Postadres: Dunklerstraat 39
2033 RN Haarlem

Wijkraadsvergadering Wijkraad Slachthuisbuurt Haarlem
Datum: woensdag 16 februari 2020
19.30 uur
Plaats: Buurtcentrum de Hamelink, Noormannenstraat 1
Notulist: Joyce Jacobsz
Wessel Meekel
Voorzitter wijkraad Slachthuisbuurt
Ron Stoevelaar
Vice – voorzitter wijkraad Slachthuisbuurt
Irene Helmond
Voorzitter wijkraad Amsterdamse Buurten
Rosa Kant
Gebiedsverbinder
Rob Wolff
Wijkbewoner en lid slapende
bewonersvereniging Hof van Egmond
Atie Schrijers,
Wijkbewoner
Bert Schrijers
Wijkbewoner en lid slapende
bewonersvereniging Hof van Egmond
Gabriëlle Venix-de Graaf
Ondersteunend lid wijkraad
Fred Spaansen
Wijkraad lid Amsterdamse Buurten
Truus Jutten
Wijkbewoners:
Ria van Leeuwen
Jaap Houtkamp
Rinus Weidema
Gusta Waage
Roland Benjumins
Heleen van Echteld
Lia Geurts
Daphne Smit
Dock Haarlem
Marcelle van Vloten
Wijkbewoner
Derk Fontein
Albert Heijn operational manager
Danny van der West
Albert Heijn vestigingsmanager
Afwezig met bericht
Peggy Meulman
Secretaris wijkraad
Bianca Terol
Lid wijkraad
1. Opening : welkomstwoord.:
2. Voorstellen nieuwe vice-voorzitter wijkraad: Ron Stoevelaar. 58 jaar oud. Woont sinds 2003
in de Slachthuisbuurt. Heeft zijn lijntjes in de wijk. Actief geweest op het gebied van
sportactiviteiten. Werkzaam in bestuursfunctie bij 5 sterren hotel. Zijn motto: Samen
werken aan een gezellige, veilige en sociale Slachthuisbuurt.
Gaat zich inzetten voor VERKEER en VEILIGHEID .
Wessel Meekel is de voorzitter. Peggy Meulman is de secretaris en op vakantie.
Bianca Terol is ziek naar huis gegaan.
Powerpoint presentatie. Vooral de buurtbewoners informeren.
Via de Website, tv scherm in buurtcentrum de Hamelink en de Sint Bernardusschool ,
nieuwsbrieven.
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Er zijn nog veel meer vrijwilligers nodig!!!!

3. Presentatie AH Vos
Albert Heijn: introductie nieuwe buren. De heer Derk Fontein is operational manager. Danny van der
West is vestigingsmanager. Personeelskrapte op alle terreinen. AH schermen kunnen ook gebruikt
worden voor vermelding en aankondigingen activiteiten uit de buurt. Bij Danny van der West de
vestgingsmanager aanmelden. Paul Vos doet vastgoed.
Er wordt een korte presentatie gegeven over het ontstaan/oprichting van de huidige AH door opa de
Vos. Visie, missie en kernwaarden worden gedeeld.
Knelpunten gemeld ook vanuit de zaal: Zebrapad bij de uitgang van de AH. Nu gevaarlijk. Wordt
opgepakt. Ron: verkeer en veiligheid. Rob Wolff: vraag over de tekening.
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Nog veel onbekend en loopt nog. Probleem: vrachtwagens steken een eind uit. Gevaarlijk als mensen
aan komen rijden. Lost zich op want kwam door bevoorradingsproblemen.
Ingang parkeerdak: Daar komen slagbomen voor en spiegels worden geïnstalleerd.
Opmerkingen, knelpunten en andere zaken kunnen gemaild worden naar info@vossupermarkten.nl
of naar ahschipholweg@vossupermarkten.nl.
Doel van deze bijeenkomst en presentatie: gezamenlijk willen optrekken met de wijkraad.
Diverse reacties vanuit de zaal:
Vraag: Verkeersregelaars: die waren er en waar zijn ze nu? Gaarne weer terug laten komen.
Parkeerplaatsen komen voor de winkel. Eén van de bewoonster heeft een zienswijze ingediend want
er komen gevaarlijke situaties. Er schijnt een “parkeerlus” te komen. Keren voor de ingang wat
onlogisch is.
Komen er invalide plekken voor de winkel? Twee invalide plekken zijn ingepland door de gemeente
Haarlem.
Verkeer en veiligheid: veel kinderen, scholen, mensen met een beperking, ouderen.
Kortom kwetsbare (jonge) mensen waar de verkeersveiligheid goed uitgevoerd moet worden
De verkeerskundigen van de gemeente Haarlem voorzien geen problemen. Bewoners dus wel met
een zienswijze die zij ingediend hebben. Bewoners maken zich grote zorgen!!!
Wethouder Marie Therese Meijs neemt het mee en geeft het door aan collega wethouder.
Jacques Amand van Trots Haarlem memoreert onze oud voorzitter van de wijkraad Joop Theunisse
die op de Schipholweg is aangereden en overleden.
Bert Schreijer van de bewonersvereniging Hof van Egmond: Merovingenstraat o.a. sluiproute als het
vast loopt aan de Spaarnekant of de prins Bernardlaan.
Oproep aan de bewoners: MELDEN MELDEN MELDEN…. van onveilige (verkeers) situaties.
Bij de gemeente en de wijkraad. Via de Buiten Beter app. Komt binnen bij de gemeente en wordt er
actie op ondernomen. Het helpt echt.
Debatten worden gevoerd over verkeersplannen e.d. in aanloop naar de verkiezingen.
Fase 1. Parkeer garage. Fase 2 nog een woonlaag?
Nog een woonlaag zit er niet meer in. Was wens van de gemeente.
Grote lamp met logo schijnt heel fel en is vervelend in de huiskamer.
• Actie AH: Om 22.00u uit zetten.
4. Financieel jaarverslag :
Website professioneel laten bouwen door bewoner uit de buurt.
Telefoonkosten maandelijks aan de wijkraadsleden.
Huur: dinsdag spreekuur met instanties. Sociale activiteiten kunnen hier georganiseerd worden.
Besparingen:
Distributie door vrijwilligers i.p.v. betaalde krachten.
Telefoonkosten: geen maandelijkse vergoeding maar op het moment dat het nodig is.
Kantoorbenodigheden: goede tablets waren zeker in coronatijd noodzakelijk. Blijven eigendom van
de wijkraad.
Twee TV’s als presentatieschermen voor mededelingen en dergelijke . In de Hamelink en de Sint
Bernardusschool.
Alles in de wijk kunnen we hierop terugzien. Ook gekoppeld aan scherm bij Hof van Leij.
Printers, cartridges in flinke voorraad aangeschaft. Alles moest thuis geprint worden door de corona.
Er blijft dus geld over.
Vraag Gusta: heeft nog 3 maanden telefoonkosten tegoed. Krijgt daar nog bericht over van Rosa
Kant.
5. Afronding en vragen.
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Klacht van bewoner. Karolingenstraat container op parkeerplaats naast het huis van bewoner. Stank,
muizen, ratten komt bij de mensen naar binnen. Mensen willen verhuizen zo erg. Speelt in meerdere
wijken.
Wethouder Marie Thérèse Meijs: in noord hebben ze groen omheen gedaan maar zijn ondergrondse
containers. Container zou verplaatst kunnen worden naar een andere straat. De Saracenenstraat is
beter met een blinde muur en de auto kan gewoon doorrijden.
Afvalcoach is geweest. Meldingen zijn bij herhaling gedaan.
Aan twee kanten ingangen om alles erin te kunnen gooien. Containers worden om 6.45u ’s morgens
geleegd.
• Actie: Rosa Kant gebiedsverbinder komt kijken met de gebiedsregisseur van Spaarnelanden.
Andere bewoner klaagt dat de containers nooit schoongemaakt worden. Bewoners gooien er van
alles in. Eigen bewoners maar ook bewoners en bedrijven die speciaal met de auto komen gevuld
met rotzooi. Bijvoorbeeld in de Pladellastraat.
Waarom maakt SPAARNELANDEN de containers niet schoon? WORDT VERVOLGD…..
Waarom zijn deze containers gekomen? Alleen maar ellende. Meer vuil, ongedierte, stank, overlast.
Ook weer: MELDEN MELDEN MELDEN …. Via BUITEN BETER app…
Bewoner Paus Leo straat heeft geen voortuin dus geen bak (helaas) Vandaar de openbare bakken.
Heeft wel een groene bak en kan geen grijze scheidingsbak krijgen.
• Actie: Rosa Kant vraagt dit na. Deelt dit weer met de wijkraad en dan naar de bewoners.
MEER Groen in de wijk: versteende wijk. April: tegelwip actie. Iets om samen te organiseren.
Michiel Groothuisen (wijkfabriek o.a. ) heeft informatie.
Boomspiegels adopteren. Geveltuinen. Steenbreek. Er is nog budget. Ook via L&I budget en dit vooral
bij Rosa Kant voorleggen en kan zij adviseren. (leefbaarheid- en initiatieven budget)
Goudstraat: allemaal klimrekken met klimplanten. Veel ideeën in de wijk.
Jan Sluyterslaan: voorbeeld van een container daar kunnen genoemde taferelen niet meer.
Bert Schreijer: graag in de wijkkrant plaatsen welke mogelijkheden en wat de spelregels zijn met
betrekking tot het vergroenen van de gevels, huizen, straten en de hele wijk. Altijd eerst overleggen
met de wooncorporaties.
Rob Wolff: Pepijnstraat en Hofmeijerstraat : kan er melding gemaakt worden van boomstompen bij
de gemeente.
Oproep van de wijkraad:
Elke dinsdag van 10.00-11.00 u kom met al uw vragen. Diverse instanties zijn aanwezig.
Politie, wooncorporaties, de wijkraad….
6. Sluiting met een snackje en drankje.
7. Data openbare vergaderingen: 13 april, 15 juni, 21 september en 16 november
Verg.dd
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Verlicht logo bord om 2200u uitzetten
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Rosa
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Container klacht Karolingenstraat
bekijken voor oplossingen

16022022 5
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Kant

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