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Jaargang 15 
Nummer 4 December 2016 

De Jan Gijzen, het participatietraject van de HOV 
(hoogwaardig openbaar vervoer) over de Rijk-
straatweg en de herinrichting Eksterlaan zijn alle-
maal onderwerpen die het afgelopen jaar onze 
aandacht hebben gehad. 
Daarnaast is er door bewoners en belangenorga-
nisaties aandacht gevraagd voor lokale initiatie-
ven. Zoals Steenbreek 023, het oprichten van een 
vrijwilligersnetwerk (Burenhulp) en het zoeken van 
een gemeenschappelijke klusruimte.  
Allemaal initiatieven die de wijkraad van harte on-
dersteunt, omdat ze allemaal bijdragen aan het 
vergroten van de leefbaarheid in onze mooie wijk. 
In 2017 gaan wij de herinrichting van de Ekster-
laan en Jan Gijzen volgen en zal het pleintje bij 
Bakkerij Visee vergroend worden. Samen met mijn 
mede wijkraadsleden, Manuel Wassink, Rina 
Stroo, Pauline Landwehr Johann, Kees Verhoe-
ven, Martin van de Pavert, Willie Kemper, nodig ik 
u graag uit om uw ideeën en wensen met ons te 
delen. Volg ons via facebook, maar nog liever  
bezoek onze vergaderingen. 
Hoe beter wij weten wat er bij u leeft, hoe beter wij 
de belangen van onze buurt onder de aandacht 
kunnen brengen en houden. Graag tot ziens bij 
onze eerst volgende wijkraadvergadering.  

Voorzitter special door Bert-Jan Rip, 

In de laatste wijkkrant van 2016 wil ik graag met u 
terug kijken op het afgelopen jaar en kort vooruit 
blikken.  
Sinds een jaar ben ik tijdelijk voorzitter van de wijk-
raad en mag ik met veel plezier de vergaderingen 
voorzitten.   
De eerste keer dat ik van de wijkraad hoorde, was 
tijdens de buurtbarbecue in 2011. Rina, onze se-
cretaris, vertelde met veel enthousiasme over de 
buurt en de rol die de wijkraad hierin vertolkte als 
belangenbehartiger voor de bewoners. Daar wilde 
ik meer van weten en heb toen een vergadering 
bezocht. 
Het eerste onderwerp dat toen op de agenda 
stond, was de uitbreiding van het SKOS en de par-
keerproblemen bij de Koningin Emmaschool.  
Ik was onder de indruk van de betrokkenheid van 
de bewoners en de ondersteuning, die de wijkraad 
hen bood en ben lid geworden.  
Ook dit jaar zijn wij als wijkraad weer betrokken 
geweest bij een aantal ontwikkelingen, die onze 
wijk raken. Het kan niemand ontgaan zijn, dat de 
omwonenden van de Jan Gijzenkade niet echt blij 
waren met het herinrichtingsplan van de wethouder 
voor de Jan Gijzen. Extra wijkraadsvergaderingen, 
die druk bezocht werden door betrokken bewoners 
en politieke partijen, leidden tot een ‘aanvalsplan’ 
richting het gemeentebestuur.  
Met als hoogtepunt een door jong en oud druk be-
zochte publieke tribune tijdens de commissieverga-
dering, waarin het definitieve ontwerp werd behan-
deld. Met hulp van alle insprekers, en een klein 
zetje vanuit de politiek, trok de wethouder haar 
plan in. 
Echt een succesverhaal waar de hele buurt, en 
zeker de direct betrokken bewoners, trots op mgen 
zijn. Burgerparticipatie in optima forma met een 
gezamenlijk feest als verdiende afsluiter. 

 Prachtige herfstkleuren  van de amberbomen op de Vergierdeweg, 
 foto ingestuurd door Hans, Pauline en Kick.. 
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Inmiddels is het december 2016 en is het Definitief Ontwerp, volgens planning op 11 oktober jl., vastge-
steld . Dat het de variant met fietsstroken wordt, staat nu onomstotelijk vast!  
Inmiddels is de aannemer Boskalis geselecteerd, om dit werk uit te gaan voeren in het najaar van 2017. 
   
     Hieronder ziet u het D.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als u het volledige D.O. wilt zien, kijkt u dan op: http://www.anteagroup.nl/nl/projecten/groot-onderhoud-
dietsveld-en-jan-gijzenkade-haarlem. 
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 Over het Rioleringsproject in de wijk Dietsveld is ook weer nieuws te melden.  

 
Begin december 2016 zijn de bewoners uitgenodigd om het aangepaste schetsontwerp met de lo-
caties van snelheid remmende maatregelen te bekijken en hierop te reageren. 
Dit naar aanleiding van reacties van buurtbewoners tijdens de inloopbijeenkomst op 12 juli 2016. 
Mede op basis hiervan is er een aangepast schetsontwerp gemaakt. 
In de bewonersbrief van 23 november is de volgende tekst te lezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit resulteert in het volgende ontwerp: 

 
Heeft u naar aanleiding van deze infor-
matie, vragen of opmerkingen, dan kunt 
u contact opnemen met Carolien van 
Balen-Peeters via 
carolien.vanbalen@anteagroup.com 
of tel. 06-10 91 46 27. 
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Werkzaamheden Eksterlaan. 
Geschreven door Franke Smidstra van BAM Infra 
 
Momenteel is het projectteam BAM Infra druk 
bezig met een aantal “niet zichtbare” werk-
zaamheden. Hierbij kunt u denken aan: het 
aanvragen van vergunningen, het ontwerpen 
van detailtekeningen, het opstellen van een 
boombeschermingsplan, het inkopen van ma-
terialen en het opstellen van een detailplan-
ning. Dit stelt ons in staat om tijdens de uit-
voering de verschillende werkzaamheden 
goed op elkaar af te laten stemmen en hier-
mee eventuele hinder te minimaliseren. 
 
De uitvoeringswerkzaamheden voor de herin-
richting bestaan uit;  
Vervangen riolering Eksterlaan en deel  
Jetphastraat, herinrichtingen van de wegver-
harding. asfalteren en herstraten verharding.  
aanleg fietssuggestiestroken, 
aanleggen verkeersremmende maatregelen 
aanleggen parkeervakken, vervangen van de 
masten van de openbare verlichting  
Planten van nieuwe bomen (in het plantsei-
zoen, uitvoering in november 2017) 
  
Planning  
De werkzaamheden starten 20 februari 2017 
en duren tot 25 augustus 2017. 
Binnen dit tijdskader zijn vier fases opgeno-
men met elk hun afzonderlijke planning (zie 
afbeelding bijlage).  
  
Fasering 
Door de werkzaamheden in vier fases uit te 
voeren,, beperken wij de hinder en zorgen 
voor een bereikbare straat gedurende de ge-
hele uitvoeringsperiode. Speerpunten binnen 
deze fasering zijn: 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid over Von-
delweg en Rijstraatweg  
Eksterlaan blijft vanaf Vondelweg in één-
richting bereikbaar 
Aanbieden alternatieve parkeerplaatsen  
Winkels blijven bereikbaar  
Voetpaden worden zo lang mogelijk in stand 
gehouden  

Alternatieve invalideparkeerplaatsen worden aange-
boden en de winkels blijven bereikbaar  
 
Bereikbaarheid 
Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden in twee 
richtingen gebruik maken van de rijbaan waarop het 
gemotoriseerde verkeer in één richting rijdt.  
Voetgangers kunnen gebruik maken van het trottoir, 
waarbij we nooit twee zijden tegelijkertijd openbre-
ken. Indien we voor het uitvoeren van werkzaamhe-
den een deel van het trottoir opbreken plaatsen wij 
tijdelijke loopschotten.  
Buslijn 14 zal in één richting gebruik blijven maken 
van de Eksterlaan. Middels tijdelijke bus voorzienin-
gen blijft lijn 14 halteren bij de huidige haltes. De 
noord-zuid richting zal omrijden via de Vondelweg.  
 
Parkeren 
Tijdens de werkzaamheden sluiten we een deel van 
de Eksterlaan af. Hierdoor kan er op het desbetref-
fende stuk niet worden geparkeerd. Om het par-
keeraanbod te compenseren richten we tijdelijk een 
deel van de straat in als tijdelijk parkeervoorziening.  
 
Huisvuil 
Tijdens het werk blijft de vuilniswagen de huidige 
afvalpunten bedienen. U kunt gewoon gebruik blij-
ven maken van de inzamelpunten.   
 
Hinder 
De verschillende werkzaamheden kunnen hinder 
met zich meebrengen. Hierbij kunt u denken aan 
geluidshinder wanneer wij de huidige wegverhar-
ding opbreken, stofhinder bij het lossen van zand, 
verkeershinder wanneer er een vrachtwagen materi-
alen komt brengen of lichthinder van tijdelijke bouw-
lampen.  
Wij streven ernaar om de werkzaamheden met zo 
weinig mogelijk hinder te laten plaatsvinden.  
Echter kan het voorkomen dat er incidenteel over-
last kan ontstaan. Wij zullen u voorafgaand aan de 
werkzaamheden informeren over de te verwachte 
hinder, en de te nemen maatregelen. 
 
Meer informatie 
Voor vragen of opmerkingen dan kunt u contact op-
nemen met dhr. Franke Smidstra, Omgevingsmana-
ger, uur via 088-4008091 of via Eksterlaan@bam.nl.  
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 Voor meer informatie: 
 https://www.haarlem.nl/ groot-
 onderhoud-eksterlaan/ 
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Burenhulp is een uniek netwerk van vrijwillige burenhulp. We willen ook in onze wijk Dietsveld-
Vogelbuurt de ouderwetse burenhulp weer nieuw leven inblazen.  
Dit initiatief is in 2013 door bewoners gestart in de wijk Bosch en Vaart en werkt daar goed.  
Inmiddels is het ook opgestart in diverse andere wijken in Haarlem.  
Het plan is om in onze wijk meer naar elkaar om te kijken, aandacht te besteden aan elkaar, elkaar te 
helpen en de weg te wijzen als dat nodig is, problemen en eenzaamheid te signaleren en meer  
’samen voor elkaar’ te zorgen.  
Kortom, Burenhulp zoals vroeger heel gewoon was! Noaberschap, zoals ze dat in het oosten van het 
land noemen. 
Hoe werkt het? 
Het netwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare 
bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als vrijwilliger iets wil betekenen. 
Hij of zij organiseert met de vrijwilligers in de straat de burenhulp, praktische hulp voor de (tijdelijk) 
kwetsbare bewoners. Burenhulp gaat meestal over eenvoudige vragen, een boodschap doen, een 
praatje maken, een klusje doen, iets signaleren.  
Elke twee maanden komen de contactpersonen een avond bij elkaar: gewoon bij iemand thuis op de 
bank om met elkaar uit te wisselen over bewoners en thema’s, tips, signalen en ideeën. In sommige 
straten werkt het ook nu misschien al goed.  
Daar kunnen andere straten dan wat van leren. 
De (vrijwillige) coördinator zorgt voor werven en ondersteunen van de contactpersonen. 
Organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor nieuwsberichten, heeft contact met de wijkraad en houdt de 
sociale kaart  wat voor hulp en welke activiteiten zijn er in de wijk, bij voor de wijk  
op gebied van zorg & welzijn.  
In de gezamenlijke bijeenkomsten leren mensen elkaar kennen en blijven de contactpersonen gemoti-
veerd. Het is gezellig, informeel en laagdrempelig.  
De coördinator is goed op de hoogte van de grenzen aan het netwerk en van de mogelijkheden in de 
zorg. Daar zijn op wijkniveau goede contacten mee. Want het moet natuurlijk wel leuk blijven!  
Burenhulp is er voor elkaar.  
We gaan geen taken van de professionele zorg overnemen! 
Wij zijn nog op zoek naar contactpersonen. Lijkt het u leuk om ook mee te doen namens uw straat of 
wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op met Helen Velthuizen, Romeinenstraat 25, 2025 CE  Haarlem, telefoon:  
023 5474717 of mail: burenhulp.dietsveld.vogelbuurt@gmail.com 

    
 Burenhulp in Dietsveld/Vogelbuurt  
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Op 15 maart in 2017 gaat wethouder Cora-Yfke Sikkema  eigenhandig een aantal stenen lichten  
om plaats voor te maken voor groen .De wens om dit pleintje te vergroenen, bestond al langer, 
maar is nu mogelijk vanwege de campagne “ Steenbreek 023”, waar de gemeente Haarlem ook 
aan deelneemt. Hieronder ziet u het ontwerp.  

Extra Buurtgroen op het pleintje bij bakker Visee en het IJsparadijs. 
 

L I T H   G R A F E N
D E  

U I T  H A A R L E M

P R I N T  |  M E D I A  |  D E S I G N

www.printservicenederland.nl
023 - 5386 444
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Wijkraadleden 

 Voorzitter   Bert-Jan Rip   
 info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 

 Secretaris    Rina Stroo  Raafstraat 33 2025 ZE Haarlem     023 -5271523 
  Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl 

Penningmeester Manuel Wassink 

Notulist   Kees Verhoeven 

Overige Wijkraadleden: 

Willie Kemper  
Martin van de Pavert 
Pauline Landwehr Johann 

Wijkraad Internet: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 

Facebookpagina:   www.facebook.com/ 
  dietsveldvogelbuurt 

Gebiedsagenten:  Ronald Kales en Leo Burggraeve 
Marnixplein 11  2023 RL Haarlem   0900 – 8844  

Melding openbare ruimte :  
Voor losliggende stoeptegels, defecte lantaarnpalen 
https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/ 

Of  bel gemeente Haarlem: T  14 023 of meld het op de app  Buiten Beter. 

Colofon 

De nieuwsbrief is een uitgave 
van: 
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 

Redactie: Rina Stroo 
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 

Drukker:  
De Lithografen uit Haarlem B.V. 

N.B. redactieleden gezocht! 
         aanmelden bij Rina Stroo 

Vergaderdata  
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 

Elke tweede dinsdagavond van de maand. verga-
dert de wijkraad. 
De vergaderingen zijn openbaar en u bent altijd 
welkom. U kunt ook altijd een agendapunt ter  
plekke toevoegen 
Plaats: 
In het gebouw van de Dagopvang van de SHDH, 
gelegen achter het Schoterrechthuis,  
Vergierdeweg 50.  
Aanvang:20.00 uur. 
Data: 
Dinsdag 13 december 2016 
Dinsdag 10 januari   2017 
Dinsdag  7 februari    2017 
Dinsdag 14  maart      2017 Wij zijn pas klaar als u

tevreden bent!

www.tuin-totaal.nl
tel:  023-5370235
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Er is ook genoeg ruimte om vragen te stellen. Houd voor de tijden en de locatie de spandoeken 
in het park in de gaten.  
Na het vrijgeven voor inspraak staat het plan op de website van het project: www.haarlem.nl/
schoterbos. Hier vindt u alle informatie over het project. 
Het plan is besproken met de organisaties in het park, de omliggende wijkraden, de  
Haarlemse Bomenwachters en de Fietsersbond Haarlem. 

Karen Voors 
Projectteam Schoterbos van Buro Sant en Co landschapsarchitectuur 

Stichting Ecologisch Beheer Haarlem 
Een groep die niet zoveel op de voorgrond treedt is de SEB, de Stichting Ecologisch Beheer 
Haarlem. Zij werken in de natuur op een wijze die de natuur wat meer in takt laat. Wilgen wor-
den niet met de kettingzaag compleet ontdaan van al het bovenblad, de SEB werkt met hand-
gereedschap en laat enkele takken staan voor de vogels en insecten.  
Een rietveld wordt niet met grote machines gemaaid en daardoor omgeploegd. Nee, het riet 
wordt met een lichte machine gemaaid en daarna wordt het maaisel verzameld en met berries 
naar een hoop gebracht. De grond, mos en veen, blijft in goede staat en planten als mint en 
orchidee krijgen weer kans, de dieren kunnen toch in het gebied terecht doordat er gedeelten 
niet gemaaid worden. 
Zaterdag 17 september was het rietveld tussen de ijsbaan Nova Zembla en de weg naar Villa 
Westend aan de beurt. Een groep vrijwilligers ging met berries, rieken en harken het middenge-
bied ontdoen van het riet. In de middag rond 15.00 uur waren we er mee klaar. Het is leuk en 
ontspannen werken in de natuur en je spaart een sportschool uit. Op de site www.seb-
haarlem.nl kunt u zien wat het SEB doet en ook wat er in het gebied rond onze wijk, zoals in 
 de Hekslootpolder, gedaan wordt. U bent altijd welkom om mee te werken. 

 Martin van de Pavert 

Stichting Ecologisch Beheer aan het rietmaaien bij de 
verdolven landen. 


