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Even bijpraten 
Dit keer geschreven door onze nieuwe voorzitter Jan-Jaap 
van den Berg 

 
Opbouwend, maar alert 
 
Het is gelukkig prettig wonen in onze prima 
wijk Dietsveld-Vogelbuurt. Mensen van 
buiten komen hier graag naartoe, en veel 
mensen blijven hier hun hele verdere leven 
wonen. Logisch ook. We hebben een rustige 
wijk zonder grote problemen, vlak bij de 
polder, recreatieplas en duinen, en op 
fietsafstand van het centrum. Bij alle 
begrijpelijke en terechte ergernissen die er 
soms zijn over zaken als vuil op straat, 
ondergrondse afvalbakken, vliegtuiglawaai 
en hondenpoep is het goed ook deze 
positieve kanten van onze wijk nog eens te 
belichten. 
Na de zomervakantie gaan we als wijkraad 
op een andere manier met de gemeente 
samenwerken, op basis van zogeheten 
wijkcontracten. Daardoor zullen 
verbeteringen in de wijk naar verwachting 
eerder tot stand kunnen worden gebracht, en 
meer naar de wensen van ons als 
buurtbewoners. Het gaat daarbij om 
verbeteringen aangaande 
speelvoorzieningen, verkeersmaatregelen, 
overlast en groenbeheer. Voorwaarde is wel 
dat die buurtbewoners zelf ook actiever laten 
horen wat ze dan precies willen. Als wijkraad 
zullen we proberen om zoveel mogelijk 
mensen op te porren, en we benaderen de 
gemeente op een opbouwende manier, 
zonder cynisme. Veel is mogelijk, mits je zelf 
mee wilt doen. Bij deze dus een oproep om u 
als buurtbewoner: doe mee! 
Dit wil niet zeggen dat we niet alert moeten 
blijven op zaken die mogelijk vervelende 

gevolgen kunnen hebben voor onze wijk. 
Denk bijvoorbeeld aan de bouw van de 
nieuwe Schoterbrug. Iedereen heeft de 
afgelopen tijd kunnen zien dat de bouw van 
deze brug spectaculair ogende vorderingen 
maakt, en het is inderdaad leuk om eens een 
tijdje te staan kijken naar al die machtige 
bouwmachines en betonkolossen. Het zal 
best een mooie brug worden. Vraag is 
natuurlijk wel, wat deze nieuwe brug 
uiteindelijk zal betekenen voor de 
verkeersstromen langs en door onze wijk. 
Het valt niet uit te sluiten dat de Schoterbrug 
verkeer aan gaat zuigen uit allerlei richtingen 
waardoor belangrijke doorgangswegen in 
onze wijk (zoals de Jan Gijzenkade en de 
Vondelweg) verstopt gaan raken. De kans 
daarop is zeker aanwezig als de bestaande 
Waarderbrug afgesloten gaat worden voor 
autoverkeer (bussen en fietsers zouden er 
dan nog wel over mogen). Eigenlijk te gek 
voor woorden, dat je voor veel geld een 
derde brug over het Spaarne gaat aanleggen 
en een van de twee bestaande bruggen gaat 
afsluiten. Dit onzalige plan stamt nog uit de 
tijd van het vorige stadsbestuur.  
 
Laten we hopen dat het huidige bestuur hier 
een streep door gaat zetten. Ik heb er echter 
vertrouwen in dat de gemeente en de wijken 
in Haarlem-Noord uiteindelijk ook op dit punt 
tot goede afspraken kunnen komen. 
Hartelijke groet en tot ziens in de wijk, 
 
Jan-Jaap van den Berg, voorzitter wijkraad 
Dietsveld-Vogelbuurt 
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Dietsveld/Vogelbuurt krijgt 
ook wijkcontract! 
Gemeente en partners breiden wijkcontracten uit 
 

 

Rozenprieel, Parkwijk, Europawijk en 
Dietsveld/Vogelbuurt: dit zijn de wijken die 
dit jaar mee gaan doen aan de 
Wijkcontracten. Samen met bewoners 
maken gemeente en de partners, politie, 
woningbouwcorporaties, 
welzijnsorganisaties, Spaarnelanden en 
de wijkraden, afspraken over hoe de 
veiligheid en leefbaarheid in de wijk 
verbeterd kunnen worden.  

 
In oktober 2007 zijn de eerste vijf 
wijkcontracten ondertekend voor de wijken 
Vijfhoek-Raaks-Doelen/Heiliglanden/de 
Kamp, Leidsebuurt, Amsterdamse Buurten, 
Boerhaavewijk en Delfwijk/Waterbuurt. Ieder 
wijkcontract kent een aantal projecten per 
wijk en een looptijd van twee jaar. De 
resultaten van deze wijkgerichte manier van 
werken zijn reeds zichtbaar en variëren van 
de aanleg van nieuwe parkeerplekken, tot 
snelheidscontroles en een cursus ‘hoe spreek 
ik een ander aan’. Met grote betrokkenheid 
van bewoners is ook gewerkt aan het 
schoonmaken van vervuilde plekken en het 
plaatsen van meer groen in de wijk. 

 

De nieuwe wijkcontracten 
Middels o.a. het houden van enquêtes wordt 
in kaart gebracht wat bewoners zelf belangrijk 
vinden op het gebied van veiligheid en 
leefbaarheid. Ook bekijken gemeente en 
partners of deze wensen goed aansluiten op 
bestaande projecten en initiatieven. 
Bewoners van de wijk Dietsveld/Vogelbuurt 
ontvangen de enquête in de week van 25 
augustus.  

Wijkwandelingen ‘Buurten met de 
burgemeester’

 
Burgemeester Bernt Schneiders nodigt de 

wijkbewoners en organisaties in de wijk uit 

voor een wandeling door de wijk zodat hij 

rechtstreeks van hen hoort hoe de 

leefbaarheid en de veiligheid in de wijk 

kunnen worden verbeterd. In Dietsveld/

Vogelbuurt wordt burgemeester Bernt 

Schneiders hierbij vergezeld door wethouder 

Maarten Divendal.  
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De wandeling in deze wijk vindt plaats op 2 
september van 19.00 tot 21.00 uur en start bij 
Het Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52. De 
informatie uit de enquête en de wijkwandeling 
wordt uitgewerkt tot mogelijke projecten die 
op 28 oktober tijdens een bewonersavond 
gepresenteerd worden. De bewoners kunnen 
dan aangeven welke projecten in de wijk als 
eerste moeten worden aangepakt. 
 

Haarlem, daar teken ik voor! 

Het wijkcontract is een initiatief van de 
gemeente Haarlem om wijkbewoners, 
woningbouwverenigingen, politie, 
opbouwwerk en andere partners in de wijk te 
betrekken in de eigen wijk. Doel is het 
verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk. Hierbij is het belangrijk dat 
wijkbewoners actief meedenken en 
meewerken. Onder het motto ‘Haarlem, daar 
teken ik voor!’ staan in het wijkcontract 
afspraken over wie, wat, wanneer gaat doen 
in de wijk. 
 

 

De Braderie Vergierdeweg               
20 September 

 

 
 
Ook dit jaar organiseert de 
winkeliersvereniging Schoten de braderie met 
de kindervrijmarkt, podiumoptredens en een 
kinderkermis. Ook de wijkraad zal weer 
aanwezig zijn.  
 

Planning wijkcontract Dietsveld/Vogelbuurt     

Actie Start Einde 

      

enquête verspreiden huis aan huis met uitnodiging voor wijkwandeling week 35 week 35 

wijkwandeling 
week 36, 2 
sep. week 36, 2 sep. 

Enquête retour  week 37 week 37 

verwerken enquêteresultaten week 35 week 37 

Rapportage enquête versturen aan projectteam week 39 week 39 

bespreken rapportage enquête en resultaten wijkwandeling in projectieteam 
en het selecteren van de projecten week 41 week 41 

bewonersavond 
week 44, 
28 okt. week 44, 28 okt. 

klussenbus wijkcontract actief t.b.v. aanpak kleine ergernissen in de buurt week 45 week 48 

uitwerken projecten tot wijkcontract Dietsveld/Vogelbuurt week 45 week 50 

ondertekenen wijkcontracten 
week 51, 
15 dec. week 51, 15 dec. 
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Dit buurtfestijn zal weer losbarsten in de 
vroege morgen van 20 September. De 
kinderen die wat willen gaan verkopen, 
kunnen gewoon kosteloos een plekje 
uitzoeken. Het verzoek is om eventueel niet-
verkochte spullen weer terug mee naar huis 
te nemen. Ook kunnen er kleine kramen á     
€ 12,50 gehuurd worden bij Cees Conijn van 
Conijn Snacks, telefoonnummer 5373791. 
Deze kleine kramen zullen komen te staan op 
de Vergierdeweg vóór de Nachtegaalstraat. 
Voor grotere kramen kunt u terecht bij 
Dynamic Promotions.(0182-525508) 
Verenigen betalen hiervoor 40 euro, anderen 
60 euro. Het verzoek is om vanaf 
zaterdagochtend 04.00 uur de volgende 
straten autovrij te houden: Vergierdeweg tot 
de Nachtegaalstraat, de Nachtegaalstraat, de 
Vinkenstraat en de Leeuwerikstraat tot aan 
de Zwaluwstraat. 
Wij hopen op een gezellige en zonovergoten 
dag.  

Nieuws van de speeltuin 
D.V.S. 

 

 
 
Na de vakantie begint alles weer bij DVS, ook 
wij zijn nu rookvrij. 
Wij willen u graag uitnodigen om eens te 
komen op de donderdagavond, vanaf 20:00 
uur voor het darten en/of biljarten. 

Aan deze activiteit kunt u het gehele jaar 
deelnemen, dit geldt ook voor de 
vrijdagavond waarop geklaverjast wordt. Er 
worden dan 4 partijen gespeeld het is niet 
individueel, wel wordt er ”op de dubbele 
kleur”  gespeeld. Aan het eind van de avond 
staan er 4 prijzen klaar, 1 poedelprijs en 
natuurlijk de prijzen voor de drie personen 
met de hoogste scores. 
Op zondag 31 augustus is er een 
klaverjastoernooi. Dit toernooi begint om 
10:00 uur en zal om +16:00 afgelopen zijn. 
Natuurlijk wordt er een lunch verzorgd. We 
spelen deze dag 6 ronden en natuurlijk zijn er 
weer mooie prijzen te winnen. Ook houden 
wij een kleine loterij met leuke prijsjes bij het 
klaverjassen. 
 
Meer informatie over de diverse clubjes die 
bij ons gehouden worden vindt u voorlopig op 
www.buurtlink.nl totdat onze eigen website 
klaar is. 
Verder valt er nog te melden dat we heel blij 
zijn dat hoveniersbedrijf "Tuintotaal" vlak voor 
de zomervakantie alle heggen weer onder 
handen heeft genomen, al is daar op dit 
moment weinig meer van te zien vanwege de 
snelle groei. 
Ook zijn we na de vakantie bezig geweest om 
een aantal speeltoestellen die stuk waren te 
repareren en zijn er een aantal offertes 
aangevraagd voor o.a. het draaitoestel en 
een voetbaldoel of een klein voetbalveld; we 
hopen ook een nieuwe rand om de zandbak 
heen te kunnen realiseren

. 
U ziet het, we zijn volop bezig maar helaas 
gaat het niet zo snel als we willen, omdat de 
mannen die vrijwillig voor de speeltuin aan 
het werk zijn, ook een volledige baan en een 
gezin hebben die ook de nodige aandacht 
vragen. 
Rest ons te zeggen dat u met vragen altijd 
terecht kunt op de woensdagmiddag tussen 
13:00 en 16:30 uur. 
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U kunt ook naar de speeltuin bellen voor 
informatie, 023 - 5382927 
 
groetjes Martin en Truus 

Vliegtuighinder 
 
 

 
 
 
Heeft u de laatste tijd last gehad van  
vliegtuiglawaai? Dan kunt u terecht bij het 
meldpunt voor vliegtuiglawaai BAS  
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) met het 
telefoonnummer 020-6015555. Hier kunt u 
uw overlast melden en dan kunnen zij 
proberen er wat aan te doen. Iedere melding 
is zinvol. 
 

Nieuws over de 
speelplekken 
 
Overlast voetballen Roerdompplein. 
 
Van het nieuwe openbare schoolplein bij de 
Kon.Emmaschool wordt gelukkig veel gebruik 
gemaakt. Elke dag zijn er kinderen aan het 
spelen. 
Er is echter in de praktijk gebleken dat het 
muurtje achter het ene voetbaldoeltje te laag 
is om de overvliegende ballen tegen te 
houden; de ballen belanden daardoor op de 
geparkeerde of rijdende auto’s in de 
Havikstraat. Eenmaal ging er zelfs een bal 
door een slaapkamerraam. Daarom zal er 
binnenkort door de gemeente een hoge 
ballenvanger geplaatst gaan worden op 
verzoek van de bewoners van de Havikstraat. 
En omdat er ook wel eens te lang wordt 
doorgespeeld op het plein komt er een bord 
te hangen waarop komt te staan dat het plein 
na 22.00 uur niet meer gebruikt mag worden. 
We hopen met deze maatregelen dat een 
ieder weer kan genieten van het plein. 
 

Verbeteringen in de buurt 

 

Verkeersspiegels Jan Gijzenkade 
Zoals een aantal van u misschien al heeft 
gemerkt is er op de Jan Gijzenkade ter 
hoogte van de Drussusstraat een 
verkeersspiegel geplaatst. 
Dit is gebeurd op verzoek van de bewoners. 
Omdat bij het oprijden van de Jan Gijzenkade 
het zicht zo slecht is dat je half de weg op 
moet om iets 
te 
kunnen zien, 
hebben we 
vorig jaar 

handtekeningen ingezameld en deze zijn aan 
de gemeente gegeven. 
Het verzoek was voor alle zijstraten van de 
Jan Gijzenkade (tussen de Rijksstraatweg en 
de Spaarndamseweg) maar de gemeente 
wilde beginnen met 1 spiegel omdat men 
bang is voor vandalisme. Als blijkt dat de 
spiegels goed werken zullen er meer spiegels 
geplaatst worden. Onze ervaring tot nu toe is 
dat de spiegel goed werkt.  
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Adressen wijkraadleden 

 
Jan-Jaap  
van den Berg Voorzitter Dietsveld 9 2025 BG Haarlem 023-539.5329 jjvdberg@pvda.nl 
 
Rina Stroo Secretaris Raafstraat 33 2025 ZE Haarlem  023 -5271523       

Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl 
  

René Sierag Penningmeester Lijsterstraat 11 2025 VA Haarlem  023- 5382063 renesierag@hotmail.com 
 
Willie Kemper Wijkraadlid Reigerstraat 81 2025 XB Haarlem    w.kemper@wanadoo.nl 
 
Martin van de Wijkraadlid Vondelweg 58rd 2025 AC Haarlem  023 -5390450 wijkraad.mvdpavert@freeler.nl 
Pavert 
 
Robert Pagan Website  Clovisstraat 75 2025 BM Haarlem   r.pagan@xs4all.nl 
 
 
Gebiedsagent 
Frank Langedijk   Marnixplein 11 2023 RL Haarlem  0900 – 8844 
 
Internet: http://www.wijkradenhaarlem.nl/dietsveldvogelbuurt/ 
 
 

Colofon 
 
Uitgave: Wijkraad Dietsveld-
Vogelbuurt 
Redactie-adres: 
Raafstraat 33 
2025 ZE Haarlem 
Kopij: Secretariswijkraad.dietsveld-
vogelbuurt@xs4all.nl 
 
Nieuwe kopij graag inzenden voor  
5 november 2008 

Vergaderschema 
 

Onze vergaderingen zijn op de 
volgende data: 
Woensdag 3 september 2008 
Woensdag 1 oktober 2008 
Woensdag 5 november 2008 
Woensdag 3 december 2008 
Aanvang 20.00 uur 
Schoterrechthuis, Vergierdeweg 
52 
De vergaderzaal bevindt zich 
rechts aan de zijkant 
U bent van harte welkom! 
 

Wij, wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt, 
zijn op zoek naar een notulist(e) 
voor onze vergaderingen, ook 
zoeken wij redactieleden voor de 
nieuwsbrief, deze komt 3 tot 4 keer 
per jaar uit. Natuurlijk zijn ook 
nieuwe wijkraadsleden van harte 
welkom! 

Gezocht! 
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