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Even bijpraten 

Op koers? 

De jaarvergadering is altijd een hoogtepunt in de 
reeks vaste vergaderingen van de wijkraad Dietsveld-
Vogelbuurt. Er komen een stuk meer mensen 
luisteren, er is een interessante gast die een inleiding 
houdt. Zo ook op 22 april. Wijkagent Frank Langendijk 
vertelde ons redelijk gevulde zaaltje dat we eigenlijk 
toch in een erg veilige wijk wonen, waar nauwelijks 
zoiets bestaat als criminaliteit. Gelukkig maar. Het is 
goed om je zegeningen te tellen, bij al het gemopper 
over dagelijkse ergernisjes. Overigens zoeken wij als 
wijkraad juist daarin onze meerwaarde. We houden 
ons bewust niet bezig met onderwerpen waar we niet 
over gaan. Ingewikkelde grootschalige vraagstukken 
die onze buurt overstijgen, die liggen wat ons betreft 
dus op het bordje van de gemeenteraad. Wij proberen 
ons te concentreren op de kleinere, meer concrete 
zaken uit de eigen wijk. Inderdaad, die losse stoep-
tegel, de hondenpoep, het groen en de 
speelvoorzieningen. Kleine probleempjes wellicht, 
maar voor ons als bewoners erg belangrijk. Wanneer 
het voor je eigen deur niet op orde is, leidt dat al snel 
tot grote irritatie. De gemeente beperkt zich nog wel 
eens teveel tot het abstracte. Aan ons als wijkraad 
dan de taak om het gemeentebeleid concreet, simpel 
en afrekenbaar te maken. Dat kunnen we niet zonder 
de bewoners. Die moeten de wijkraad voeden met 
hun ervaringen, tips en klachten. En liefst ook zelf 
meedoen. De wijkraad probeert vervolgens om het 
ambtelijk apparaat zoveel mogelijk bij de les te 
houden. Door bijvoorbeeld te wijzen op datgene wat 
we al hadden afgesproken in het wijkcontract. We 
liggen best aardig op koers. Allerlei werkzaamheden 
zijn gaande in onze wijk. Zichtbare verbeteringen, 
waardoor het hier prettig wonen blijft. Maar de zaken 
lopen niet vanzelf. De wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 
heeft zijn laatste jaarvergadering nog lang niet gehad! 
 
Jan-Jaap van den Berg 
Voorzitter wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 
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Het Wijkcontract, 
Hoe staat het ermee? 

 
Werkgroep Bestrating 
 
U heeft waarschijnlijk de firma Huybens in uw 
straat bezig gezien om de omhoog groeiende 
boomwortels te verwijderen en de bestrating weer 
netjes te maken. De kuilen in de weg hebben ze 
ook vereffend. Ze zijn hiermee van februari tot 
april mee in de weer geweest. In principe zijn ze 
nu klaar. Mocht u nog plekken weten waar nog 
wat aan gedaan moet worden, dan kunt u het 

meldpunt bellen, tel: 5115115 
Een punt dat momenteel de aandacht heeft, is de 
opwaardering van de bestrating in de Vogelbuurt 
en het maken van vloerkaarten voor het 
Dietsveld, omdat de wijk Dietsveld t/m de 
Roerdompstraat opengaat om de riolering te 
vernieuwen, zodat de bovengrond nadien 
veranderd kan worden. 
 
Werkgroep ‘n Schone Buurt 
 

In de maand juni zullen dan eindelijk de kleine 
afvalbakken geplaatst worden, 
zodat u onderweg uw afval al kunt weggooien. 
Er zijn een aantal ‗hot spots, vervuilde plekken in 
de wijk, aangegeven die extra zullen worden 
bijgehouden. Dit zijn: 
  Hoek Jan Gijzenkade , hoek Rijkstraatweg            

 in het groen 
    Speelplek op de kruising Zwaluwstraat-
 Lijsterstraat 
  Grasveld voor de Kon. Emmaschool 
  Eksterlaan ter hoogte van AH en Deka
 markt 
  Speelplek Gruttostraat 
 
 

 
Werkgroep Speelvoorzieningen 
 

Een aantal bewoners zijn bezig met ontwerpen 
voor de speelplek Lijsterstraat/Zwaluwstraat en 
voor de Gruttostraat. We hopen de volgende keer 
u de concrete plannen te kunnen presenteren. 
Op het Dietsveld is het zand bijgevuld en men is 
bezig het asfalt weer naar wens op te knappen. 
H.F.C. Haarlem heeft in het kader van het 
wijkcontract op dit Dietsveld al drie keer een 
middag met allerlei voetbal activiteiten 
georganiseerd. Aan deze ‗Kickie on tour‖ hebben 
al heel wat kinderen meegedaan. Op zaterdag 11 
juli wordt er een groot ‗Kickie on 
tour‖jeugdvoetbaltoernooi georganiseerd. 
Kinderen kunnen zich zowel individueel als per 
team inschrijven en kunnen ook zelf een naam 
verzinnen. Wat denken jullie bv. van het team‖de 
Batavieren‖? Kijk voor meer informatie op de 
middenpagina. 
 
D.V.S. is ook volop bezig om de speeltuin op te 
knappen. Zij vertellen hier zelf het één en ander 
over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….Hallo beste mensen  
 
Hier even een klein berichtje over speeltuin D.V.S. 
Zoals u wellicht de laatste keer in de wijkkrant 
heeft kunnen lezen zijn wij bezig de speeltuin op 
te knappen. Het tegelplateau voor het panna 
( mini voetbal ) veldje is al gedaan en er zijn ook al 
wat kleine dingen gerepareerd en geschilderd 
zoals de picknick tafels en de rand langs het 
tegelpleintje bij de basketbalpaal. Helaas is er wat 
tegenslag met de aanvraag van de 
bouwvergunning voor de te plaatsen toestellen, en 
het hekwerk om het panna ( mini voetbal) veldje. 
Zo als het er nu uitziet kan het nog tot aan de 
grote vakantie duren voordat we toestemming 
hebben om alles te plaatsen. 
Pas als de vergunning gegeven wordt kunnen we 
de nodige stappen vervolgen, zodat onze 
leveranciers de speelattributen kunnen leveren 
en  tuin-totaal ingeschakeld kan worden om de 
oude  
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toestellen te verwijderen en de 
grondwerkzaamheden kan doen voor de te 
plaatsen toestellen. Als u geïnteresseerd bent 
wat er precies gaat veranderen bent u van 
harte welkom op de woensdagmiddag, om de 
plannen te bekijken en daar zo nodig wat 
uitleg over te krijgen. Ook op 4 juni tijdens de 
verkiezingen zullen de plannen binnen in het 
gebouw te zien zijn. Wat de openstelling van 
de speeltuin betreft, vanaf nu tot aan de grote 
vakantie is de speeltuin bij mooi weer alleen 
op woensdagmiddag van 13:00 tot 16:30 
open. 
Graag zouden we de speeltuin meer 
openhouden, maar helaas hebben we daar 
geen vrijwilligers genoeg voor. Heeft u de tijd 
en de zin om ons team te versterken en een 
vaste middag de speeltuin open te houden 
dan zullen we u met open armen ontvangen. 
Lijkt het u wel leuk om als vrijwilliger aan de 
slag te gaan in de speeltuin maar bent u een 
beetje huiverig over wat dit inhoudt, kom 
gezellig binnenvallen op de woensdagmiddag, 
en wij proberen al uw vragen te 
beantwoorden. Tijdens de grote vakantie 
worden er helaas geen activiteiten voor de 
kinderen georganiseerd, dit in verband met 
het opknappen in het gebouw zelf.  
Wij hopen in de volgende wijkkrant te melden 
dat de speeltuin klaar of tenminste bijna klaar 
zal zijn. Verder hebben wij een eigen website 
die is te vinden onder www.speeltuin-dvs.nl 
Voor vragen kunt u ons bereiken op telefoon 
nummer 023-5382927 en ons email adres is 
speeltuin-dvs@kpnmail.nl 
 
Werkgroep Groen in de wijk 
 
Op zaterdag 13 juni is de opfleurdag. U kunt 
dan gratis wat plantjes op komen halen bij de 
kraam in de Lijsterstraat. Kijkt u voor meer 
informatie op de middenpagina. 
 
Werkgroep Verkeer en Parkeren 
 
We zijn bezig geweest met de inrichting van 
de wijk Dietsveld als 30km/u zone. 
De bijbehorende borden zullen in de loop van 
de zomer geplaatst worden. 
Als de riolering is vernieuwd, zullen er ook op 
een aantal hoeken plateaus komen. 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren op de 
kruising Vergierdeweg/Leeuwerikstraat/
Vinkenstraat zijn er ontwerpen gemaakt. 
Er is een voorkeur om de stoep bij de nieuwe 
kapper te verbreden, in vakjargon om de 
noordkant te verkleinen.  
Om de doorstroming van het verkeer op de 
hoek Roerdompstraat-Jan Gijzenkade te 
verbeteren wordt er 10 juni een wit kruis met 
thermoplast aangebracht. 
De mogelijkheden om in een aantal straten 

eenrichtingsverkeer in te voeren, wordt na de 
zomer verder uitgewerkt. 
We hebben ons ook beziggehouden met het 
probleem van verkeerd of hinderlijk 
geparkeerde auto‘s in de buurt. De afdeling 
Handhaving Openbare Omgeving die hierop 
toeziet, hebben we gevraagd een stukje te 
schrijven over de regels die hiervoor gelden. 
Hierbij het stukje: 

De 

wijkvergadering Dietsveld-Vogelbuurt heeft de 
afdeling Handhaving Openbare Omgeving 
(HOO) van de gemeente Haarlem gevraagd 
om een uiteenzetting te geven over fout 
parkeren in uw wijk. Vanuit de wijkvergadering 
is naar voren gekomen dat de voornaamste 
klachten van bewoners uit de wijk zijn het 
parkeren van auto‘s op het trottoir, in 
groenstroken en parkeren op de hoek van de 
straat. Buiten het feit dat dit hinder en/of 
gevaar oplevert voor andere weggebruikers, 
zijn deze parkeergedragingen niet toegestaan 
en strafbaar gesteld in het Reglement 
Verkeersregels en Verkeertekens. Zo mag 
niet worden geparkeerd binnen vijf meter van 
een kruispunt. Ook parkeren op de stoep met 
4 wielen en in groenvoorzieningen is 
verboden. Kortom, er mag alleen geparkeerd 
worden in de daarvoor bestemde 
parkeervakken of weggedeeltes waar geen 
stop- of parkeerverbod geldt. De handhavers 
van de afdeling HOO hebben tot taak deze 
parkeerovertredingen te handhaven en zijn 
bevoegd voor deze overtredingen 
bekeuringen uit te schrijven. De komende 
periode zullen de handhavers van de afdeling 
HOO gaan toezien op het parkeergedrag in 
uw wijk. Wij rekenen op uw begrip en 
medewerking. We zijn te bereiken op tel. 
nr:5114950 van 8.30  uur tot 23.00 uur. 
 
Voor een aantal werkgroepen kunnen er nog 
wel wat mensen bij. Met name bij de 
werkgroep ‘n schone buurt, de werkgroep 
bestrating en de werkgroep groen kunnen er 
eenaantal  bewoners bij.  
U kunt zich opgeven bij Rina Stroo tel 52715 
23 of bij Michel de Graaf, de 
stadsdeelmanager, 
email:mbgraaf@haarlem.nl, tel:5113358 
 

 
 

http://www.speeltuin-dvs.nl/
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Opfleuractie Dietsveld – Vogelbuurt 
 

Vanuit het wijkcontract Dietsveld - Vogelbuurt wordt 
op zaterdagmiddag 13 juni aanstaande door leden 
van de werkgroep groen en gemeente Haarlem, een 
opfleuractie georganiseerd voor bewoners. Doel van 
de opfleuractie is om Dietsveld en Vogelbuurt op te 
fleuren met bloeiende eenjarige plantjes.  
 
De dag begint om 12.00 uur in de Leeuwerikstraat. 
Daar worden vanuit het wijkcontract, werkgroep 
groen, aan een aantal gevels bloembakken gehangen 
en voorzien van zomerbloeiers .Ook zullen er 
bloembakken worden opgehangen aan de hekken 
rondom het speelpleintje voor bakker Visee. Om 
14.00 uur worden in de Lijsterstraat, hoek 
Kanariestraat geveltuintjes aangelegd en voorzien 
van zomerbloeiers. 
 
Van 14.00 uur tot 16.00 uur staat er een kraam met 
vrolijke zomerbloeiers in de Lijsterstraat. 
Tegen inlevering van het strookje onderaan de pagina  
kunt u aan de kraam in de Lijsterstraat gratis wat 
leuke zomerbloeiende plantjes op komen halen voor 
in uw voortuin, geveltuintje of aan de gevel in een 
bloembak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag tot ziens op 
zaterdag 13 juni namens de werkgroep Groen. 
 
———————————————————————
  
Tegen inlevering van dit strookje ontvangt u 
bloeiende plantjes bij de kraam in de Lijsterstraat bij 
het speelpleintje op 13 juni tussen 14.00 en 16.00. 
 
Voor de kinderen zijn er ballonnen met bloemen! 
 
———————————————————————-- 
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Zaterdag 11 juli 2009 
‘Kickie on tour”jeugdvoetbaltoernooi  

Locatie: HFC Haarlem terrein 

Kom allemaal naar deze gezellige dag!  

 

Festiviteiten voor jong en oud, o.a:                             

 

 Jeugdvoetbaltoernooi 12:30 uur              

 Luchtkussens 

 Pannavoetbalveldjes 

 Schminken 

 Ballonnenwedstrijd 

 Buurtborrel 16:00 uur  

 Loterij, etc. 

 

 

 

Voornaam + Achternaam *:……………………………………………………………………… 

emailadres *:…………………………………………………....................................................... 

Telefoonnummer *:……………………………………………… 

 

Vink de juiste leeftijdscategorie aan *:  

O 19/17 jaar  – O 16/15 jaar  – O 14/13 jaar – O 12/11 jaar  – O 10/8 jaar 

 

Wil in het team met (Naam + Leeftijd):………………………………………………………… 

 

Komt met …… personen naar de buurtborrel 

* = Gegevens dienen ingevuld te worden 

                  

 

Inschrijfformulier inleveren bij Rina Stroo (Raafstraat 33)  

of gegevens mailen naar Steijn van den Dungen (Steijn@hotmail.com)  
 

mailto:Steijn@hotmail.com
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Wethouder Maarten Divendal met Jochem Kiel  
bij de onthulling van het stopverbodbord. 

 
 
Stopverbod bij de Koningin Emmaschool 
 
De gemeente Haarlem heeft op 19 mei in overleg 
met de verkeerscommissie van de Kon. 
Emmaschool een stopverbod ingesteld op 
schooldagen tussen 08.00 uur en 09.00 uur en 
tussen 15.00 uur en 16.00 uur, omdat het halen en 
brengen van kinderen per auto chaotische situaties 
oplevert. Voor kinderen, die op de fiets naar school 
komen, vormen de parkerende en wegrijdende 
auto‘s een potentieel gevaar.  En voor de kinderen 
die naar school komen lopen,is het lastig 
oversteken. 
Het stopverbod impliceert dat er ook een 
parkeerverbod geldt. Er zijn stopverbodborden 
geplaatst aan de voorkant van de school, het 
Roerdompplein, aan de kant van het kleuterplein, 
een groot gedeelte van de Raafstraat en aan de 
achterkant van de school in een gedeelte van de 
Kanariestraat. In de buurt begrijpt men dat er 
maatregelen zijn getroffen om het voor de kinderen 
veiliger te maken, maar sommige bewoners vragen 
zich af of dit de juiste oplossing is. 
Ook was men nogal verrast door de maatregel, de 
verkeersborden stonden er al ruim een week voor 
de onthulling van het stopverbodbord zonder een 
doek eroverheen. 
Het verkeersbesluit is pas gepubliceerd in de 
Stadskrant van 14 mei. Overigens kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken, in dit geval tot 
25 juni, na publicatie van deze besluiten bezwaar 
maken bij burgermeester en wethouders van 
Haarlem, postbus 511, 2003 PB te Haarlem. 
 

Nationale straatspeeldag  

Nationale straatspeeldag op 10 juni in de 
Roerdompstraat en in het laatste gedeelte van de 
Vinkenstraat bij de Eksterlaan. 
 
Op deze woensdagmiddag kunnen de kinderen voor 
één keer op straat spelen zonder rekening te 
hoeven houden met door de straat rijdende auto‘s. 
De straat mag dan afgezet worden om deze autovrij 
te maken. 
Vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur kunnen jullie lekker 
komen spelen: er een springkussen voor de 
kleintjes, een stormbaan voor de grotere kinderen 

en er is voor iedereen popcorn. 
Het thema van de nationale straatspeeldag is dit 
jaar de zebra, omdat zebrapaden voor kinderen 
onmisbaar zijn voor hun veiligheid. 
Voor meer informatie en om zelf volgend jaar mee 
te doen en de straat autovrij te maken, kijk dan op 
www.vvn.nl.  
 
Subsidie bewonersinitiatieven 
Wil je graag een sportdag organiseren, hutten 
bouwen, je speeltuin opknappen? Of toch liever een 
picknicktafel om gezellig aan te eten? Fleurige 
plantjes in de straat? Wil je starten met een project 

voor jongeren zonder werk? 
Of maak je liever een mooi 
kunstwerk, samen met 
bewoners uit de buurt? 
Misschien heb je een ander 
idee voor jouw wijk. Laat het 
weten want een goed idee 
verdient uitvoering!   
Kijk op www.haarlem. nl, klik 

dan op mijn wijk. 
Daarna klikt u op het logo met bloemen en 
vervolgens klikt u op het aanvraagformulier en vult u 
het op de computer in en daarna kunt u het digitaal 
versturen.  
Degenen, die de straatspeeldag in onze buurt 
organiseren, deden ook een beroep op deze 
subsidie! 
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Uit de oude fotodoos 

Op de foto staat Marc Kwaak die toen 4 jaar oud 
was, nu is Marc 34 jaar oud. Marc is gegroeid en de 
boom ook.  
 
Deze foto is genomen in de Meeuwenstraat, door 
Bert Kwaak die namens de firma Huijbens bezig is 
geweest de bestrating rondom de bomen te 
egaliseren in het kader van het wijkcontract. Bert 
staat zelf op de foto bij de werkgroep bestrating, 
deze foto is ook genomen in de Meeuwenstraat. 
 

Berichten van de gebiedsagent Frank Langedijk 
 
Wijk van de Week: 

Elke gebiedsagent heeft soms "de wijk van de 
week" dit houdt in dat mijn wijk een hele week wordt 
uitgemaakt voor projecten. 
- rood licht controles, verlichting fietsers, snelheid 
etc. U heeft daar ook een stem in, heeft u een idee 
dan kunt u dit doorgeven aan mij of aan de wijkraad. 
 
Bikers: 
Haarlem-Noord is voorloper en hierin uniek. Alle 
gebiedsagenten hebben begin april 2008 de bike-
opleiding gevolgd. Dit moet erin resulteren dat we 
veel meer zichtbaar in de wijk aanwezig zullen zijn. 
 
Nieuw project 2 aan tafel start ook in Haarlem  

 

Met 2 aan tafel wil het Rode Kruis op een positieve 
manier jongeren (vanaf 18 jaar) en ouderen met 
elkaar in contact 
brengen. 
Jongeren die zich 
opgeven voor het 
project worden 
gekoppeld aan 
een oudere die 
behoefte heeft 
aan contact. 
Ongeveer één keer per maand gaan zij samen 
boodschappen doen, koken en eten.  
 
Wij zijn op zoek naar ouderen die het gezellig 
vinden om samen met een jongere 1 x per maand te 
koken en samen te eten. Dit vindt plaats bij u thuis. 
Bij voldoende aanmeldingen (van zowel ouderen als 
jongeren) zullen wij in het najaar van 2009 starten 
met dit project. Natuurlijk kunnen ook jongeren zich 
alvast opgeven.  
 
Voor meer informatie of om u op te geven kunt u 
contact opnemen met Anky Weitkamp, coördinator 
Sociale Hulp Rode Kruis Haarlem e.o. tel 023-
5511615 of per e-mail: 
socialehulp@rodekruishaarlem.nl   

Het Rode Kruis Haarlem e.o. zoekt een 
vrijwilliger voor de dinsdagmiddagsoos  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwillig(st)er 

die dinsdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur de 
soosmiddag wil begeleiden in ons gebouw op de 
Vergierdeweg 52. Op de dinsdagmiddag komen ± 8 
tot 10 gasten bij het Rode Kruis voor een spelletje 
rummicub of triominos, een kopje thee en een 
gezellig praatje. Op deze middagen zijn altijd 2 
vrijwilligers aanwezig. Vind u het leuk om een 
spelletje mee te doen, bent u sociaal en vindt u het 
leuk om met ouderen te werken? Neem dan contact 
op met Anky Weitkamp, coördinator Sociale Hulp 
Rode Kruis Haarlem e.o. tel 023-5511615 (ma, wo 
en do van 9.00 – 14.00 uur) of per e-mail:  
socialehulp@rodekruishaarlem.nl   
 
 

Colofon: 
De nieuwsbrief is een uitgave van Wijkraad 
Dietsveld-Vogelbuurt. 
Redactie: Rina Stroo & Erwin van Eeden 
 
Secretariswijkraad.Dietsveld-vogelbuurt@xa4all.nl 
 

mailto:socialehulp@rodekruishaarlem.nl
mailto:socialehulp@rodekruishaarlem.nl
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Adressen wijkraadleden 

Jan-Jaap van den Berg Dietsveld 9 2025 BG Haarlem    023-539.5329 jjvdberg@pvda.nl 
Voorzitter 
 
Rina Stroo  Raafstraat 33 2025 ZE Haarlem      023 -5271523 Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl 
Secretaris-Redactie nieuwsbrief 
 
René Sierag  Lijsterstraat 11 2025 VA Haarlem    023- 5382063 renesierag@hotmail.com 
Penningmeester 
 
Willie Kemper  Reigerstraat 81 2025 XB Haarlem  w.kemper@orange.nl 
Wijkraadlid 
 
Martin van de Pavert Vondelweg 58rd 2025 AC Haarlem     023 -5390450 wijkraad.mvdpavert@freeler.nl                                      
Wijkraadlid  
 
Robert Pagan  Clovisstraat 75 2025 BM Haarlem  r.pagan@xs4all.nl 
Wijkraadlid - Website  
 
Erwin van Eeden  Vinkenstraat 23  2025 VS Haarlem  revaneeden@gmail.com 
Wijkraadlid—Redactie nieuwsbrief 
 
André Miedema  Canninefatenstraat 
Wijkraadlid– Notulist  
 
Ronald Haan  Wijkraadlid -  - Verkeer en bestrating 
  
Gebiedsagent       Frank Langedijk Marnixplein 11 2023 RL Haarlem  0900 – 8844 
 
Internet: http://www.wijkradenhaarlem.nl/dietsveldvogelbuurt/ 
 
 

Vergaderschema 
 
Onze vergaderingen zijn op de volgende data: 

 
Woensdag 10 juni 2009 
Zomervakantie  
Woensdag 2 september  2009 
Woensdag 7 oktober 2009 
Woensdag 4 november 2009 
 
Aanvang 20.00 uur 
Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52 
De vergaderzaal bevindt zich rechts aan 
de zijkant. U bent van harte welkom! 

 

             Belangrijke data 

 
  6 juni: Opening Schoterbrug 
 
10 juni: Straatspeeldag in de Roerdompstraat 

van 12.00 tot 16.00 uur met 
springkussen, popcorn en andere 
spelletjes. 

  
 Straatspeeldag in de Vinkenstraat in 

het gedeelte Eksterlaan tot de 
Reigerstraat. 

 Doe allemaal mee! 
 
13 juni: Opfleurdag van !2.00 uur tot 16.00 uur 
 Kraam met gratis plantjes in de 

Lijsterstraat van 14.00 uur tot 16.00 
uur. 

     
 Vanaf 12.00 uur aktiviteiten in de 

Leeuwerikstraat en hoek 
Leeuwerikstraat, Rijksstraatweg.  

 
11 juli: Groot ―Kickie on tour‖ jeugdvoetbal- 

toernooi op het HFC Haarlem terrein 
Aanvang 12.30 uur tot 16.00 uur met 

file:///D:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK1F/jjvdberg@pvda.nl
mailto:Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl
mailto:renesierag@hotmail.com
mailto:w.kemper@wanadoo.nl
mailto:r.pagan@xs4all.nl
http://www.wijkradenhaarlem.nl/dietsveldvogelbuurt/
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