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Notulen Wijkraadsvergadering Wijkraad Slachthuisbuurt Haarlem
Datum: Dinsdag 13 april 2022
19.30 uur
Plaats: Buurtcentrum de Hamelink, Noormannenstraat 1
Notulist: Gabriëlle Venix-De Graaf
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Wijkregisseur Haarlem Oost
Handhaving
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Afwezig met bericht

1. Opening:
Welkomstwoord door Wessel om 19.30.
Acties naar aanleiding van vorige vergadering:
Albert Heijn:
Het verlichte bord aan de kant van de Merovingenstraat wordt uitgezet om 22.00 uur.
Verkeersituatie rondom de AH:
Er wordt door Spaarnelanden een onderzoek gedaan voor plaatsing van afvalcontainers.
Zodra dit klaar is zal er door de aannemer Compeer de bestrating tegen de AH tijdelijk
worden dichtgemaakt met betonplaten en straatstenen.
Pas in 2023 worden de Merovingenstraat en het deel tegen de AH met asfalt opnieuw
ingericht. De reden voor het aanbrengen van tijdelijke bestrating is dat er de komende jaren
gebouwd wordt door Elan wonen. Daardoor zal er veel bouwverkeer door de
Merovingenstraat rijden.
Er wordt ook gekeken wat er extra kan worden gedaan om de voetgangers veilig te laten
oversteken via de verkeerslichten op de kruising Merovingenstraat – Schipholweg.
Klacht containeroverlast in de Karolingenstraat.
De containers zijn verwijderd.
Het blijkt echter dat de verkeerde containers zijn verwijderd. Dit punt wordt vervolgd..
Bakkie in de Buurt
Initiatief van Dock en de Diaconie.
De afgelopen drie weken is het Bakkie in de Buurt op het Graafschapsplein geweest. De
wijkraad is hierbij aangeschoven. Het was een groot succes, veel mensen kwamen een bakkie
doen en ondertussen werd er gesproken over diverse onderwerpen uit de buurt.
De wijkraad wil dit graag voortzetten op diverse andere locaties in de Slachthuisbuurt.
Hierop aansluitend een oproep om af en toe naar het spreekuur in de Hamelink te komen>
Elke dinsdagochtend om 10 uur. Hier zijn vertegenwoordigers aanwezig van de
woonmaatschappijen, de wijkraad, politie, handhaving etc.
Bewonersinitiatief Schipholweg 1
Dit betreft een bewonersinitiatief tegen de heel hoge torens die in dit bouwplan zijn
opgenomen. Er worden handtekeningen verzameld, die aangeboden gaan worden aan de
Burgemeester.
Veiligheidsplan Reinaldapark en DomusPlus
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Hier wordt samen met diverse wijkraden en bewoners. Er is door de gemeente toegezegd
dat er extra handhaving en verlichting komt in het Reinaldapark.
Prins Bernhardlaan
De Prins Bernhardlaan wordt opgeknapt. Hier is de wijkraad in een vroeg stadium bij
betrokken.
2. Bouwwerkzaamheden J.J. Hamelinkstraat:
Conny van Vollenhoven (wijkregisseur Haarlem Oost) is gekomen om vragen te
beantwoorden.
In eerste instantie zijn er geen vragen.
Conny verteld dat er op 19 april een feestelijke opening is voor genodigden. Ook alle direct
omwonenden zijn uitgenodigd.
Daarna volgen toch enkele vragen:
Het heien is erg vervelend. Hoe lang duurt dit? Het heien gaat ongeveer twee maanden
duren, geschat tot 21 mei. De overlast is heel vervelend, maar heien kan helaas niet zonder
herrie.
Waarom is er gekozen voor heien in plaats van bijvoorbeeld pulsen? Dit wordt nagevraagd.
Waarom is de Graafschapstraat aan een zijde afgesloten? Dit is gedaan zonder dat de
bewoners zijn geïnformeerd. Dit wordt nagevraagd.
3. Hondenlosloopplaats Godfried van Bouillonstraat
Hiervoor zijn het grootste deel van de aanwezigen voor gekomen.
De heer Paul Frijn legt uit waar de hondenbezitters mee zitten:
Er zijn in Haarlem op zich veel plekken waar men een hond los mag laten lopen, echter de
meeste hiervan zijn niet omheind en daarom gevaarlijk voor de honden. Deze kunnen
makkelijk onder een auto of iets dergelijks komen. Wij willen graag een omheind gebied om
de honden los te laten lopen.
In het Oosterpark is een omheind gebied waar men nu zijn hond laat loslopen. Dit is echter
ook een plek waar ook kinderen spelen. Op het hek van dit stuk hangen borden “verboden
voor honden”. Deze zijn in het verleden aangebracht door de ‘oude wijkraad’ en zijn niet
rechtsgeldig. (Dit gaat uitgezocht worden door handhaving).
Buurtbewoners willen niet dat in het omheinde gebied honden komen (door de borden).
De wijkraad heeft geïnformeerd bij de gemeente naar de status van het omheinde gedeelte
en heeft gevraagd of het nuttig is om een enquete te houden in de buurt.
Reactie Bert Bovens (gebiedsregisseur gemeente Haarlem):
Ik ben goed op de hoogte over de gevoeligheden rondom de buitenruimte, immers we willen
allemaal recreëren en gebruik kunnen maken van het groen. Wel antwoord ik u ook ga
geven, ik kan hier niet iedereen blij mee maken.
Dit stuk groen is niet aangewezen als een losloopgebied voor honden, het Reinaldapark het
deze faciliteiten wel en is op 1 kilometer lopen een goed alternatief.
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Het klopt dat er binnen de hekken van dit stukje groen geen verbod voor honden is, echter
zal de hond wel aangelijnd moeten zijn en dient de eigenaar de hondenpoep op te ruimen.
Voordat u een enquete gaat houden wil ik u erop wijzen dat er vanuit de afdeling beheer
geen bijdrage zal worden geleverd om dit gebied om te vormen tot losloopgebied, we zal
immers een extra hekwerk dienen te worden geplaatst tussen de huidige speeltoestellen en
de eventuele losloopplaats.
Mijn afweging als gebiedsregisseur zal dan ook voor behoud van de huidige recreatieve
functie van het huidige groen zijn.
Vanuit de zaal worden diverse voorbeelden gegeven van de gevaarlijke situaties en dat ook
de losloopplekken in het Reinaldapark niet veilig zijn voor de honden. Alleen de strook langs
het water met het hek langs het Teunisbloempad wordt gezien als een veilige plek om de
hond los te laten lopen, maar dat gedeelte valt niet onder het losloopgebied. Ook wordt er
aangegeven dat vanuit de Slachthuisbuurt voor veel mensen het park te ver weg is.
Ook een moeder van kindje die in de buurt woont komt aan het woord. Zij durft haar kind
niet meer te laten spelen in het Oosterpark, omdat er honden-bezitters zijn die erg asociaal
reageren.
Een andere grote frustratie voor veel mensen is het achterblijven van de hondenpoep.
Wessel geeft aan dat de wijkraad voor iedereen moet optreden. Hij vindt dat hoe dan ook de
informatievoorziening naar de buurt beter moet.
Er wordt vanuit de zaal een voorstel gedaan om te kijken of er een hek kan worden geplaatst
aan het begin van het losloopgebied langs het slachthuis aan de Gouwweteringkade.

Wessel geeft ook aan dat het misschien handig is om bij de losloopplekken ook poepzakjes
aan te bieden, waardoor mensen beter de poep opruimen. En prullenbakken waar dit dan in
kan worden gestopt (die niet worden opengemaakt door vogels).
Er zal een werkgroep worden opgericht met mensen uit de buurt en iemand van de wijkraad
om te kijken wat er gedaan kan worden.
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4. Afsluiting en vragen
Er komen nog twee opmerkingen uit de zaal
Er is op dit moment elk weekend wel overlast van Patronaat in het Slachthuis. Dit is ook al
meerdere keren gemeld bij Handhaving.
Martijn Dekker geeft aan ook al in gesprek te zijn met het Patronaat om dit op te lossen.
Maar bij overlast blijven melden.
Melden kan via de BuitenBeter App of via de mail. Dit werkt beter dan telefonisch te melden.
In de Pladellastraat wordt op dit moment veel door scooters, fietsers en voornamelijk
bezorgers over de stoep gereden.
Ook dit blijven melden.
Hierna sluit Wessel de vergadering

Datum volgende vergadering:
woensdag 15 juni 2022 in de Hamelink.
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