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Even bijpraten 
 
We gaan van start! 
 
Op maandag 15 december werd dan eindelijk het 

wijkcontract getekend, weliswaar ver weg uit de buurt 
(helemaal in Schalkwijk, in de voormalige Renault-
garage), maar wel in een drukbezochte en feestelijke 
ambiance. De gemeente Haarlem had duidelijk zijn 
best gedaan om er een leuke bijeenkomst van te 
maken. Naast de gemeente en de wijkraad Dietsveld-
Vogelbuurt, zette ook een reeks andere betrokken 
partijen een handtekening, zoals de speeltuin DVS en 
ook voetbalclub HFC Haarlem. De voorbereiding voor 
dit wijkcontract is een erg intensief proces geweest, 
waar de wijkraadsleden, ambtenaren en ook enkele 
buurtbewoners heel wat tijd in hebben moeten 
stoppen. Maar met resultaat. Want nu ligt er dan ook 
iets. Een lijst met concrete voorstellen, plus termijnen 
waarbinnen de zaken aangepakt gaan worden. Dat is 
winst voor de buurt. Omdat we nu iets hebben waar 
we de gemeente aan kunnen houden. En dat blijkt 
soms wel nodig. Sowieso gaat het feit dat onze buurt 
nu een wijkcontract heeft, positief uitwerken. Dingen 
die al moesten gebeuren, krijgen nu voorrang. Daarbij 
kun je denken aan het verhelpen van gevaarlijke 
kuilen in de weg, het onderhoud van het openbaar 
groen, of het opknappen van de speeltuin DVS. Op 
zich staan er geen schokkende dingen in het 
wijkcontract. Dat viel gezien de uitslag van de 
bewonersenquête ook niet te verwachten. Met alle 

ontevredenheid die er soms is, moeten we toch 
vaststellen dat we hier gelukkig in een prettige wijk 
wonen, waar geen al te dramatische problemen 
spelen. Natuurlijk is er nogal wat achterstallig 
onderhoud in de openbare ruimte, en blijven zaken 
als verkeersveiligheid (de bouw van de Schoterbrug) 
en groen punten van aandacht. Maar al met al zijn we 
hier in Haarlem-noord gelukkig ver verwijderd van de 
categorie Vogelaar-wijken (daar hebben we er 
trouwens geen enkele van in Haarlem) en speelt hier 
toch ook heel wat minder sociale problematiek dan in 
bijvoorbeeld Schalkwijk, waar wij als wijkraad ons 
contract mochten ondertekenen. Dat we net voor de 
jaarwisseling dit wijkcontract hebben afgesloten, zorgt 
voor een mooi begin van 2009. Iedereen goede 
feestdagen toegewenst, en hopelijk tot ziens volgend 
jaar! 
 
Jan-Jaap van den Berg, voorzitter wijkraad Dietsveld-
Vogelbuurt   
 
 
 
 
Maarten Divendal tekent namens de gemeente 
Haarlem als wethouder van Haarlem-Noord en Pieter 

Morel tekent namens  HFC Haarlem het wijkcontract 
Dietsveld-Vogelbuurt 
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Het wijkcontract, wat houdt dit 
in? 
 
Tijdens de periode van het wijkcontract die loopt van 
december 2008 tot december 2010 wordt er extra 
aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 
1. Onderhoud Bestratingen 
2. Speelvoorzieningen 
3. Verkeren en parkeren 
4. Een schone buurt 
5. Groen in de wijk  
 
Dit zijn de 5 projecten van het wijkcontract. 
Voor elk onderwerp is er een werkgroep gevormd, 
bestaande uit de projecttrekker, een ambtenaar van de 
gemeente, die verantwoordelijk is en tegelijkertijd ook 
verstand van zaken heeft, iemand van de wijkraad en 
een aantal bewoners. Het merendeel van de bewoners 
heeft zich tijdens de bewonersavond van eind oktober 
opgegeven en heeft meegeholpen de tekst voor het 
wijkcontract op te stellen. 
De gemeente gaat per kwartaal een eigen nieuwsbrief 
uitgeven met informatie over het reilen en zeilen van het 
wijkcontract. 
 
Waarom zijn deze projecten er gekomen en wat voor 
activiteiten vloeien er uit voort 
 
Project 1: Onderhoud Bestratingen. 
De staat van de bestrating laat nogal te wensen over. 
Vooral de kuilen en gaten in de rijbaan en in de trottoirs 
en de opgedrukte tegels t.g.v. boomwortels zijn een 

doorn in het oog en worden verholpen  
In de wijk Dietsveld worden binnen twee jaar de 
werkzaamheden gestart om de gehele riolering en de 
verharding te vervangen. In het project gaat men zich 
buigen over hoe de straat er daarna uit gaat zien. 
 
Project 2: De Speelvoorzieningen 
 
De bewoners van Dietsveld/Vogelbuurt vinden dat de 
speelvoorzieningen in hun wijk voor verbetering vatbaar 
zijn. Met name qua uitstraling en veiligheid laten een 
aantal voorzieningen te wensen over. Daarnaast is de 
speeltuin DVS aan een opknapbeurt toe. Kinderen geven 
regelmatig aan dat er te weinig voetbalruimte is. Hier 
wordt een oplossing voor gezocht in samenwerking met 
HFC Haarlem.  
 
De speelplek Lijsterstraat/Zwaluwstraat wordt 
aantrekkelijker en veiliger gemaakt. De planning is dat de 

nieuwe speelplek in het voorjaar van 2010 klaar is. 
De speelplek Gruttostraat, die nogal verscholen ligt 
achter de flats van de Eksterlaan, krijgt een herkenbare 
entree en een beter pad 
Op het Dietsveld worden de prikstruiken vervangen, het 

wiebelkuipje wordt vervangen door een ander 
speeltoestel en het asfaltpad wordt opgeknapt. 
De speeltuin D.V.S., gelegen aan de Clovisstraat krijgt 
een nieuwe inrichting, waar al in het voorjaar van 2009 
aan gewerkt gaat worden. Het bestuur van D.V.S. zit ook 
in de werkgroep als aparte partij en heeft ook het 
wijkcontract ondertekend 
Tenslotte gaat Kicky, de mascotte van HFC Haarlem, on 
tour in de wijk en zal 10 voetbalactiviteiten organiseren in 
de wijk. 
 
Project 3: Verkeren en parkeren. 
 
Uit de enquête en de wijkwandeling is gebleken dat de 
problemen op het gebied van verkeren en parkeren zich 
met name toespitsen op de verkeers(on)veiligheid, te 
weinig parkeerplekken, te smalle straten en het parkeren 
op gevaarlijke hoeken. 
Voor de bestaande schaarste aan parkeerplaatsen is 
binnen de wijk geen structurele oplossing te vinden. Daar 
zal dan ook niet naar worden gezocht binnen dit 
wijkcontract. Wanneer er grootschalig onderhoud zal 
worden uitgevoerd zal worden gekeken naar de 
mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te realiseren. 
Hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden 
met andere beleidsterreinen zoals groen en speelruimte 
waardoor de effectieve uitbreiding van het aantal 
plaatsen moeilijk wordt. 
 
Binnen het project verkeer is een aantal deelprojecten te 
onderscheiden.,dit zijn: 

 Verbeteren verkeersveiligheid op de kruising 
Vergierdeweg/ Leeuwerikstraat/ Vinkenstraat. 

 Verbeteren doorstroming voor het verkeer 
komende vanuit de Roerdompstraat op de kruising 
Jan Gijzenkade – Roerdompstraat. 

 Mogelijkheden voor eenrichtingsverkeer 

 Dietsveld zal in samenhang met de 
rioleringswerkzaamheden worden ingericht als 
30km/u gebied.  

 Foutparkeerders attenderen op hun gedrag. 
. 
 
Project 4: Een schone buurt 
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Om de leefbaarheid van de Vogelbuurt en het Dietsveld 
te verbeteren zou er volgens de bewoners meer 
aandacht aan het vuil op straat moeten worden besteed. 
Hierbij is het vuil te onderscheiden in 
grofvuil, zwerfvuil en morsvuil bij afvalbakken of 
ondergrondse containers.  
Hondenpoep blijft ook een aandachtspunt. 
Er komen begin volgend jaar nieuwe kleine afvalbakken. 
Er komt een gerichte handhaving op het hondenbeleid en 
een voorlichtingscampagne 
Het grof vuil wordt aangepakt en het is bij de reiniging 
bekend waar de vervuilde plekken zich bevinden zodat 
deze kunnen worden schoongemaakt. 
 
Project 5: Groen in de wijk. 
De bewoners hebben in de enquête en de wijkwandeling 
opgemerkt dat er in de wijk te weinig groen is, teveel 
overhangend en slecht onderhouden groen en de 
ecologische groenoever van de Jan Gijzenkade wordt 
niet gewaardeerd. 
Er volgen de volgende activiteiten: 

 Bloembollen planten in het gazon van de 
Eksterlaan 

 Tegengaan van overhangend groen van de 
gemeente en de bewoners, zowel aan de 
straatkant als in de poorten. 

 Het enthousiast maken van bewoners om te 
participeren in het groen door het aanleggen van 
geveltuinen dan wel het opfleuren van stenige 
voortuinen. Er komt voorlichting over de 
ecologische oever en de gemeente zal het gras 

beter onderhouden dat hierlangs groeit. 

 Er wordt onderzocht waar extra bomen kunnen 
komen. 

 Als laatste punt wordt het opknappen van de plek 
op de hoek van de Reijer Anslostraat genoemd 
door middel van groen en/of een kleine 
speelvoorziening. 

 
Het is een hele waslijst. 
De Burgermeester omschreef het wijkcontract laatst, 
geïnspireerd door de Renaultgarage, als een grote beurt, 
waarbij het één en ander verfraaid en verbeterd wordt 
zodat het straks nog beter wonen is in onze wijk! 
 
U kunt zich overigens nu ook nog opgeven voor één van 
de werkgroepen bij José van den Berg, 
j.vd.berg@haarlem.nl of bij de wijkraad, zie adressenlijst. 

Ernstige verkeershinder richting 
Waarderpolder en Haarlem Oost 

Realisatie aansluiting Spaarndamseweg 
op nieuwe Schoterbrug 
 
De Spaarndamseweg in Haarlem Noord tussen de Jan 
Gijzenkade en de Spaarnhovenstraat is van 5 januari tot 
en met 31 maart 2009 afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer van noord naar zuid. Ook is de hoofdrijbaan van 
de 

Vondelweg vanaf de Eksterlaan tot de Jan Gijzenkade in 
zuidelijke richting dicht. De Spaarndamseweg wordt in 
deze periode aangesloten op de in aanbouw zijnde 
nieuwe Schoterbrug. Door een aansluiting van de 
Spaarndamseweg op de nieuwe Schoterbrug wordt per 1 
april 2009 een directe noordelijke verbinding tussen 
Haarlem Noord en de Waarderpolder gerealiseerd. 
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We kunnen naar de overkant! 

“Val “Schoterbrug ingehesen 
 
Onlangs werd op 10 december de beweegbare stalen 
basculeklep(het “val”) ingehesen, 
waardoor de brug nu compleet is. 

Het lukte niet meteen, er moest nog wat beton worden 
afgeslepen om de klep passend te krijgen, maar even 
later werd het hoogtepunt bereikt in de bouw van de 

Schoterbrug. 
De verbinding is tot stand gekomen. 

Op 1april gaat de klep weer dicht en kunnen we 
eroverheen. 

De eerste , de beste 
Kerstsamenzang bij de Mariakerk 

 
De R.K. Parochiegemeenschap Schoten (Mariakerk, 
Rijksstraatweg 355) heeft afgelopen zondagmiddag op 
21december een kerstsamenzang voor de omliggende 
wijken georganiseerd  
Enkele actieve bewoners van Delftwijk en de coördinator 
Sociaal Delftwijk, Marcel Smeenk waren bij de 

organisatie betrokken net als scoutinggroep Brigitta aan 
de Eemstraat. 
De scouting deelde de tekstboekjes uit en zorgde voor 
brandende vuurkorven. De gemeente Haarlem zegde 
financiële steun toe en zo was de eerste kerstsamenzang 
in Haarlem Noord op het kerkplein een feit. Harmonie De 
Spaarnebazuin verzorgde de muzikale ondersteuning. 
Daarna was er in de kerk een uitvoering van diverse 
koren onder het genot van een glaasje Glühwein of 
warme chocomel met een lekkere kerstversnapering. De 
kerstsamenzang begon om 16 uur. en werd druk 
bezocht. 
 

Fietsen op de stoep? 
 
Van diverse bewoners horen we regelmatig dat ze last 
hebben van fietsers op de stoep. 
Het geeft een onveilig gevoel bij bewoners omdat ze, 
komend uit hun huis, voor hun gevoel bij wijze van 
spreken zo omver kunnen worden gereden. Dit geldt in 
het bijzonder voor kinderen op de stoep die daar 
helemaal geen fietsers verwachten 
Het is erg verleidelijk om via de plateaus bij de kruisingen 
of bij andere punten waar de stoeprand bijna gelijk is aan 
de rijweg de stoep op te gaan, maar laten we deze 
verleiding voortaan toch maar weerstaan. Deelname aan 
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Kerstbomenactie 
 
 

Waar kunt u uw kerstboom kwijt?  

Bij kinderen die meedoen aan de kerstbomenactie  

De gemeente Haarlem organiseert dit jaar opnieuw de 

kerstbomenactie! Op woensdag 7 januari 2009 van 13.15 tot 

17.00 uur en vrijdag 9 januari 2009 van 15.00 uur tot 17.00 uur 

kunnen kinderen (tot 16 jaar) kerstbomen inleveren in ruil voor 

40 eurocent en een lootje waarmee prachtige prijzen te winnen 

zijn. De inleverlocaties die voor ons het dichtste bij zijn, zijn op 

het Tesselschadeplein voor de kerk en op het Nieuw 

Guineaplein. 

 Het milieuplein van Spaarnelanden 

Kerstbomen kunt u ook inleveren op het milieuplein van 

Spaarnelanden, gevestigd aan de Oudeweg 93 (ingang Ir. 

Lelyweg) in de Waarderpolder. De openingstijden zijn maandag 

t/m zaterdag van 8.00 uur tot 15.30 uur.  

 

Klaverjassers gezocht 
 
 
De klaverjasclub ”De Pijnboom”, zoekt klaverjassers voor 
de donderdagavond. 
Wij kaarten in het gebouw ”De Linge”, in de Lingestraat 1 
te Haarlem-Noord. 

Aanmelden tel. 023-5364550 of 06-22066855. 

 

 

 

Haarlem op weg hartveilig te 
worden 
informatie voor (kandidaat-)
vrijwilligers 
 
Een systeem van mensen en hulpmiddelen 
De gemeente Haarlem is bezig voor haar bewoners de 
kans op overleven bij hartfalen te vergroten. Zij doet dit 
door een burgerhulpsysteem op te bouwen, waarbij 
getrainde vrijwilligers ingezet worden om met hulp van 
speciale apparaten, zogenaamde AED‟s ofwel 
defibrillators, mensen in nood te reanimeren. 
Er zijn in Haarlem al diverse AED‟s aanwezig. Deze 
hangen meestal binnen bij bedrijven en instellingen. De 
gemeente wil nu (5 ?) AED‟s plaatsen in de openbare 
ruimte met een buitenkast, die voor bevoegden dag en 
nacht toegankelijk zijn. 
 
Planning 
Het opbouwen van het systeem is gepland in twee fasen. 
In het voorjaar van 2009 worden 5 (?) nieuwe AED‟s 
geplaatst en 250 vrijwilligers geworven. In de winter van 
2008 wordt een uitgebreide informatiecampagne gestart.  
In de tweede fase tot eind 2009 worden de AED‟s die al 
in Haarlem aanwezig zijn zo veel mogelijk aangesloten 
op het meldingennetwerk. Verder wordt het aantal AED‟s 
zo veel als mogelijk uitgebreid. 
Daarna moet het systeem vanzelfsprekend worden 
onderhouden. 
Bij dat alles wil de gemeente een beroep doen op de 
Haarlemse verenigingen, instellingen en bedrijven. 
 
Remedic levert de apparatuur en geeft de 
reanimatietrainingen. 
Steun van Bekende Haarlemmers 
Naast wethouder gezondheidszorg en burgemeester 
steunen ook de bekende Haarlemmers deze campagne. 
Ook zij zien het belang in van een hartveilig Haarlem. 
 
De keuze van de locaties 
Er worden 5 locaties gezocht, verspreid over de wijken, 
met een gunstige ligging nabij een winkelcentrum, 
activiteitencentrum en/of concentraties van 
seniorenwoningen. 
 
De opzet van een meldingennetwerk 
Centraal in het alarmeringsysteem is de zogenaamde 
AED-Locator. Dit is een computersysteem dat werkt via 
internet en is aangesloten op de meldkamer 
Ambulancezorg. 
De vrijwilligers die bevoegd zijn krijgen een 
toegangspasje en worden in het systeem opgenomen. 
De AED-Locator signaleert welke mensen na een jaar toe 
zijn aan bijscholing en hernieuwing van de registratie. Het 
pasje wordt automatische geblokkeerd als de 
bevoegdheid vervalt. 
Bij melding van hartfalen via het nationale alarmnummer 
112 zoekt de AED Locator gericht en snel de 
dichtstbijzijnde geregistreerde hulpverleners en AED‟s. 
Via GSM worden gelijktijdig 2 soorten oproepen 
verzonden: 
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-          oproep 1: vijf geregistreerde hulpverleners binnen 
een straal van maximaal 500 meter van de patiënt 
ontvangen een SMS-bericht met de oproep “Ga naar het 
volgende adres en start met reanimeren”; 

-          oproep 2: vijf geregistreerde hulpverleners binnen 
een straal van 750 meter van de AED voorziening en 
patiënt ontvangen een SMS bericht met de oproep “Ga 
naar de AED op het volgende adres en neem deze mee 
naar de patiënt op het volgende adres”. 
Beide berichten laten datum en tijdstip van oproep zien. 
De opgeroepen hulpverleners bepalen op dat moment of 
ze daadwerkelijk in de buurt en in staat zijn om hulp te 
verlenen. Doordat er 2x5 hulpverleners worden 
opgeroepen is de kans groot dat er tenminste één 
hulpverlener start met reanimeren en één hulpverlener de 
AED gaat ophalen. 
Voor meer informatie over dit systeem kunt u de 
volgende websites bezoeken: www.aedsolutions.eu en 
www.aedlocator.eu    
 
Aanmelden als vrijwilliger 
Om het systeem goed te laten werken zijn er veel 
vrijwilligers nodig. 
Mensen die al een geldig diploma 'Basale reanimatie en 
AED-bediening' van de Nederlandse Reanimatieraad 
(NRR) hebben, hoeven geen opleiding meer te volgen en 
kunnen zo in het systeem worden opgenomen. Ook de 
vervolgopleidingen met NRR-certificaat worden 
geaccepteerd. 
Vrijwilligers die nog geen certificaat hebben kunnen op 
kosten van de gemeente (?)een opleiding volgen. De 
opleiding, bestaande uit zowel theorie, praktijktraining en 
competentietoets, wordt gehouden in één bijeenkomst 
van 4 uur (aansluitend).  
Zij kunnen kiezen tussen een bijeenkomst op een 
doordeweekse dag, middag of avond of op een 
zaterdagmorgen. Als de cursist de training goed afrondt 
ontvangt hij/zij het officiële certificaat van de NRR. 
 
Campagne 
Ongeveer twee-wekelijks plaatst de gemeente berichten 
in het Stadsjournaal (?). De ermee gepaard gaande 
persberichten worden veelvuldig overgenomen door de 
regionale dag- en weekbladen. De gemeente verzend 
aan alle bedrijven, instellingen en verenigingen in 
Haarlem een brief met het verzoek om mee te werken 
aan de campagne. Hiermee worden in totaal 3000 A4-
posters en 20.000 flyers verspreid. 
De Gemeente draagt financieel bij aan het project. 
Vrijwilligers 
Van vrijwilligers wordt het volgende verwacht: 
-          u bent in het bezit van een mobiele telefoon en 
normalerwijs ook daarmee bereikbaar; wijziging van uw 
mobiel nummer geeft u door aan de gemeente. 

-          u accepteert dat u te allen tijde via SMS 
opgeroepen kunt worden om hulp te bieden in uw directe 
woon- en/of werkomgeving in Haarlem; het is dus 
wenselijk dat uw mobiele telefoon zo veel mogelijk „aan‟ 
staat; 
-          u bepaalt echter steeds zelf of u in staat bent hulp 
te bieden en alléén als uw persoonlijke omstandigheden 
(en uw werkgever) dit toelaten probeert u naar beste 
vermogen levensreddende hulp te bieden; u bepaalt dus 
ook zelf of u uw mobiele telefoon in bepaalde 
omstandigheden „uit‟ zet; 
-          u bent op de hoogte van de straatnamen in uw 
directe woon- en/of werkomgeving; 
-           u bent gezond en kunt kortdurend zonder 
klachten forse inspanning verrichten; 
-          u bent in het bezit van het diploma 'Basale 
reanimatie en AED-bediening'; 
-          op weg naar de AED of het slachtoffer houdt u 
zich aan de verkeersregels en veroorzaakt zelf géén 
gevaarlijke situaties. 
 
Verenigingen, bedrijven en instellingen, die al een AED 
hebben, kunnen dit ook melden bij Remedic 
 
 Hartstichting 
Ook landelijk loopt er momenteel een „hartveilige‟ 
campagne, van de Hartstichting. Deze campagne sluit 
aan bij de Haarlemse doelstelling. De Hartstichting streeft 
ernaar zo veel mogelijk „6 minuten zones‟ te krijgen in 
Nederland. In deze zones wordt bij een hartstilstand 
direct 112 gebeld, start iemand z.s.m. met reanimeren en 
kan het hart binnen 6 minuten een eerste schok met een 
AED krijgen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.aedsolutions.eu/
http://www.aedlocator.eu/
http://www.safetyequipment.nl/pics/images/AEDnieuw.jpg
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Haarlemmers helpen dieren 
 
Al 130 jaar is Haarlem een afdeling van de Nederlandse 
Dierenbescherming. Heel veel mensen hebben zich in 
die lange tijd met veel ijver en enthousiasme ingezet voor 
het welzijn van de dieren. 
Ons werk houdt nooit op en ook u zou een steentje 
kunnen bijdragen. Eén van de meest directe manieren 
om hulp te verlenen is als vrijwilliger bij onze 
dierenambulance. Als chauffeur of als bijrijder. Ook zijn 

we nog op zoek naar mensen die kunnen bijspringen bij 
de telefooncentrale. 
 
Als u een paar uurtjes per week zou willen besteden aan 
een goed doel nodigen wij u zeer graag uit voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
In de Dierenbescherming Haarlem zijn nog veel meer 
mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, 
uiteenlopend van de dierverzorging in het asiel tot 
voorlichting op scholen. 
 
Bel voor meer informatie naar:  023 - 549 14 00 en vraag 
naar Elly Dams, 
of e-mail naar:  g.dams@chello.nl 
 
Meer informatie op: 
http://dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl/ 
http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl/ 
http://haarlem.dierenbescherming.nl/ 
http://kfahaarlem.dierenbescherming.nl/ 
 
Dierenambulance Haarlem, Gen. Spoorlaan 16, Haarlem 
 

 
Meldpunt leefomgeving 
 
Hier kunt u meldingen/klachten doorgeven over de 
openbare ruimte, zoals vervuiling, losliggende 
stoeptegels of defecte straatverlichting 
U kunt voor dit soort zaken het nummer 023-511 5115 
van de gemeente Haarlem bellen (keuze 1) of de melding 
digitaal doorgeven via www.haarlem.nl  
 
 
 
 
 
 

Nationale Sportkampen deze 
zomer bij jou in de regio!!! 

 
Voor de sportievelingen die een absolute topzomer willen 
hebben organiseert Nationale Sportkampen een 
waanzinnig sportkamp bij jou in de regio! De 
inschrijvingen zijn begonnen, dus meld je zo snel 
mogelijk online aan voor één van de hockeykampen (8-
10 & 11-14 jaar). Ook kan je kiezen voor één van de 
tennis-, multisport-, multicreatieve (8-10 & 11-14 jaar) of 
sport- en spelkampen (5-7 jaar). Voor alle kampen is er 
een open inschrijving voor iedereen. De data en locaties 
van zowel de dagkampen als de kampen met 
overnachting voor de zomer van 2009 zijn te vinden op 
www.nationalesportkampen.nl Meld je snel nu aan en 
profiteer van de vroegboekkorting!  
 
 

Verhalen en mythes van Haarlem  

Stichting Polyvista 
 
Sinds ruim een half jaar is de ideële stichting Polyvista 
bezig met een bijzonder project: het verzamelen van 
verhalen en mythes die in Haarlem een verborgen leven 
leiden. Het gaat daarbij om verhalen die op een of andere 
manier gekoppeld zijn aan iets dat vanaf de straat 
zichtbaar en te fotograferen is en dat kan van alles zijn: 

een gevelsteen, een hekwerk, een vreemd voorwerp, een 
opmerkelijk bouwwerk, een stadsgezicht etc. etc 
Via folders en publicaties worden Haarlemmers 
uitgenodigd hiervoor ideeën, tips en verhalen bij te 
dragen, en er zijn al mensen aan het schrijven gegaan. 
 
Voor meer informatie: 
Hilde de Haan 06 25098307 of Willemien Spook 06 
26883080 
Of mail: haarlemsverborgenheden@gmail.com 
www.verborgenverhalenhaarlem.nl 

mailto:g.dams@chello.nl
http://dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl/
http://asielzandvoort.dierenbescherming.nl/
http://haarlem.dierenbescherming.nl/
http://kfahaarlem.dierenbescherming.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.nationalesportkampen.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Rina/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK1F/www.nationalesportkampen.nl


8 

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@orange.nl 
 
Martin van de Pavert Wijkraadlid Vondelweg 58rd 2025 AC Haarlem  023 -5390450 
wijkraad.mvdpavert@freeler.nl 
 
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/ 
 
 

Vergaderschema 
 

Onze vergaderingen zijn op de 
volgende data: 
Woensdag 14 januari 2009 
Woensdag 4 februari 2009 
Woensdag 4 maart 2009 
Woensdag 1 april 2009 
Woensdag 6 mei 2009 
Woensdag 3 juni 2009 
Aanvang 20.00 uur 
Schoterrechthuis, Vergierdeweg 
52 
De vergaderzaal bevindt zich 
rechts aan de zijkant 
U bent van harte welkom! 
 

De wijkraad Dietsveld– 

Vogelbuurt wenst u Prettige 

feestdagen en een Gelukkig 

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/

