knooppunt die moet komen.  
Maandag a.s. 20 juni vanaf 18.00u. in van der Valkhotel. 
Schipholweg 1 nog weinig nieuws. Vergunningaanvraag loopt… 
Oproep aan bewoners: KOM NAAR DE INLOOP BIJEENKOMST!!!! 
Gaat over wijk overstijgende onderwerpen.  
Uitvoering Omgevingswet: is uitgesteld.  
ABC Architectuur museum: “Haarlem in de steigers.”  Zijn alle ontwikkelzones overzichtelijk 
tentoongesteld.  

 
4. Afronding en vragen. 

Voor handhaving: Bij Hof van Leij, hoeveel controles en hoeveel bekeuringen zijn daar?  
Veel waarschuwingen. Soms bekeuringen. Bij herhaling komt er een bekeuring.  
Minimaal 10 auto’s die parkeren in het groen. Mensen blijven in de auto maar dat mag niet.  
100 meter voorbij kantoor woningbouw: ook auto’s in het groen.  
Ergernis: de stoepen zijn niet af bij Albert Heijn. Er gebeuren ongelukjes. Met Martijn opnemen.  
Vragen over Hondenlosloopplaats: welke stappen worden ondernomen?  
Twee acties: onduidelijkheid bordjes. Zijn verwijderd. Waren toendertijd in opdracht van de wijkraad 
geplaatst. ( niet rechtsgeldig, handhaving zoekt dit uit) 
Afbakening. Is in proces in afwachting van de nieuwe wijkregisseur.  
Oosterpark als losloopplek een optie? 
Klacht bewoner: enge hond die andere honden grijpt.  
Rosa wil avond organiseren met de bewoners (hondenbezitters en niet hondenbezitters) de wijkraad 
en de nieuwe wijkregisseur. Wessel had een aantal mailadressen verzameld. Zal deze adressen met 
Rosa delen. Advies: niet te grote groep.  
Vraag bewoner: wie bepaalt dan wat er gebeurt?  
Bewoner: bakjes voor de zakjes. Graag kleppen voor deze bakken. Is doorgegeven.  
Bewoner: is bij voorlopig laatste vergadering wijkraad Amsterdamse Buurten geweest.  
Optie: wijkraad Groot Haarlem Oost. Afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek na het opheffen 
van de wijkraad Amsterdamse Buurten. Voor wijk overstijgende onderwerpen handig.  
Er moet nog veel onderzocht en vele stappen ondernomen worden.  
Aandachtspunten voor de buurt blijft het belangrijkste.  
Wim: onderzoeken welke expertise er in de wijken is en dit effectief en efficiënt inzetten.  
Soort expertise groep. Wijkgericht, wijkoverstijgend, commissie beheer, commissie ontwikkeling.  
Er is te veel gaande om de ontwikkelingen bij te kunnen houden.  
Probleem: wijkraden met een te lage bezetting.  
Oproep: kom de wijkraden versterken!!! 
Bewoner: stadsmakerscongres geweest. Georganiseerd door de stadsmakers. Iedereen met een idee 
kan zich aanmelden als stadsmaker.  
Voorbeeld: eco-expeditie heeft zich daar gepresenteerd.  
Vraag: dinsdag ochtend 1000-1100u : er was niemand van de wijkraad. Als het lukt is er ook iemand 
van de wijkraad aanwezig. Anders via de website mailen.  
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Tweewekelijks op woensdagavond probeert de wijkraad er ook te zijn.  
Debby Frijn (voorzitter) en Jess Hopstaken (penningmeester)  Sacha Degenaars( secretaris)  zijn van 
de bewonersvereniging Hof van Egmond e.o. en willen deze ochtend graag gebruiken om zich meer 
te presenteren en ook samen te werken.  
Bewoner: klacht Zomervaart. Papier uit de container komt in het water terecht. Discipline van 
mensen laat soms te wensen over. Papier vullen terwijl de mensen er niet wonen.  

5. Sluiting met een snackje en drankje. 
6. Data openbare vergaderingen: 21 september en 16 november  

 

Verg.dd Pnt Wie Onderwerp Afhandeling of contact 

16022022 3 AH Verlicht logo bord om 2200u uitzetten  Afgehandeld  

16022022 5 Rosa 
Kant 

Container klacht Karolingenstraat 
bekijken voor oplossingen  

 

16022022 5 Rosa 
Kant 

Gaat onderzoeken. Bewoner heeft wel 
groen bak maar mag geen grijze bak, wil 
dat wel.  

 

 


