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Even bijpraten 
 
Leren van het wijkcontract 
 
Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft onze wijkraad 
einde vorig jaar een zogeheten „wijkcontract‟ gesloten 
met de gemeente Haarlem.  
Doel van dit contract is om enkele belangrijke zaken 
in de wijk voortvarend en in samenhang aan te 
pakken. Het gaat dan vooral om aandachtspunten op 
het terrein van de openbare ruimte, zoals bestrating, 
plantsoenen, speelvoorzieningen en zwerfvuil, maar 
ook om de verkeersveiligheid. Inmiddels zijn we bijna 
een jaar verder. Veel van wat op het lijstje stond, is 
inmiddels gerealiseerd en kan worden afgevinkt. 
Daarmee loopt het met het wijkcontract best aardig. 
Tegen die achtergrond is het dan interessant om te 
horen hoe het andere Haarlemse wijken vergaat met 
hun contract.  
Begin oktober kwamen vertegenwoordigers van alle 
wijkraden op uitnodiging van de gemeente bijeen in 
het altijd sfeervolle hotel Van der Valk in Schalkwijk. 
Sommige wijkraden hebben hun tweejarige 
contractperiode er al op zitten, andere zijn net zoals 
wijk halverwege, en weer andere zijn juist van start 
gegaan. Omdat de Haarlemse wijken nogal van 
elkaar verschillen , was het niet makkelijk algemene 
conclusies te trekken. In de binnenstad spelen 
bijvoorbeeld heel specifieke vraagstukken op het 
gebied van de horeca en het uitgaansleven, in andere 
wijken is sprake van (soms ernstige) leefbaarheids-
problemen en slechte woningen. Elke wijk heeft dus 
weer zo zijn eigen karakter. Wel vielen er enkele 
algemene conclusies te trekken over hoe je nu zo‟n 
wijkcontract het beste kunt samenstellen. In het begin 
is vaak de fout gemaakt om veel teveel te willen. Dan 
werd een wijkcontract volgepropt met een lange 
waslijst aan projecten. Vervolgens kwam de boel niet 
van de grond. Er waren immers veel te weinig 
buurtbewoners en wijkraadsleden om de kar te 
trekken. Ook van de kant van de gemeente ging er 
nog wel eens wat fout, bijvoorbeeld doordat de 
betrokken ambtenaren vaak wisselden of van buiten 
werden ingehuurd en snel weer vertrokken. Dat moet 
nu allemaal beter, aldus de gemeente. Zo hoor je nog  
eens wat.  

Conclusie voor onze wijkraad is dat we er goed aan 
hebben gedaan, ons enigszins te beperken in de 
ambities en daarnaast vooral concreet bezig te 
blijven. Dat is ook de taak van een wijkraad. 
 
 
Jan-Jaap van den Berg 
Voorzitter wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 
 
- 

11 november is de dag dat je bij Cees Conijn 
Snacks gratis een patatje halen mag! 
 
Op de avond van sint Maarten krijg je een patatje 
als je met een lampion komt en een liedje zingt. 
Al vanaf 17.30 uur staat hij  klaar met zijn 
personeel om de kinderen te ontvangen.  
 
Vorig jaar heeft hij duizend bakjes patat 
weggegeven!. Er worden ook altijd foto‟s 
gemaakt die hij inlijst en die nog een heel jaar te 

bewonderen zijn in de zaak. 
De foto‟s kan je terugvinden op de website 
www.conijn-partyservice.nl onder evenementen. 
Conijn Snacks kan je vinden op de 
Rijksstraatweg 364. 
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Het wijkcontract.                        
Wat kan er afgevinkt worden? 
 
In juni is volgens afspraak een kruis aangebracht 
op de kruising Roerdompstraat / Jan Gijzenkade 
om het verkeer beter te laten doorstromen. 
Verkeer dat vanaf de Jan Gijzenkade de buurt in 
wil , kan nu gemakkelijk afslaan. En verkeer dat 
linksaf de Jan Gijzenkade op wil, kan dit 
ongestoord doen. 
Mocht deze maatregel na een jaar niet het 
gewenste effect hebben dan zal naar een 
vervolgmaatregel gezocht worden. 
Overigens wordt het wegdek van de Jan 
Gijzenkade over ongeveer vier jaar opgeknapt, 
wanneer deze opengaat om het riool te 
vervangen. 
Naar aanleiding van klachten over de 
geluidsoverlast, die de afgesleten asfaltlaag nu al 
geeft, gaat men onderzoeken of er een voor die 
tijd nog iets aangedaan kan worden. 
Ook zijn er kruizen aangebracht op de kruising 
Eksterlaan / Rijksstraatweg. 
 

We hebben 13 juni een opfleurdag gehouden, 
waarbij er plantjes zijn uitgedeeld om in de 
voortuin te planten of om aan de gevel te hangen. 
We hadden het idee dat wel veel mensen, maar 
niet iedereen, hier gebruik van heeft gemaakt en 
daarom doen we het volgend jaar in de lente 
nogmaals! 
Op deze dag hebben we ook bloembakjes 
opgehangen in de Leeuwerikstraat en ze gevuld 
met bloeiende plantjes. 
 
Op het pleintje voor bakker Visee hebben we 
bloembakken opgehangen aan het gele hek. 
Dit idee kwam van Claire, de bakkersvrouw. 
In middels zijn de bakken gevuld met winterviolen, 
waar de winkeliers van het pleintje samen voor 
hebben gezorgd. 
 
 
 

 
Op de Eksterlaan worden komend najaar 
bloembollen geplant in alle plantsoenen. Er komt 
afwisselend een mengsel krokussen en een 
mengsel narcissen in. 
De speeltuin D.V.S. gelegen aan de Clovisstraat is 
bijna geheel vernieuwd. Er staat een nieuwe  
schotelschommel, er is een panna voetbalveldje 
gekomen en er zijn ook toestellen geplaatst voor 
kinderen vanaf 1 jaar. Helemaal super en uniek in 
de wijk. 
 
Op de speelplek Gruttostraat  is een hinkelbaan  

gemaakt en er zijn extra bankjes geplaatst, dat het 
contact  tussen de omwonenden onderling 
bevordert . Zo is het plan door hen opgevat om de 
schuttingen van de particuliere tuinen, die de 
speelplaats omheinen,  te gaan schilderen. Op het 
Dietsveld is in de zomer een duikelrek geplaatst in 
plaats van het wiebelkuipje. Het rek had, wat ons 
betreft ,wel wat groter mogen zijn en geschikt voor 
meer kinderen tegelijk, want spelen doen kinderen 
graag samen.  
Kickie on tour, met z‟n allen voetbalspelen doen in 
de wijk onder leiding van spelers van HFC. 
Haarlem, is al vijf keer geweest (zie ook  op pagina 
3 ). 
 
De cursus: “Hoe spreek ik een ander aan” is in mei 
gehouden en een groep van ongeveer 12 mensen 
heeft hieraan deelgenomen.  
 
De boomwortels, die overlast gaven in het 
loopgedeelte van de stoepen zijn verwijderd en de 
stoepen zijn zoveel mogelijk gelijk gemaakt. 
De boomwortels blijven ondertussen natuurlijk 
gewoon groeien. Daarom volgt in augustus 2010 
een 2de ronde. Indien u klachten heeft, kunt u het 
meldpunt bellen,  tel 51115115 of het digitaal 
melden op www.haarlem.nl 

 
.  
.  
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Wat zit er nog op het vinkentouw? 
 
Het onderzoek naar de mogelijkheid om 
éénrichtingsverkeer in te voeren aan de randen van 
de Vogelbuurt, zoals in de Reigerstraat en de Reijer 
Anslostraat. In de volgende bijeenkomst van de 
werkgroep verkeer en parkeren zullen we hier mee 
verder gaan. 
 
Het ontwerp voor de kruising van de Vergierdeweg/ 
Leeuwerikstraat / Vinkenstraat is zo goed als klaar 
en wordt binnenkort ter inspraak voorgelegd aan de 
direct omwonenden. Als u er over mee wilt praten, 
bent u welkom bij de overleggen. 
 
Ook wordt het probleem van fout parkeren 
aangepakt. Er wordt teveel op hoeken geparkeerd 
waardoor het zicht ontnomen wordt en er onnodig 
een gevaarlijke onoverzichtelijke situaties ontstaan. 
 
Extra bomen in de buurt. 
Momenteel wordt onderzocht waar bomen geplant 
kunnen worden . 
Er wordt gekeken of de stoep breed genoeg is en of 
er leidingen in de weg liggen en wat het 
beschikbare budget is. In de buurt zijn heel wat 
boomloze straten, waardoor deze straten sneller 
minder uitstraling hebben. In sommige straten 
hebben mensen veel groen in de voortuin 
geplaatst, waardoor het niet zo opvalt dat er in die 
straat weinig of geen bomen staan. Het najaar is 
een geschikte tijd om een heester of een kleine 
boom te planten. 
 U kunt daarvoor o.a. terecht bij een boomkwekerij 
zoals Loef in Velserbroek of bij tuincentra. 
 
Het vervangen van het riool in de wijk Dietsveld en 
de daaraan gekoppelde herbestrating van de 
straten met de bijbehorende 30 km inrichting, zal in 
2010 aanvangen.  
 
Het opknappen van de speelplek Lijsterstraat. We 
willen hier een aantrekkelijk plein van maken met 
ook wat groen.  
 
Het onderhoud van de ecologische oever van de 
Jan Gijzenkade blijft ook in de komende tijd een 
aandachtspunt.  
We willen er voor zorgen dat er goede afspraken 
komen over het maaien van het gras en het 
onderhoud van de oeverbeplanting. Het zou mooi 
zijn als er een goede mix ontstaat tussen recreatie 
en de natuur .Als alles goed voor elkaar is, komt er 
een informatiebord over de planten en de dieren in 
de ecologische oever, die zo‟n anderhalve meter 
breed is.Het plaatsen van de extra afvalbakken is 
alleen op de Eksterlaan uitgevoerd. We gaan er 
van uit dat de overige afvalbakken nog in 2009 
geplaatst worden 
 
 

Kickie on tour op het Dietsveld 
 
Tijdens de herfstvakantie op woensdag 21 oktober 
was er weer een “Kickie on Tour” op Dietsveld. 
Deze keer waren Edgar Manucharyan, Tom 
Overtoom, Claudio Sabajo en keeper Marco van 
Duin van de selectie van HFC Haarlem aanwezig 
om de spelletjes te begeleiden. 
 

Er waren ca. 60 kinderen die, ingedeeld in teams 
de onderdelen: paaltje verdedigen, afronden op de 
goal, gaten schieten, voetvolley, partijtje en 
techniek afwerkten. 
 
De kinderen die deelnamen kregen ook weer een 
gratis toegangsbewijs voor de wedstrijd HFC 
Haarlem - Volendam op vrijdag 23 oktober. Helaas 
werd die wedstrijd verloren met 1-2, maar 
afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Eindhoven 
won HFC Haarlem met 2-1. Man of the Match was 
Edgar Manucharyan die 2x voor Haarlem 
scoorde!! 
 
Er worden elke keer een hoop foto‟s gemaakt van 
„Kickie on Tour” en deze foto‟s worden op de 
Kickie-hyves geplaatst. Dus als je lid bent van 
hyves dan kun je daar nu de foto‟s bekijken. 
Binnenkort komen ze ook op de Kidsclub-site te 
staan. De Kidsclub is de gratis jeugdfanclub van 
HFC Haarlem en voor kidsclubleden worden veel 
leuke dingen georganiseerd. Als je je wilt 
aanmelden kijk dan op http://www.hfchaarlem.nl/
kidsclub/Introductie.html. 
 
En zet maar alvast op de kalender:  
Op woensdag 25 november (14.00 - 16.30 uur)  
komt “Kickie on Tour” weer naar Dietsveld.  
Iedereen uit de wijk is van harte welkom. 

 
Dit is een punt van de werkgroep schoon waarin 
ook nog andere zaken beschreven staan, die nog 
staan te gebeuren. 
U kunt de volledige tekst van het wijkcontract 
nalezen op www. haarlem.nl 

http://www.hfchaarlem.nl/kidsclub/Introductie.html
http://www.hfchaarlem.nl/kidsclub/Introductie.html
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Duurzaam verbouwen Vogelbuurt/ Dietsveld 
Veel woningen in de wijk Vogelbuurt Dietsveld zijn al 
een tijd geleden gebouwd. Ze zouden met een aantal 
maatregelen veel energiezuiniger gemaakt kunnen 
worden. Dit is niet alleen goed voor uw portemonnee, 
ook het comfort van uw woning verbetert, de waarde 
van uw huis stijgt en het milieu wordt gespaard. 

Is duurzaam duur? 

De energieprijs is de afgelopen jaren behoorlijk 
gestegen. In de periode van 1999 tot 2008 is de 
energieprijs twee keer zo hoog geworden (bron: 
Centraal Bureau voor de Statistiek). De verwachting is 
dat de energieprijs door zal blijven stijgen met zo‟n 8 % 
per jaar. Kunt u zich voorstellen dat uw huidige 
energierekening over negen jaar nog eens twee maal zo 
hoog is geworden?  
 
Door uw woning energiezuinig te verbouwen, kunt u 
deze maandlasten fors naar beneden krijgen. Zo kunt u 
wel 30% besparen op uw energierekening als u een 
aantal van de volgende maatregelen toepast in uw huis: 
kierdichting, dakisolatie, glasisolatie, vloerisolatie, HR 
(combi) ketel, zonnepanelen, zonneboilers. 
 
Door nu te investeren in het energiezuinig maken van 
uw huis, kunt u op termijn dus veel geld besparen. 
 
Wat kan de gemeente voor u betekenen? 
Om u van dienst te zijn, ondersteunt de gemeente 
Haarlem u bij het duurzaam verbouwen van uw woning. 
U kunt bij de gemeente terecht voor advies over 
bouwkundige maatregelen, financieringsmogelijkheden 
en een (lokaal) netwerk van uitvoerders.  
De gemeente sluit hiermee aan op het landelijke energie 
besparingsinitiatief Meer Met Minder 
(www.meermetminder.nl en www.VEH.nl). 
 
De gemeente geeft een presentatie in uw buurt, 
Vogelbuurt/ Dietsveld. Tijdens deze presentatie krijgt u 
te horen welke bouwkundige maatregelen u kunt 
nemen, welke subsidies er voor u zijn en van welke 
financieringsmogelijkheden u gebruik kunt maken. De 
vragen die u na afloop heeft, kunt u direct stellen aan de 
kenners (mensen met verstand van zonnepanelen, 
bouwkundige oplossingen of 
financieringsmogelijkheden). Tenslotte is er de 
mogelijkheid direct een afspraak met hen maken. 

Huiseigenaren ontvangen een brief van de gemeente 
met de officiële uitnodiging. Hierbij geven we u alvast de 
data en plaats:  
Woensdag 25 november voor de (toekomstige) woning 
eigenaren van de Vogelbuurt 
Donderdag 26 november voor de (toekomstige) 
woning eigenaren van Dietsveld 
 

Nieuws van de speeltuin D.V.S. 
 
Gelukkig staat de rokershut nu ook, daarmee zijn we 
bijna klaar met al de vernieuwingen in de speeltuin. Er 
moet nog steeds een klein stukje van het grote 
speeltoestel wat aan de Vondelweg staat geschilderd 
worden. Binnen hangen de nieuwe gordijnen ; natuurlijk 
blijven er altijd klusjes en wensen, die nog gerealiseerd 
kunnen worden. Ook de mensen, die graag darten of 
biljarten zijn niet vergeten. de nieuwe pooltafel is er en 
er is ook een pooldart bijgekomen. 
Ik zou zeggen : kom eens kijken op de 
donderdagavond. Voor de kosten hoeft u het niet te 
laten, de entree bedraagt € 1,50 per avond. 
Verder hebben we eind november op zondag de 29 ste 
een Sinterklaasmiddag voor kinderen. Op die middag 
worden spelletjes gedaan en er wordt een ronde 
gekiend met ………………….?       Verrassingspakjes!  
Natuurlijk wint ieder kind een pakje. De kosten hiervoor 
zijn: voor leden van D.V.S.  € 2,50, niet leden betalen € 
5,00. Dat is inclusief spelletjes , kienen, limonade en 
een snoepje. 
Graag van te voren aanmelden via de mail in verband 
met inkoop. Ons mailadres is: speeltuin-dvs@kpnmail.nl 
Daarnaast is er op zondag 20 december ook een 
gezellige kienmiddag voor de kinderen met uiteraard 
alleen kerstprijsjes. Voor meer info  

023 -5382927 ;                                                             
Website : www.speeltuin-dvs.nl 

 
Truus van Schagen 
 

 
19:00 – 19:30 inloop met koffie 
19:30 – 20:15 presentatie energiezuinig verbouwen 
20:15 – 21:00 mogelijkheid vragen te stellen aan de 
  kenners  
 
Sportzaal van de Kon. Emmaschool, Roerdompplein 1 
 
Duurzaamheidslening gemeente Haarlem 
Er zijn veel manieren om uw verbouwing te financieren. 
Een voorbeeld hiervan is de duurzaamheidslening. De 
duurzaamheidslening is een lening met een laag 
rentetarief die door de gemeente wordt uitgegeven. Een 
voorwaarde is dat de lening wordt besteed aan zaken 
die uw huis duurzamer en energiezuiniger maken. Vanaf 
4 januari 2010 kunt u deze lening aanvragen. Informatie 
over de lening kunt u vanaf 25 november bij de 
gemeente opvragen. 
 
We hopen u op de presentatieavond te ontmoeten.  

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Margreet van der Woude 
Gemeente Haarlem 
Afdeling Milieu 
 
Email  : antwoord@haarlem.nl 
Telefoon : 023-5115115  

http://www.meermetminder.nl/
http://www.veh.nl/
mailto:antwoord@haarlem.nl
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30 kilometerzone                               
Let op de voorrangsregels! 
Het is al in heel veel Haarlemse wijken de normaalste 
zaak van de wereld: 30-kilometerzones. Ook in 
Dietsveld-Vogelbuurt zijn deze zones ingesteld voor 
meer veiligheid in het verkeer. Maar hoe zat het ook 
weer met de verkeersregels? Wie moet u voor laten 
gaan? 
De uitrit van een 30-kilometerzone herkent u aan het 
trottoir: dat doorloopt tot de weg. Als u vanaf zo‟n uitrit 
de weg oprijdt, heeft al het andere verkeer dat uw pad 
kruist voorrang.     
Geeft u geen voorrang, dan bent u in overtreding.  
Bij een ongeluk bent u aansprakelijk! 

 

 
Berichten van de gebiedsagent Frank Langedijk 

 
 
 
Voorstellen: 
Frank Langedijk, 
gebiedsagent van 
Dietsveld/Vogelbuurt 
en Planetenwijk 
 
Veiligheid: 
Hoe veilig is het om 
te wonen in 
Dietsveld-
Vogelbuurt.Ik kan u 
zeggen dat deze 
wijk een best veilige 
wijk is om in te 
wonen. 
Vergeleken met 
andere wijken in 
Haarlem-Noord (de 
Indischebuurt, 
Delftwijk en 
Transvaalbuurt). 
springen we er met 
onze wijk goed uit. 
Ik ben positief 
hierover.  

 
Inbraken in woningen: 
Inbraken in woningen hebben vaak een 
emotionele impact op de aangevers. Een 
vreemde is in je woning geweest en heeft aan 
je spullen gezeten. Gelukkig vallen de inbraken 
over het algemeen mee. 1x inbraak woning 
(vorig jaar 5) 
Betrof het ingooien met een trottoirtegel van 
een ruit en wegnemen van een laptop door 2 
jongens op een scooter. 
De beste manier om je woning te beveiligen is 
verlichting. Tijdschakelaars en goed hang- en 
sluitwerk. Wist u dat de meeste inbraken 
gepleegd worden in de avonduren,  buiten is 
het donker en in de woning brandt geen licht, 
bewoners niet thuis, aanbellen met een 
smoesje, als er wordt opengedaan of niet thuis 
en naar achteren om in te breken. 
 
Aanrijdingen met letsel: 
1x aanrijding met letsel. Meeuwenstraat, het 
openen van een autoportier waarbij de fietser 
ten val kwam. ook dit is een daling van 3 
vergeleken met vorig jaar. 
 
Diefstallen van fietsen: 
Er is afgelopen jaar vaker aangifte gedaan van 
fietsendiefstal (7x) vaak via internet. (vorig jaar 
3x)  

 
Buurtbemiddeling: 
Een groot deel mijn tijd en energie wordt 
opgeslokt aan burenruzies en relatietwisten. 
Soms is het op te lossen soms ook niet. Het gaat 
om kleine zaken die volledig uit de hand kunnen 
lopen. Onze wijk kan als "pilotwijk" gebruik 
maken van bureau "buurtbemiddeling". De 
resultaten zijn goed te noemen. een aantal goed 
getrainde vrijwilligers uit de gemeente Haarlem 
bemiddelt in huis- tuin en keukenconflicten 
tussen buren. Zij spelen niet voor rechter en 
vellen ook geen oordeel. Zij proberen de 
ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en 
hen samen tot een oplossing te laten komen. 
Zonder tussenkomst van politie en justitie 
probeert men eruit te komen. Buurtbemiddeling is 
gratis en de vrijwilligers hebben een 
geheimhoudingsplicht.  
Buurtbemiddeling is een samenwerking van de 
gemeente Haarlem, politie, Welzijn en de 
wooncoöperaties Pre-wonen, Ymere en Elan.  
Bureau buurtbemiddeling is voor een ieder te 
benaderen.  
Website: buurtbemiddeling.meerwaarde.nl 
Mail: BuurtbemiddelingHaarlem@meerwaarde.nl 
tel: 023-5698883 
Lili Brouwer 06-11513447 
 
Tot slot: 
De wijkraad steekt veel tijd en energie om de wijk 
leefbaar te houden. Deze vrijwilligers zijn het die 
vaak de kastanjes uit het vuur halen bij de 
gemeente. Verbeteringen in uw wijk zijn vaak tot 
stand gekomen door uw wijkraad. 
De wijkraad verdiend uw steun en kan altijd hulp 
gebruiken. Als iemand een pluim verdiend dan is 
het uw wijkraad. 
Verder hoop ik dat we goed kunnen 
samenwerken en schroom niet om mij aan te 
spreken of te bellen of e-mailen. We moeten het 
met z'n allen doen en ook U bent de ogen en 
oren van de wijk. Laten we de wijk veilig en 
leefbaar houden! 
 
Telefoon: 0900-8844 
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Rioolvervanging en aanleg fiets-         
straat Vondelweg Ventweg 
In oktober 2008 is door de gemeente Haarlem 
een inspraakprocedure gehouden voor de 
herinrichting van de Vondelweg ventweg. De 
hoofdweg van de Vondelweg is al in 2004 
gereconstrueerd. Deze weg vertoont veel 
spoorvorming. Tevens moet het riool in de 
ventweg vervangen worden.  
Dit betekent dat de rijweg wordt voorzien van 
rood asfalt, waarbij fietsers als hoofdgebruiker 
van de weg worden gezien, waarbij de 
automobilist “te gast” is. Fietsers kunnen hierbij 
in twee richtingen fietsen. Voor automobilisten 
blijft de ventweg een éenrichtingsweg van noord 
naar zuid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de fietsstraat, welke een breedte heeft 
van 3 meter asfalt met aan weerszijden een 50 
cm brede klinkerstrook,  worden aan de 
huizenzijde parkeervakken aangebracht. Tussen 
de ventweg en de hoofdweg blijft de 
groenstrook gehandhaafd. In deze groenstrook 
worden zomereiken geplant. 
De lichtmasten in het trottoir verdwijnen. De 
lichtmasten in de middenberm blijven 
gehandhaafd. In de nieuwe situatie worden aan 
deze lichtmasten extra uithouders gemaakt, die 
de fietsstraat verlichten. 
Het bestaande riool in de Vondelweg ventweg 
wordt over de gehele lengte vervangen voor een 
riool met een grotere diameter. Door dit grotere 
riool kan, bij hevige regenbuien, het regenwater 
vanaf Muiderslotweg en Eksterlaan sneller en 
beter afgevoerd worden. Hierdoor zal er minder 
water op straat blijven staan bij hevige 
regenbuien. Ook hoeft er door dit grotere riool 
geen bergingsvoorziening in Haarlem Noord 
gebouwd te worden. 
Naar verwachting zal de aannemer in medio 
november starten met de werkzaamheden. 
  

Webberichten  

 
Op onze website: 
 www. wijkradenhaarlem.nl/dietsveldvogelbuurt  
 
kunt u de wijkraad laten weten aan welke zaken we 
aandacht zouden kunnen besteden. 
 
U kunt ons een webbericht sturen via; 
webbericht@dietsveldvogelbuurt.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij 
sturen u een reactie en nodigen u uit,. 
Indien u in de gelegenheid bent, kunt u het bericht 
toelichten tijdens de wijkraad  en met ons samen 
over een mogelijke oplossing praten. 
Het kan ook zijn dat we u uitnodigen om naar een 
overleg te komen van één van de werkgroepen van 
het wijkcontract, als het iets betreft wat daarin 
besproken wordt.  
Het grote voordeel daarvan is, dat er bij de 
werkgroepen de betreffende gemeenteambtenaar 
aanwezig is en de vergadering leidt. 
 
De webberichten worden niet gepubliceerd op de 
website. De laatste tijd hebben veel mensen, tot 
grote tevredenheid van ons, gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. 
 



7 

Rioolvervanging en aanleg fiets-         
straat Vondelweg Ventweg 
In oktober 2008 is door de gemeente Haarlem 
een inspraakprocedure gehouden voor de 
herinrichting van de Vondelweg ventweg. De 
hoofdweg van de Vondelweg is al in 2004 
gereconstrueerd. Deze weg vertoont veel 
spoorvorming. Tevens moet het riool in de 
ventweg vervangen worden.  
Dit betekent dat de rijweg wordt voorzien van 
rood asfalt, waarbij fietsers als hoofdgebruiker 
van de weg worden gezien, waarbij de 
automobilist “te gast” is. Fietsers kunnen hierbij 
in twee richtingen fietsen. Voor automobilisten 
blijft de ventweg een éenrichtingsweg van noord 
naar zuid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de fietsstraat, welke een breedte heeft 
van 3 meter asfalt met aan weerszijden een 50 
cm brede klinkerstrook,  worden aan de 
huizenzijde parkeervakken aangebracht. Tussen 
de ventweg en de hoofdweg blijft de 
groenstrook gehandhaafd. In deze groenstrook 
worden zomereiken geplant. 
De lichtmasten in het trottoir verdwijnen. De 
lichtmasten in de middenberm blijven 
gehandhaafd. In de nieuwe situatie worden aan 
deze lichtmasten extra uithouders gemaakt, die 
de fietsstraat verlichten. 
Het bestaande riool in de Vondelweg ventweg 
wordt over de gehele lengte vervangen voor een 
riool met een grotere diameter. Door dit grotere 
riool kan, bij hevige regenbuien, het regenwater 
vanaf Muiderslotweg en Eksterlaan sneller en 
beter afgevoerd worden. Hierdoor zal er minder 
water op straat blijven staan bij hevige 
regenbuien. Ook hoeft er door dit grotere riool 
geen bergingsvoorziening in Haarlem Noord 
gebouwd te worden. 
Naar verwachting zal de aannemer in medio 
november starten met de werkzaamheden. 
  

 
 Colofon: 
 De nieuwsbrief is een uitgave van : 
 Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt. 
  
  
Redactie: Rina Stroo & Erwin van Eeden 

 
Secretariswijkraad.Dietsveld-vogelbuurt@xa4all.nl 

WINTER STUIF- STUIF                     
 

 

 

 

 

 

Alvast een data om in de agenda te zetten. 
Vervelen in de Kerstvakantie is echt niet nodig. 
Net als voorgaande jaren vind er in de tweede 
week van de kerstvakantie een activiteit voor 
kinderen plaats in de Egelantier, Gasthuisvest 47.  

Van 29 december tot en met 2 januari 2009 
kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar zich 
weer amuseren met allerhande activiteiten. Zo 
zullen er weer kaarsen gemaakt worden, kan er 
gekookt en gekokkereld worden en kunnen er 
spelletjes gedaan wor 

den.Wil je (ook) als vrijwilliger mee gaan doen; dat 
kan via een e-mail naar fnijpels@dock.nl of een 
briefje naar de Stuif-Stuif, p.a. Buurtcentrum de 
Fjord, Paul Krugerkade 6, 2021 BN HAARLEM. 

 

Het digitale meldpunt leefomgeving 
 
In plaats van bellen naar het nummer 5115115 kunt 
u uw melding ook digitaal doorgeven via internet. 
Het leuke hiervan is dat u op een google-map 
kaartje kunt kijken of er al iets gemeld is en wat er 
zoal gemeld wordt. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
U gaat naar www.haarlem.nl 
Dan gaat u naar het digitale loket, hoofdstuk 
meldingen / klachten. 
 
Daarna krijgt u de volgende vraag voorgelegd: 
 
Wilt u iets melden over uw woonomgeving? 
Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over: 
 afval en prullenbakken 
 bestrating  
 laaghangende takken 
 overstromingen van putten 
 bankjes of speeltoestellen 
 straatverlichting 
 geluidsoverlast 
 fietswrakken 
 handhaving op vergunningen. 
 
Als u daarna de aanwijzingen opvolgt, volgt de rest 
vanzelf. Het voordeel, van digitaal melden, is dat u 
gelijk een bewijs heeft van de melding.  
De wijkraad waardeert het als u zaken meldt.  
 
U hoort een terugkoppeling te krijgen over wat er 
met de melding is gedaan. 

  
 

 
Uit de oude fotodoos 
Dit keer geen foto‟s uit een ver verleden, maar  een 
foto van de ijspret van vorig jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IJspret 2009 
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Adressen wijkraadleden 

Jan-Jaap van den Berg Dietsveld 9 2025 BG Haarlem    023-539.5329 jvdberg@gmail.com 
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 78   2025 CD Haarlem                  
Wijkraadlid– Notulist                 
 
Ronald Haan  Reigerstraat 42  2025 BM Haarlem 
Wijkraadlid-Verkeer en bestrating  
 
Gebiedsagent       Frank Langedijk         Marnixplein 11 2023 RL Haarlem 
0900 – 8844                        frank.langedijk@kennemerland.politie.nl 
 
Wijkkraad Internet:             www.wijkradenhaarlem.nl/dietsveldvogelbuurt/ 
 
 

Vergaderschema 
Onze vergaderingen zijn op de volgende data: 

Woensdag 4 november 2009 
Woensdag 2 december 2009 
 
Woensdag 6  januari     2010 
Woensdag 4  februari   2010 
 
Aanvang 20.00 uur 
Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52 
De vergaderzaal bevindt zich rechts aan de 
zijkant. U bent van harte welkom! 

 

             Belangrijke data 

 
  25 november:  “Kickie on Tour” 
       Op het Dietsveld  
            Van 14.00 tot 16.30 uur 
  
  20 december: Kerstsamenzang op het 
        Kerkplein van de Mariakerk 
                         Vanaf 16.00 uur    
                         Met muzikale begeleiding van 
      De Spaarnebazuin 
 
  29 december: Winterstuif-stuif in de Egelantier 
  t/m 2 januari 
 
Belangrijke adressen: 
 
Speeltuin D.V.S  Clovisstraat 56 2025 BP 
Postadres: Sperwerstraat 22 2025 ZL 
Website: www.speeltuin-dvs.nl 
E-mail speeltuin-dvs@kpnmail 
 
 

 

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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