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Even voorstellen….
Mijn naam is Esther Pieters.
Ik ben geboren in Haarlem Noord, waar ik tot mijn 22ste 
jaar heb gewoond.
Nadat ik een paar jaar op een zolder in Heemstede, in 
een flat in Schalkwijk en een huis in de Zwaluwstraat-
Vogelbuurt heb bewoond, woon ik sinds 1995 aan het 
Batavierenplantsoen. Van mijn 4e tot mijn 11 jaar ging ik 
naar de St. Luciaschool in de Kloosterstraat, bij de Zusters, 
vervolgens naar de St Lucia ULO aan de Planetenlaan.

Mijn 1e baan was assistent boekhouding van Boek en 
Blad, een onderdeel van Uitgeverij Spaarnestad, destijds 
gevestigd aan de Nassaulaan in Haarlem. 
Na een aantal baantjes als assistente boekhouding 
heb ik vanaf mijn 20e tot mijn 65e gewerkt op afdeling 
vrachtzaken bij raffinaderij WITCO aan het Spaarne te 
Haarlem. 

In mijn vrije tijd lees ik graag en houd ik de actualiteiten bij. 

Ook bezoek ik regelmatig rock en blue metal concerten.
In 2016 werd tijdens een bezoek aan een vergadering van 
de Wijkraad mijn interesse gewekt om hiervan deel te gaan 
uitmaken.

In 2018 werd ik notulist van de wijkraad. Ik vind het wel heel 
leuk om te doen maar ben van huis uit geen schrijfster en 
zeker geen Neerlandica. Vandaar dat ik deze taak niet meer 
heb voortgezet. Dus als er een wijkgeno(o)t(e) is, die na 
het lezen hiervan, denkt dat is nou echt een leuke uitdaging 
voor mij, ook omdat het door en voor buurtgenoten is, meld 
je dan aan!

Hoewel ik gestopt ben als notulist, ben ik niet van plan om 
te stoppen met de wijkraad. Er blijft altijd genoeg te doen, 
onder meer het bijhouden van gemeentelijke activiteiten 
en het bezoeken van raadsvergaderingen, zodat er tijdig 
kan worden ingespeeld op zaken die van belang zijn voor 
onze wijk.

NIEUWSBRIEF
Raadpleeg voor het 
laatste nieuws onze 
website, nextdoor en 
facebookpagina
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Ontwikkelvisie Orionzone
Zoals ook al in de vorige wijkkranten is aangegeven, ziet de gemeente Haarlem kans voor ongeveer 600 woningen bij de Orionweg 
en de Planetenlaan. Wij willen u op de hoogte houden over dit project.

Van 26 augustus tot 7 oktober 2019 was het mogelijk een reactie te geven op de concept ontwikkelvisie.
Op 11 september was er een inloopbijeenkomst in Het Schoterhof aan de Plesmanlaan 1. Tijdens deze bijeenkomst konden er 
vragen gesteld worden over de concept visie.

Het is de bedoeling dat de gemeente in oktober en november de reacties gaat verwerken. In november of december zal de 
ontwikkelvisie dan definitief gemaakt worden.
Regelmatig publiceert de wijkraad de voortgang van het project op haar website, Facebookpagina en Nextdoor.

In november 2019 start aannemer Compeer Infra met de eerste werkzaamheden. Aangezien deze werkzaamheden grotendeels ’s 
nachts plaatsvinden, hebben die nog een beperkte impact op de bereikbaarheid.

Tussen februari en juli 2020 worden de omvangrijkste werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen belangrijke 
gevolgen hebben voor de doorstroming van het verkeer op de Rijksstraatweg. Omwonenden gaan ook enige overlast ondervinden 
van de werkzaamheden. Er wordt naar gestreefd om dit tot een minimum te beperken. Tijdens algemene informatiebijeenkomsten 
zal de gemeente alle belanghebbenden hierover informeren. Deze bijeenkomsten worden op korte termijn aangekondigd, de data 
komen onder andere op de projectpagina te staan (zie onderstaande website). Vanaf dat moment wordt alle informatie ook op 
deze projectpagina getoond.

De verwachte planning van de werkzaamheden is als volgt:

November – december 2019: kruisingen Kleverlaan en Soendastraat
Januari 2020: kruisingen Van Nessstraat en Ambachtstraat
Februari - maart 2020: kruising Zaanenlaan
Maart – juni 2020: kruising Jan Gijzenkade en Minahassastraat
Juni 2020: Marsmanplein
Juli 2020: Muiderslotweg
Augustus 2020: Vergierdeweg en Maasstraat
September 2020: Delftplein en Vlietweg

Voor meer informatie kunt u de website https://www.haarlem.nl/ontwerp-hoogwaardig-openbaar-vervoer-hov/ raadplegen.
Ook op de website van de wijkraad kunt u informatie vinden. Kijk hiervoor onder projecten.

Hoogwaardig openbaar Vervoer (HOV)
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Houd onze buurt schoon,
heel en veilig

Iedere wijk in Haarlem heeft een eigen wijkhandhaver. De handhaver controleert op onder andere verkeerd geparkeerde auto’s en 

fietsen, overlast door jeugd en horeca, afval en hondenbeleid. We willen wonen en werken in een prettige, schone en veilige stad. 

Daar kunnen we samen wat voor doen. 

Voor contact met uw wijkhandhaver, belt u de meldcentrale Handhaving. 

Wat kunt u doen?
Samen houden wij de buurt schoon, heel en veilig. Voor naleving van de regels zet gemeente Haarlem handhavers in. 

Samenwerking met u, uw buurtgenoten en partners zoals de politie is hierbij belangrijk. 

Heeft u een melding over uw woonomgeving? Meld dit altijd. Het helpt! Geef het door via www.haarlem.nl/melding of bel naar 

de Meldcentrale van de afdeling Handhaving via 023 - 511 4950. De Meldcentrale neemt uw melding direct in behandeling. De 

handhavers zijn op straat te vinden en de Meldcentrale Handhaving is telefonisch te bereiken op:

• Maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 22.00 uur

• Donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur

• Zondag van 8.30 tot 17.00 uur.

Waar kunt u de handhavers voor inschakelen?

AFVAL
Huishoudelijk afval kunt u aanbieden op de wijze die voor uw wijk geldt. Onjuist geplaatst afval wordt onderzocht en mogelijk 

beboet door de handhavers. Grofvuil kan naar het Milieuplein van Spaarnelanden worden gebracht of op afspraak worden 

opgehaald. Meer informatie vindt u op www.spaarnelanden.nl.

VERKEER
Handhavers werken samen met de politie bij controle op diverse (stilstaande en rijdende) verkeersovertredingen, bijvoorbeeld voor 

scooters die tegen het verkeer inrijden  of fietsers die op de stoep rijden.

FIETSEN
Verkeerd gestalde fietsen, fietswrakken en weesfietsen worden verwijderd. Deze worden naar het fietsdepot gebracht. Wilt u weten 

of uw fiets verwijderd is? Kijk dan op www.fietsdepothaarlem.nl. 

HONDEN
Houd honden aangelijnd. Hondenpoep moet altijd worden opgeruimd, ook op de hondenlosloopplaatsen. In Haarlem zijn bijna 70 

losloopplaatsen voor honden. Bekijk de plaatsen bij u in de buurt op www.haarlem.nl/honden.

JEUGD 
Het rondhangen van jeugd in openbare ruimten is toegestaan zo lang geen sprake is van overlast. Onder overlast verstaan we 

bijvoorbeeld alcoholgebruik, geluidsoverlast, het vervuilen van de omgeving en intimiderend gedrag.

AANHANGERS/CARAVANS/CAMPERS
Aanhangers, caravans en campers mogen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen worden geplaatst op de openbare weg. 

Andere meldingen voor de gemeente

Andere meldingen in de openbare ruimte, zoals kapotte straatverlichting, wegdek, stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering, 

omgevallen bomen of overhangend groen kunt u aan de gemeente doorgeven via www.haarlem.nl/contact of via het algemene 

telefoonnummer 14 023.
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Wijkschouw Dietsveld/Vogelbuurt
De wijkschouw heeft op 4 juli jl. plaatsgevonden. Bij deze 

schouw waren wijkraadsleden, bewoners, gemeenteambtenaren, 

medewerkers van Spaarnelanden en de wijkagent aanwezig.

Voorafgaand aan de wijkschouw, heeft een werkgroep bestaande 

uit bewoners en wijkraadsleden bekeken welke onderwerpen 

onder de aandacht gebracht moesten worden.

Het doel van de wijkschouw was om punten in de wijk te 

bespreken, waar veel vragen over waren gekomen van 

wijkbewoners. Besproken is hoe een en ander aangepakt kan 

worden, hoe dit gecommuniceerd wordt richting de wijkbewoners 

en ook waar de wijkraad en gemeente samen kunnen optreden 

en elkaar kunnen versterken. Er is een aantal actiepunten 

genoteerd, die zowel door de wijkraad als door de gemeente 

bewaakt worden. 

Het eerste punt van de wijkschouw is begin oktober al 

aangepakt: herstel van het Batavierenplantsoen. Tijdens het 

rioleringsproject in 2017 is dit deel als parkeerplaats gebruikt. 

Daarna is het gras niet goed hersteld, veel kuilen en kale plekken 

waren het gevolg. Op 1 oktober 2019 heeft Spaarnelanden, in 

opdracht van de gemeente, de grond goed doorgefreesd, geëgaliseerd, bemest en opnieuw ingezaaid. Nu maar hopen dat het gras 

goed de kans krijgt om te groeien, zodat er straks weer een prachtig, mooi gazon ligt. Fijn dat de gemeente en Spaarnelanden dit zo 

goed hebben opgepakt!

U kunt het volledige verslag met de actiepunten lezen 
op onze website www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
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Schilder- en tekenles van Gosia 
Bolwijn-Wiese in Speeltuin DVS

Ik ben Gosia Bolwijn en ben geboren in Polen. Ik heb daar 

het kunstlyceum in Bydgoszcz doorlopen en daarna aan de 

academie voor beeldende kunsten in Poznañ gestudeerd. 

Tijdens mijn studie heb ik mij toegelegd op de lithografie. Ik 

studeerde cum laude af en ontving ook mijn lesbevoegdheid in 

beeldende kunsten.

Begin jaren 90 kwam ik naar Nederland en probeerde ik 

Nederlands te leren. Na drie jaar durfde ik bij DVS les te 

gaan geven in tekenen en schilderen. Dit heb ik in de jaren 

daarna verder uitgebouwd en gaf ik les in de regio, zowel aan 

volwassenen als aan kinderen. 

Ondertussen schilderde en exposeerde ik mijn werken en werd 

ik lid van de kunstenaarsvereniging KZOD. Drie jaar geleden 

ben ik samen met DVS weer gestart met een nieuwe reeks 

cursussen. Hier werk ik met veel plezier in het clubgebouw om 

liefhebbers verder te helpen in hun hobby.

Mijn Inspiratie

Toen ik net in Nederland was, leek het net een sprookjesland. 

Huizen keurig, straten leuk en schoon, gordijnen open en heel 

veel groen en kleur.

Bezoeken in het voorjaar aan de bollenstreek, maar ook de 

eigen tuin maken mij blij en vrolijk. In mijn werken pak ik de 

ritmiek en de dynamiek van het onderwerp en breng daarbij 

mijn eigen kleurnuances aan. Ik zoek naar onverwachte 

combinaties die het onderwerp versterken.

Mijn kunstwerken weerspiegelen mijn aard: vrolijk, kleurrijk en 

gelardeerd met een flinke dosis humor. Omdat mijn werken 

zeer worden gewaardeerd, heb ik veel exposities in Nederland 

en in het buitenland. Een van mijn werken was te zien tijdens 

de Vredesweek. Ook deed ik mee met de Kunstlijn 2019 en 

exposeerde ik in de Tuinkamer van Tuin Totaal Hoveniersbedrijf 

in de Waarderpolder en bij Sylver in de Warmoesstraat in de 

binnenstad.

Je vindt nog veel meer van en over mij op de social media:

www.gosia-bolwijn-wiese.nl

https://www.facebook.com/gosia.bolwijnwiese.3

https://www.instagram.com/gosiabolwijn/

Heb je zin om een keertje te komen kijken bij een les 

in speeltuin DVS, dan ben je van harte welkom op 

maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. Het adres van de 

speeltuin is Clovisstraat 56.
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In gesprek met de wijkagent 
Ronald Kales

Hoelang ben je al 
wijkagent van de wijk 
Dietsveld/Vogelbuurt? 
Ik ben nu 14 jaar wijkagent, 

waarvan de laatste zes jaar 

als wijkagent van Dietsveld/

Vogelbuurt.

 

Ben je ook in een 
andere wijk wijkagent 
(geweest)? 
Ja, ben wijkagent geweest 

van de wijken Vondelkwartier/Spaarndam en Frans Hals/

Patrimonium- en Transvaalbuurt.

 

Wat zijn je werkzaamheden in onze wijk?
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg 

binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale 

problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu 

en verkeer.

In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, 

recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend 

aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in de wijk of 

buurt.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals 

de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze 

organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd 

hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden en door wie. 

Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Heeft 

u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of 

wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Weet je dat er ’s avonds laat op de Rijksstraatweg heel 
hard met quads wordt gereden? En zo ja, Wat kan je 
hieraan doen als bewoner en als politie? 
Zover de berichten mij bereiken wordt er incidenteel, af en toe 

op zaterdag, in de middag en avond door quads hard gereden 

over de Rijksstraatweg. Dit wordt uiteraard meegenomen in 

de surveillance. Het blijft alleen heel lastig om de bestuurders 

van deze quads op heterdaad te betrappen. Indien men een 

kenteken kan waarnemen, zie ik deze graag tegemoet. Kan ik 

met de kentekenhouder een goed gesprek hebben.

Heb je tips om inbraken en (fiets) diefstallen te 
voorkomen?
De afgelopen periode is er in verschillende wijken, waaronder 

uw woonwijk een aantal woninginbraken geweest. De 

gemeente is samen met de politie intensief bezig met de 

aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit. Gelegenheid 

maakt de dief. Inbraakpreventie begint bij goed hang- en 

sluitwerk om uw deuren en ramen af te sluiten (zie hiervoor 

www.politiekeurmerk.nl). Laat daarnaast geen waardevolle 

spullen zoals laptops, smartphones en tablets in het zicht 

liggen. Op www.123inbraakcheck.nl kunt u testen hoe snel een 

inbreker uw huis kan binnenkomen. Bel 112: óók bij verdachte 

situaties! Het is een misverstand dat het alarmnummer 112 

alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel 

staan. Gebruik 112 als elke seconde telt. Dus ook als u een 

verdachte situatie of misdrijf in uw woon- of werkomgeving 

ziet. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de 

vluchtrichting kan de politie snel in actie komen. Voor andere 

meldingen gebruikt u 0900-8844.

Diefstal fiets c.q. bromfiets.
De laatste tijd zien wij, als politie, een stijging van het aantal 

diefstallen van fietsen en bromfietsen. Zet uw fiets / bromfiets 

het liefst NIET in de voortuin. Noteer het framenummer en zet 

de fiets / bromfiets altijd op slot (ook al bent u maar even weg). 

Liefst ergens aan vast. Bent u uw fiets toch kwijt? Informeer bij 

de gemeentelijke handhavers op straat en doe altijd aangifte bij 

de politie van uw vermiste c.q. gestolen fiets.

U kunt meer anti-inbraaktips vinden op onze website

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl onder ‘nieuws’.

Gebiedsagent: Ronald Kales
telefoon: 0900-8844
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Omdat het vorig jaar een groot succes was, zal op 24 november.

“Crew de blije Pieten” Sinterklaas en zijn Pieten weer op 

Dietsveld verwelkomen. De optocht begint om 13:00 vanaf het 

Roerdompplein bij de Koningin Emma school en zal weer in een 

rechte lijn lopen naar Dietsveld.

U wordt van harte uitgenodigd om met de optocht mee te lopen 

en/of Sinterklaas en zijn Pieten te ontmoeten op het Dietsveld.

Natuurlijk zal er voor ieder kind een cadeautje zijn.

En ook is er een glaasje drinken met iets lekkers.

Maar er is meer: Sinterklaas komt ook nog op 1 december in 

speeltuin DVS. Hij zal hier om of rond 12:00 zijn. Als je bij dit 

bezoek aanwezig wilt zijn, wordt er een kleine bijdrage gevraagd 

van 5,00 euro per kind. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Om aan het Sintfeest in speeltuin DVS mee te doen, verzoeken 

wij u uw kind(eren) voor 25 november aan te melden via e-mail: 

g.calandt@hotmail.com.

Wilt u in het mailbericht de namen van de kinderen vermelden en 

met hoeveel personen u in totaal komt. De kinderen worden dan 

in het Grote Sinterklaasboek gezet en zo weet de Sint ook

hoeveel cadeautjes hij moet meenemen.

Sinterklaas en zijn Pieten zien u en uw kinderen graag op 24 

november en/of 1 december a.s.

Sinterklaas op Dietsveld
en in speeltuin DVS

Op zaterdag 31 augustus vond in de Raafstraat het jaarlijkse 
straatfeest plaats. Dankzij een vergunning van de gemeente, 
kon de straat worden afgezet en het versieren met vlaggen en 
ballonnen beginnen. Een springkussen, bellenblaasmachine 
en levensgroot vier-op-een-rij, maakten het feest compleet. 
Met een bonte verzameling statafels, barbecues, 
meegebrachte salades en lekkere hapjes en drankjes was het 
goed toeven. Altijd weer gezellig om even met elkaar bij te 
kletsen, terwijl de kinderen heerlijk midden op straat spelen. 
Toen de regen roet in het eten leek te gooien, werden snel 
een aantal partytenten tevoorschijn gehaald en kon het feest 
doorgaan. Als afsluiting nog heerlijk marshmallows boven 
de smeulende kooltjes geroosterd. Kortom, het was voor 
iedereen weer zeer geslaagd!
Kim van Oel

 BUURTFEEST RAAFSTRAAT
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HEEFT U ZIN OM ONS TEAM TE KOMEN 
VERSTERKEN EN BENT U OP ZOEK NAAR:

• Een nieuwe uitdaging?
• Een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie?

• Een functie die maar een paar uur tijd per maand kost?

DAN BENT U DEGENE DIE WIJ ZOEKEN!
Wie zijn wij?

Wij zijn leden van de wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt. De wijkraad is de (lokale) schakel tussen
de bewoners en de gemeente. Samen met de bewoners zorgen wij voor verbetering

en vernieuwing van de leefbaarheid van de wijk.

Wij doen dit met een enthousiast en gezellig team van vrijwilligers. 

Waar zijn wij naar op zoek?

EEN NOTULIST 
• die elke tweede woensdag van de maand wil komen notuleren bij de wijkraadvergadering 

• die beschikt over een goede taalvaardigheid
• die zelfstandig en gestructureerd kan werken

EEN PENNINGMEESTER  
• met enig boekhoudkundige ervaring

• die nauwkeurig kan werken
• die een (eenvoudige) financiële administratie uitvoert 

• zorgdraagt voor de jaarrekening

Wat kunnen wij bieden?

• Gezellige collega’s, die zowel serieus zijn als ook van humor houden
• Mogelijkheid tot het volgen van een relevante cursus

• Inspraak in de uitvoering van uw werkzaamheden
• Korte en efficiënte vergaderingen

• Voldoende koffie, thee en koekjes tijdens de vergaderingen

Als u interesse hebt in een van beide functies of hier meer informatie over wilt hebben,
mail dan naar info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl t.a.v. Bert-Jan Rip en/of Pauline Landwehr Johann. 
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Indien u meer informatie wilt, kijk dan ook op website van de toegankelijke 
ambassadeurs, https://ambassadeurstoegankelijkestad.nl

VOORKOM GEVAARLIJKE SITUATIES

    Wielen op de stoep, 
Overhangend groen, 

 
 
 
  

 
4 tegels vrij, iedereen blij !!!! 

Door dat er steeds meer auto’s, bakfietsen, scootmobiels op het 
trottoir worden geparkeerd blijft er soms weinig loopruimte 
over. Dus een stukje terug snoeien kan vaak geen kwaad. 
Hierdoor blijft onze wijk voor wandelaars, mindervaliden etc. 
toegankelijk.  4 Tegels is een streef breedte  (120cm).  

3 Tegels is minimaal voor een rolstoel, wandelwagen etc .  (90 
cm). 

WIELEN OP DE STOEP,
OVERHANGEND GROEN

Vervangen bomen Eksterlaan

Ik trof in het juninummer van de Nieuwsbrief een artikeltje 
aan over het vervangen van de bomen op de Eksterlaan. 
Daarin las ik dat de bomen afgestorven zijn ‘vanwege de 
lange droge zomer’.
Ik zie dat anders. De bomen die in het seizoen 17/18 zijn 
geplant (zuilbeuken) zijn geplant zonder kraag, er was geen 
mogelijkheid ze water te geven. Ze zijn dus wel gestorven 
van droogte, maar door nalatigheid. Jonge bomen hebben 
verzorging nodig.
De nieuwe bomen hebben wel een kraag, en als het weer 
tegenzit en ze worden niet vergeten door Spaarnelanden 
kunnen de nieuwe bomen water krijgen en heel goed 
overleven. De zuilbeuken zijn niet gestorven door de droge 
zomer, maar door nalatigheid. Dat heeft veel geld gekost, ten 
koste van het groenbudget. Dat is geld weggooien. Er hadden 
betere dingen mee gedaan kunnen worden.

Dick Kortekaas

Naar aanleiding van bovenstaand bericht, heeft de wijkraad
aan Spaarnelanden een reactie gevraagd.

Reactie Spaarnelanden “Vervangen bomen Eksterlaan”

Het klopt inderdaad dat de bomen in het “project Eksterlaan” 
dood zijn gegaan door verwaarlozing, namelijk het niet water 
geven. Dit is echter de verantwoordelijkheid geweest van de 
aannemer van het “project Eksterlaan” die ze geplant heeft en 
een nazorgplicht daarbij heeft gehad.
De bomen zijn dus toentertijd NIET door Spaarnelanden 
geplant en daardoor ook NIET door Spaarnelanden vergéten 
water te geven, Spaarnelanden had die opdracht niet.

Nadat de eerste lichting aangeplante bomen (de zuilbeuken) 
dood zijn gegaan, heeft de gemeente aan Spaarnelanden 
de opdracht gegeven nieuwe bomen te planten Dit zijn de 
witte prunussen die er nu dus staan. Deze worden door 
Spaarnelanden onderhouden en voorzien van water wanneer 
dat nodig is. We gaan er dus ook vanuit dat deze bomen goed 
zullen aanslaan.

Wilt u ook een reactie geven op een onderwerp dat u
aan het hart gaat, stuur dan uw bericht aan
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

4 TEGELS VRIJ,
IEDEREEN BLIJ!
Door dat er steeds meer auto’s, bakfietsen, 

scootmobiels op het trottoir worden 

geparkeerd blijft er soms weinig loopruimte 

over. Dus een stukje terug snoeien kan vaak 

geen kwaad.

Hierdoor blijft onze wijk voor wandelaars, 

mindervaliden etc. toegankelijk. 4 tegels is een 

streef breedte (120cm).

3 tegels is minimaal voor een rolstoel, 

wandelwagen etc. (90 cm).

 INGEZONDEN BRIEVEN
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Vragen over de Hekslootpolder
Soms bereiken ons in de wijk vragen over zaken die zich 
afspelen in de Hekslootpolder. Veel wijkbewoners zijn al lid 
van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder en die krijgen de 
antwoorden al via het Hekslootnieuws of via de site
www.hekslootpolder.nl. Natuurlijk zijn we ook bereid die vragen 
via de nieuwsbrief van de Wijkraad te behandelen. De eerste 
vraag betrof het oranjenet dat tot in het voorjaar rond enkele 
weilanden gespannen was. 
Dat was een ‘vossenraster’, een nylon net waarin 
roestvaststalen draadjes ingedraaid zijn. Op die RVS-draden 
komt dan een hoge spanning te staan en vormt zo een net van 
schrikdraad die de vossen tegenhoudt. Het gaat slecht met de 
weidevogels en er moet voorkomen worden dat de vos in de 
Hekslootpolder de jonge pullen opeet. Schieten van vossen is 
te voorkomen door deze rasters te plaatsen rond weilanden 
met een redelijke broedkans. De vossenrasters hoeven 
alleen in het broedseizoen te staan, daarna kunnen ze weer 
opgeslagen worden.

Jammer dat de kast met zonnecellen en accu gestolen is voor 
het einde van het broedseizoen.
Een kostbare kast met stalen pen om hem in de grond te 
verankeren was verdwenen, geen stroom, geen schrikdraad; de 
vos had weer vrij spel.

Namen van bruggen en paden in de Hekslootpolder.
Een aantal jaren terug werden er al vragen gesteld om de 
namen van paden en bruggen aan te geven. Maar die namen 
waren er niet. De Vereniging Behoud de Hekslootpolder heeft 
toen geprobeerd de namen boven tafel te krijgen. Sinds 20 april 
2016 is er vanuit de gemeente een officieel bericht verstuurd 
met daarin de gewenste informatie. In het onderstaande plaatje 
zijn alle namen opgenomen. In de praktijk heten sommige 
nog weleens anders; Pad naar Assendelft heet bij de meesten 
‘Assendelver voetpad’. Dat is geen probleem, denk ik.

Martin van de Pavert

INDRUKWEKKEND!
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
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Wij, de vrijwilligers hebben een leuke dag gehad. Met dank 

aan onze sponsors: de gemeente Haarlem, de wijkraad 

Dietsveld-Vogelbuurt, New York Pizza, Loodgietersbedrijf 

Kerssens, Café Schoten en drukkerij de Lithografen en nog 

20 andere kleine sponsoren.

Een zonovergoten dag, waar jong en oud genoot van 

het samenzijn en van alles wat er te doen was. Op de 

rommelmarkt werden artikelen gekocht en verkocht 

en konden mensen voor weinig geld voetbalschoenen, 

kinderfietsen, spelletjes, boeken etc. aanschaffen. Mooi om 

te zien dat kleding, speelgoed en huishoudelijke artikelen op 

deze manier hergebruikt worden.

Nieuw dit jaar was de knutselactiviteit in de tent waar veel 

geknipt, geplakt en gekletst werd. Bij het podium kon men 

genieten van de optredens van voornamelijk dansgroepen. 

Op het terras kon men even uitrusten met een drankje en 

een hapje en een praatje maken. Kortom ons buurtfeest in 

Haarlem-Noord was weer een succes!

Maar om de braderie te laten voortbestaan zijn er volgend 

jaar meer vrijwilligers nodig. Vindt u het leuk om mee te 

helpen met de organisatie van onze zeer gewaardeerde 

braderie, meldt u dan aan bij Tony Coppens via e-mail: 

braderievergierdeweghaarlem@gmail.com.

Rina Stroo

Op 21 september jl. vond de jaarlijkse braderie op de 

Vergierdeweg plaats. Ook de Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt 

was dit jaar weer vertegenwoordigd om in gesprek te komen 

met buurtbewoners.

Zoals het de afgelopen jaren gewoon lijkt te zijn geworden, vond 

de braderie weer plaats op een zonovergoten dag. Veel mensen 

namen dan ook even de tijd om bij onze kraam langs te komen 

en te vertellen hoe zij de wijk beleven. Het is goed om te horen 

dat u als bewoner eigenlijk gewoon hartstikke tevreden bent. 

De sfeer in de wijk wordt als zeer positief ervaren, met veel 

vriendelijke mensen en ook een algemeen gevoel van veiligheid.

Maar natuurlijk werden er ook zorgen uitgesproken. 

Bijvoorbeeld over de stoepen die op een aantal plekken zeer 

ongelijk zijn of slecht toegankelijk door het overhangend groen 

of slordig geparkeerde fietsen. Ook de start van de aanleg van 

de HOV en de plannen voor de herziening van de Orionzone

kwamen ter sprake. Welke invloeden hebben deze zaken op de 

leefbaarheid van onze wijk?

We zijn blij met alle reacties en input die we hebben gekregen 

op de braderie. De ervaringen die u met ons deelt, zijn belangrijk 

om de wijk zo prettig mogelijk te houden. Heeft u nog meer 

onderwerpen die u bezighouden, of zijn er zaken die u graag 

anders wilt in de wijk? Mail deze naar 

info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl. Of kom langs bij een van 

de wijkraadvergaderingen om onder het genot van een kopje 

koffie of thee mee te discussiëren over belangrijke onderwerpen 

die spelen in onze wijk.

De wijkraadvergaderingen vinden plaats op de tweede 

woensdag van de maand, om 20.00 uur in het gebouw van het 

Rode Kruis op de Vergierdeweg 50. U komt toch ook?

Simone Willemse

Wijkraad ook aanwezig op de braderie

 Braderie Vergierdeweg 2019
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INFORMATIE OVER DE WIJK
Wijkraadleden
Voorzitter : Bert-Jan Rip
Secretaris : Pauline Landwehr Johann
Penningmeester : Vacant
Notuliste : Vacant
Overige Wijkraadleden:
 Willie Kemper
 Martin van de Pavert
 Daniël Koomen
 Esther Pieters
 Simone Willemse
 Jacqueline Kuiter

Bereikbaarheid
Website : www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Email : info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Facebook : www.facebook.com/dietsveldvogelbuurt
Gebiedsagent: Ronald Kales tel.: 0900-8844
Gebiedsverbinder: Menno Evers tel.: 14 023
Gebiedsbeheerder: Robèr Vriend tel.: 14 023
Merijn Snoek: Wethouder aandachtsgebied Noord

Melding openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte, kunt u melden op 
www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/
Of bel gemeente Haarlem: telefoon 14 023 of meld het op de app Buiten Beter.

Overlastmeldingen via website: www.haarlem.nl, Klant Contact Centrum 14 023 of
Meldkamer Veiligheid & Handhaving: 023-5114950

Elke tweede woensdagavond van de 
maand vergadert de wijkraad.
De vergaderingen zijn openbaar en u 
bent altijd welkom. U kunt ook altijd een 
agendapunt ter plekke toevoegen.

Plaats:
Vergierdeweg 50
In het gebouw van de Dagopvang van 
Kennemerhart (het Schoterhart), gelegen 
achter het Schoterrechthuis.

Aanvang:
20.00 uur

Data:
13 november 2019 
11 december 2019
8 januari 2020
12 februari 2020
11 maart 2020
8 april 2020

Vergaderdata 
Wijkraad
Dietsveld - 
Vogelbuurt

De nieuwsbrief is een uitgave van:
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

Redactie: Jacqueline Kuiter
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Ontwerp en drukwerk: De Lithografen uit Haarlem B.V.

Wilt u een artikel plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief
van de wijkraad?

Lever uw kopij dan in vóór: 31 januari 2020

U kunt dit doen door een e-mail bericht te sturen aan:
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

COLOFON


