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Even bijpraten 
 
Hangjeugd 
 
De afgelopen weken dreigde er in onze doorgaans zo 
rustige wijk een serieus probleem te ontstaan. Het  
begon met een beetje rondhangen van enkele 
jongeren op het plein van de Koningin Emmaschool 

en er omheen. Al snel kwamen er meer jongeren bij. 
Het bleef ook niet bij rondhangen alleen. Enkele 
ramen sneuvelden, een auto werd beschadigd, 
bewoners kregen een grote mond, overal lag troep. Er 
moest nu snel ingegrepen worden, om te voorkomen 
dat de zaak echt uit de hand ging lopen. Gelukkig is 
dat ook op tijd gebeurd. De betrokken omwonenden 
van de Emmaschool hebben contact gezocht met de 
wijkraad, en ook de wijkagent en de directeur van de 
Emmaschool zijn erbij gehaald. Op heel korte termijn 
hebben we met elkaar enkele maatregelen genomen, 
die gelukkig afdoende bleken. Niet echt revolutionaire 
zaken: zo is er op het schoolplein een bord 
opgehangen waarop staat dat het plein bestemd is 
voor kinderen tot 12 jaar, en dat er tot 20:00 uur 
gespeeld mag worden. Ook is een ingang van het hek 
een stukje verplaatst. Daarnaast heeft de politie de 
namen van de hangjongeren genoteerd, hen later 
opgebeld en hun te verstaan gegeven dat ze daar 
niets meer te zoeken hadden. Dit alles heeft 
geholpen. Prettig voor de school en voor de buurt. Er 
gaan geen ramen meer stuk, het ziet er op straat en 
in het plantsoen weer een stuk netter uit, de 

buurtbewoners voelen zich weer prettiger, de kleinere 
kinderen durven weer te voetballen op het plein en de 
hangjeugd heeft hoogstwaarschijnlijk elders een 
nieuwe plek gevonden. De les die we hieruit kunnen 
trekken: snel de koppen bij elkaar steken, wanneer er 
problemen dreigen, en kijken wat iedereen kan doen 
om bij te dragen aan een oplossing. Zo houden we 
het leuk in onze mooie wijk! 
 
Jan-Jaap van den Berg, voorzitter wijkraad Dietsveld/
Vogelbuurt 

 

Jaarvergadering op 22 april 
 
Op woensdag 22 april aanstaande houden we weer 
onze jaarvergadering, aanvang 20.00 uur in het 
Schoterrechthuis. 
We zullen vertellen hoe het met de wijkraad afgelopen 
jaar is gegaan en wat we in de toekomst van plan zijn. 
De penningmeester vertelt over de inkomsten en 
uitgaven. Na de pauze zal de wijkagent Frank 
Langendijk vertellen welke politiezaken er spelen in 
onze wijk en over de wenselijkheid van het doen van 
aangifte. 
Hij zal ook wat vertellen over de nieuwe groep 

handhavers die binnenkort in de wijk zullen 
verschijnen en ook boetes mogen uitdelen bij 
ongewenst gedrag, dit zijn de zgn. B.O.A.‟s, de 
Bijzonder Opsporings Ambtenaren. 
Dit zijn de vroegere parkeerwachters, wiens 
bevoegdheden binnenkort uitgebreid worden. 
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Spaarndamseweg 8 april 
weer open, Schoterbrug 
medio mei in gebruik 

Feestelijke opening Schoterbrug 
zaterdag 6 juni  
 
De Spaarndamseweg is vanaf 8 april weer in twee 
richtingen open. De gemeente Haarlem verwacht de 
Schoterbrug medio mei in gebruik te kunnen nemen. Het 
verkeer kan dan over de Schoterbrug van en naar de 
Waarderpolder rijden. Wel moet dan nog rekening 
gehouden worden met een beperkte beschikbaarheid van 
wegen in de Waarderpolder. De opening van de 
Schoterbrug, Waarderweg, Oudeweg en Camera 
Obscuraweg in de Waarderpolder wordt zaterdag 6 juni 
gevierd met een feestelijke dag voor alle Haarlemmers. 
 
Spaarndamseweg 
De Spaarndamseweg wordt omgebogen en opgehoogd 
ter aansluiting op de Schoterbrug. Er is een nieuwe 

kruising aangelegd in de Spaarndamseweg, waarbij de 
doorgaande route vanuit het noorden gebruik zal maken 
van de brug. Tot ook de brug gereed is kan het verkeer 
alvast weer gebruik maken van de Spaarndamseweg. De 
kruising wordt hiervoor tijdelijk anders geregeld om de 
Spaarndamseweg door te laten stromen. 
De oorspronkelijke planning van 1 april is door de 
vorstperiode in januari een week verschoven. Zonder 
bijzondere veranderingen worden op 8 april de 
omleidingroutes opgeheven. Vanaf die datum  is de 
normale verkeersituatie in Haarlem-Noord van kracht. De 
verkeerrichting van noord naar zuid gaat weer open en 
de route Vondelweg - Spaarndamseweg is dan weer in 
twee richtingen voor het verkeer beschikbaar. 
Fietsers rijden nu deels over het fietspad en deels over 
de parallelweg. Dit blijft voorlopig zo. 

Nadat de fietspaden gereed zijn, kunnen zij daar gebruik 
van maken. De verwachting is dat dat eind april het geval 
zal zijn. 
 
Schoterbrug 
De verwachting is dat de nieuwe Schoterbrug vanaf 
medio mei door het verkeer kan worden gebruikt. Zowel 
snel- als langzaam verkeer kunnen dan over de 
Schoterbrug van en naar de Waarderpolder rijden. Wel 
moet nog rekening gehouden worden met een beperkte 
beschikbaarheid van wegen in de Waarderpolder. Zo 
wordt het kruispunt Waarderweg - A. Hofmanweg alleen 
in doorgaande richting opengesteld. Afslaan richting A. 
Hofmanweg is medio mei en ook tijdens de openingsdag 
nog niet mogelijk. Verder wordt nog gewerkt op de 
Waarderweg. 
Het in gebruik nemen van de Schoterbrug is mede 
afhankelijk van de installatie van nieuwe verkeerslichten. 
Ook hangt het af van de uitkomst van een 
beroepsprocedure door Stichting Milieu- en 
Natuurbescherming Kennermerland tegen het in gebruik 
nemen van de brug. De gemeente respecteert een 
eventuele rechtelijke uitspraak op dit vlak en zal alles in 
het werk stellen om te voldoen aan de vereiste wettelijke 
regelgeving. 
 

Feestelijke opening Schoterbrug en Open 
Bedrijvendag Waarderpolder 
Zaterdag 6 juni worden de nieuwe Schoterbrug en 
toegangswegen feestelijk en spectaculair geopend. Van 
de Schoterbrug tot aan de Veerplas zijn er de hele dag 
activiteiten voor jong en oud. Ook zetten de ondernemers 
en verenigingen hun deuren open. De Waarderpolder 
staat 6 juni in het teken van „Kracht en Verbinding‟. 
Iedereen is welkom om kennis te maken met het 
bloeiende bedrijven- cultuur- en recreatiegebied 
Waarderpolder en te genieten van een feestelijke dag 
met veel spektakel en vertier. 
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Het Wijkcontract, hoe staat het 
ermee? 
 

Het wijkcontract Dietsveld/
Vogelbuurt  2009-2011 begint zijn 
vruchten af te werpen ! 
 

Werkgroep Bestrating 
 
Na een inspraakronde door de buurtbewoners is 
eind 2008 het wijkcontact 2009-2011 door de 
gemeente en de wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt 
definitief vastgesteld en getekend. Een van de 
aandachtspunten in dit contract waren de kuilen en 
gaten in het wegdek van onder andere de 
Clovisstraat, de straat waar ik zelf woon. 
 
Dat het wijkcontact geen stuk papier zonder 
inhoud is blijkt wel uit het feit dat direct na de 
vorstperiode in Januari 2009 bij alle kuilen in de 
Clovisstraat de riolering provisorisch hersteld werd 
(mits nodig) en daarna het wegdek weer 
geëgaliseerd werd. Fantastisch! We kunnen weer 
normaal door de straat rijden. Zo ver ik heb 
gehoord is het wegdek ook in de andere straten 
van onze wijk onder handen genomen. 
 
Maar hoe slecht de riolering in onze wijk is werd 
nog eens duidelijk door een nieuwe kuil in de 
Clovisstraat, een paar weken nadat de eerder 
beschreven werkzaamheden voltooid waren. 
Het is goed om te weten dat een telefoontje naar 
023-5115115 (klachten meldpunt) voldoende moet 
zijn om dit soort problemen door de gemeente te 
laten oplossen. 
 
Nu hoop ik dat er zo spoedig mogelijk (in 2011?) 
kan worden begonnen met de complete  
vervanging van het riool in Dietsveld. Maar vóór 
die tijd krijgen we als bewoners nog inspraak over 
de uiteindelijke “aankleding” van de straten (wel of 
geen bomen met parkeerhaventjes, soort 
bestrating, wel of geen drempels, afvalbakken?, 
etc.). 
Hoe dan ook, tot nu toe ben ik zeer tevreden over 
de uitvoering van de in ons wijkcontract 
opgenomen punten. 
 
J. Ellenberger 
 
 

Werkgroep „n Schone Buurt 
 
In de werkgroep “schone buurt” zijn ook weer 
diverse zaken besproken. 
De bijeenkomst was op 9 februari 2009 in het  
Schoterrechthuis aan de Vergierdeweg 52. 
 
De volgende agendapunten zijn besproken: 
 
Afvalbakken 
Op de Jan Gijzenkade zijn reeds de oude bakken 
verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe 

bakken Er komen in de gehele wijk kleine 
afvalbakken bij De gemeente geeft aan dat deze 
eigenlijk al geplaatst hadden moeten zijn. Tevens 
zal er een proef plaatsvinden met afvalbakken met 
daarbij zakjes om hondenuitwerpselen op te 
ruimen 
 
Hondenbeleid 
Vanuit het vorige onderwerp was het een makkelijk 
bruggetje naar het handhaven van het opruimen 
van uitwerpselen. Dit is verplicht en er zal de 
komende periode door de gemeente handhavers 
in de wijken komen, de bekeuringen uit gaan delen 

aan wie zich niet aan deze verplichting houdt. 
 
Grofvuil en zwerfafval 
Op sommige locaties in de wijk wordt nog steeds 
grofvuil naast de ondergrondse containers gezet. 
Dit is erg onhandig voor de chauffeur, die de 
ondergrondse containers leegt, omdat deze geen 
mogelijkheid heeft dit mee te nemen. Op de 
containers zullen stickers geplakt worden met de 
verwijzing dat dit niet toegestaan is. Ook hier zal in 
de komende periode door de gemeente op worden 
toegezien 
Naast deze containers of op andere locaties in de 
wijk is ook veel rondzwervend straatvuil te vinden. 
Door simpelweg het nummer 5115115(meldpunt 
leefomgeving) te bellen of een mailtje te sturen 
naar het digitaal loket van www.haarlem.nl. kunt u 
dit laten oplossen. Als u Spaarnelanden belt en u 

geeft het nummer van de bak door en de locatie 
dan komen ze dit vaak binnen 1 a 2 uur opruimen. 
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Werkgroep Speelvoorzieningen 
 
 Speeltuin vereniging DVS in de 
Clovisstraat 56 Haarlem zit ook in deze 
werkgroep. 
  
  
Wij  van D.V.S. willen graag melden dat met behulp van 
de wijkcontracten en de steun van de gemeente Haarlem 
er een hoop aanpassingen in de DVS aan de gang zijn.  
Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal nieuwe bestuursleden 
aangesteld om er weer een leuk en geolied team van te 
maken.  
De hele speeltuin wordt van buiten aan gepakt,  
zo wordt met behulp van Tuintotaal de beplanting en 
bestrating hersteld.  En wordt er met behulp van de 
Haarlemse Hekken Industrie een pannaveld gemaakt.  
Met behulp van Eibe worden de speeltoestellen 
vernieuwd.  
Ook de peuters worden niet vergeten met de nieuwe 
zandbak en nieuwe klimtoestellen. 
Er komt zelfs een rookruimte zodat de niet-roker geen 
last heeft van de roker.  
Tevens wil ik melden dat de speeltuin een eigen website 
heeft te weten www.speeltuin-dvs.nl hier kunt u alles 

vinden over activiteiten en clubjes. zo is er bijvoorbeeld 
21 maart een kienavond en 5 april een klaverjas toernooi. 
Zo hebben wij ook de bedoeling om binnen de boel op te 
knappen, de keuken is bijvoorbeeld al vernieuwd,  
er komt ook nieuw zeil en een nieuw verfje is ook 
welkom. 
Dan volgt gelijk de oproep dat nieuwe vrijwilligers altijd 
welkom zijn hetzij om hand en span diensten 
of om de D.V.S open te stellen op verschillende dagen 
voor de jeugd. Vragen kunnen gesteld worden 
op telefoonnummer 023 5382927 aan Truus van 

Schagen. Tot ziens bij de DVS. 
  

HFC Haarlem komt de wijk in. 
 

HFC Haarlem maakt ook deel uit van deze 
werkgroep 
 
Onder de naam “Kickie on Tour” komt HFC Haarlem 
naar de wijk Dietsveld/Vogelbuurt. 
Dit komt voort uit het wijkcontract waarin HFC Haarlem 
de wijkraad heeft toegezegd om tien activiteiten uit te 
voeren voor met name de jeugd. De Gemeente, HFC 

Haarlem en de wijkraad werken samen vanuit de visie  
om voetbal, en de daarbij horende waarden als fair play, 
respect, omgaan met winst en verlies, sportiviteit en 
teamspel in te zetten voor de samenleving. De 
activiteiten zullen vooral voor de jeugd in de wijk zijn 
maar omdat HFC Haarlem de leefbaarheid in de wijk wil 
vergroten zouden wij graag de buurtbewoners willen 
vragen om langs te komen en eventueel als vrijwilliger 
willen optreden denk hierbij aan catering, EHBO of de 
tekentent, waar wat kleurplaten liggen.. Bij deze dag 
zullen een aantal spelers van de selectie aanwezig zijn 
die de voetbalclinic  leiden en daarbij natuurlijk 
voetbaladviezen geven aan de deelnemende jongens en 
meisjes.  
 
De aftrap van Kickie on Tour wordt gehouden op 
woensdag 25 Maart 2009 op het Dietsveld van 14.00 
tot 17.00 uur en is gratis. 
 
Wilt u zich opgeven als vrijwilliger of u wilt meer 
informatie kunt u contact opnemen met  
 
Remco Broekman 
Project Coordinator „Kickie on Tour‟ 
E-mail remco.broekman@hotmail.com 
Tel. 06 1053 6371  

http://www.speeltuin-dvs.nl/
mailto:remco.broekman@hotmail.com
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Vervolg Werkgroep Speelvoorzieningen 
 
De werkgroep Speelvoorzieningen zet zich dus in het 
algemeen in om vanuit het wijkcontract een aantrekkelijk 
aanbod van speelvoorzieningen in de wijk te realiseren. 
De werkgroep wil veilige en aantrekkelijke speeltoestellen 
die voldoende variatie en keuze bieden voor de kinderen 
in de wijk  

IEen aantal mensen is bezig om een schetsontwerp te 
maken voor de speelplek Lijsterstraat/Zwaluwstraat. 
Deze plannen zullen gepresenteerd worden op een 
bewonersavond. 
Voor de speelplek Gruttostraat, die achter de Eksterlaan 
ligt, zijn laatst een aantal moeders actief aan de gang 
gegaan om te bedenken welke wensen zij en de kinderen 

hebben om dit pleintje ook weer aantrekkelijk te maken. 
 
 
 
 
 

Het Dietsveld,het mooie speelveld wordt niet vergeten. 
De gemeente voert binnenkort enkele werkzaamheden 
uit om de speelplaats Dietsveld op te knappen. De 
wiebelkuip zal worden vervangen door een duikelrek en 
het zand onder het klimnet wordt aangevuld. 
 
 

       Werkgroep Groen in de Wijk 
 
In het kader van het wijkcontract waarin o.a. opgenomen 
is te komen tot meer groen in onze wijk, wordt er  
Dinsdag 21 april a.s. een rondwandeling gehouden door 
de buurt, waarvoor u van harte uitgenodigd bent. 
Aanvang van de wandeling:18.30 uur  
Verzamelpunt: Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52. 

 
Doel van de wandeling is diverse locaties te bekijken, die 
opgefleurd kunnen worden, waardoor onze wijk er weer 
groener en weer vriendelijker uit zal zien! 
 
 

        Werkgroep Verkeer 
 
In de vorige nieuwsbrief is het deelproject parkeren nog 
niet onder de aandacht geweest. 
Binnenkort wordt er een nulmeting gehouden van 
foutparkeerders. Het is de bedoeling dat het 
foutparkeren, vooral op hoeken waardoor het zicht op de 
weg weggenomen wordt, met 50 % afneemt tijdens de 
looptijd van het wijkcontract. 
In een volgend overleg zullen we ons ook buigen over 
een ontwerp van de kruising Vergierdeweg/ 
Leeuwerikstraat/ Vinkenstraat met als doel om deze 
kruising veiliger en overzichtelijker te maken 
 
 
Oproep 
Spreekt deze praktische manier van werken in de 
werkgroepen u aan om samen oplossingen te bedenken 
voor zaken die beter kunnen in de buurt? Meldt  u zich 
dan aan bij één van de werkgroepen. 
U kunt ook zelf onderwerpen aandragen. 
Wilt u meedoen, geeft u zich dan op bij Rina Stroo, 

Secretaris Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, zie 
adressenlijst. We kunnen nog deelnemers gebruiken. 
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Training ‘Hoe spreek ik een 
ander aan” 

Deze cursus wordt u aangeboden in het kader 
van het wijkcontract. 

Overlast? Wat doe je eraan? Als u 
zich dit afvraagt, lees dan verder. 
Helaas komt het maar al te vaak voor, dat de buren je 
laten meegenieten”van de muziek, die zij mooi vinden.  
Of dat zij na 10 uur „s avonds het nodig vinden om nog 
gaten te boren. Of dat hún groen”in jóuw tuin hangt. 
Of dat het achterpad langzamerhand in een 
ondoordringbaar woud verandert. Of dat mensen in je 
straat hun grof vuil buiten zetten in de verwachting, dat 
dit zonder telefoontje vanzelfsprekend wel zal worden 
opgehaald.  
Of dat……ja, u kunt deze lijst zelf misschien eindeloos 
aanvullen….. 
 

…...maar wat doe je eraan? 

Als u niets doet, blijft u zich ergeren en lost u dus niets 
op. Dit is voor uzelf niet leuk! De politie erbij halen? Soms 
is dit een goed middel, maar u loopt de kans dat u de 
onderlinge verhoudingen op scherp zet. Zelf erop 
afstappen? Sommige mensen hebben hiervoor een 
natuurtalent. Ze kunnen op een rustige en krachtige wijze 
zeggen, dat ze overlast ondervinden zonder de 

veroorzaker te beschuldigen of te beledigen. Wat zij 
kunnen, kunt u ook leren! 
 
Stichting Dock biedt in Dietsveld/Vogelbuurt een training 
aan, waarin bewoners leren hoe ze op een niet 
confronterende, maar wel duidelijke wijze overlastgevers 
kunnen aanspreken. U leert: 
-hoe u de mensen aanspreekt op overlastgevend gedrag   
zonder in de ruziesfeer te raken; 
-hoe u kunt voorkomen, dat de ander u overdondert met 
tegenargumenten; 
-hoe u bij uw eigen kracht blijft; 
-hoe u tevoren kunt inschatten of u deze situatie zelf kunt 
afhandelen of dat u gevaar loopt en het dus een zaak van 
bijvoorbeeld de politie wordt. 
 
De training wordt gegeven door een docent met veel 
ervaring op dit gebied. Hij oefent met de deelnemers 
situaties, die zich in hun wijk voordoen. Een acteur maakt 
het allemaal levenecht. De training bestaat uit twee 
bijeenkomsten van tweeënhalf uur. 

De data zijn:Woensdagavond 13 en 27 
mei 2009, speeltuin D.V.S., 
Clovisstraat 56, Haarlem, aanvang 
19.30 uur. 
 

 
De kosten? Voor bewoners van Dietsveld/Vogelbuurt  
Gratis! 
 
U ziet het, u krijgt tijdens de training een aantal 
handvaten, die u in staat stellen zelf op te treden. 
Misschien vraagt u zich af: “Wat doet de politie dan of de 
instanties? 
De ervaring leert, dat veel overlastsituaties zich voordoen 
in een gebied, waar politie en instanties nog niet veel 
kúnnen doen. Hun optreden is gebonden aan allerlei 
regels, die de individuele vrijheid beschermen, ook de 
uwe. 
Dit betekent vaak, dat er lange tijd voorbijgaat, voordat zij 
handelend kunnen optreden. Zo lang wilt u toch niet in de 
overlast zitten? 
 

Wie belangstelling voor de training 
heeft, kan zich opgevent/m 29 april 
2009 bij Stichting Dock, Laan van 
Berlijn 1, 2034 SB Haarlem, tel. 023– 
543 60 00, e-mail jcarriere@dock.nl 
Ook als u geen overlast ondervindt, maar toch aan de 
training wilt deelnemen, bent u van harte welkom! 
 
Informatie is te verkrijgen bij Jacob Carriere, tel. 023– 
543 06 58, werkdagen ma., di., wo., do. 
 
 

    Uit de oude fotodoos 

           De lente komt eraan! 
  Zo zag de Eksterlaan er ruim 10 jaar geleden uit. 
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Verbeteringen in de buurt 
 
De afgelopen periode is er bij het Kon.Emmaplein een 
hogere ballenvanger geplaatst door de gemeente. 
 
De plantsoenen op de Eksterlaan worden voorzien van 
een verhoogde trottoirband zodat de plantsoenen hopelijk 

voldoende zijn afgeschermd voor autobanden en het gras 
en het andere groen kunnen groeien en bloeien. 
 
De Ventweg Vondelweg gaat binnenkort open, de 
riolering wordt vervangen en de ventweg krijgt eindelijk 
een nieuw wegdek. Er komt rood asfalt met daarnaast 
parkeervakken van klinkers. 

 

Het Rode Kruis Haarlem en 
Omstreken in uw buurt 
 
Het Haarlemse Rode Kruis op de Vergierdeweg 52 
organiseert activiteiten voor chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen.  
Iedere maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag is er 
een recreatiemiddag waar u kunt komen om te schilderen 
(maandag), voor een spelletje en voor een kopje koffie of 
thee.  
Het Rode Kruis organiseert ook middagtochten, 
vakanties, huisbezoek, telefooncirkel en tochten met de 
rolstoelfiets of de tandem. 
 
Een aantal activiteiten brengen wij nog speciaal onder uw 
aandacht: 
Op 14 mei en 3 september 2009 worden er 
scootmobieltochten georganiseerd door de duinen. De 
tocht van 14 mei start om ± 10.00 uur op de 
Vergierdeweg is ongeveer 20 km en gaat door het 
Nationaal park Zuid-Kennemerland. De kosten voor de 
dagtocht zijn € 10,- inclusief koffie en een lunch.  
Daarnaast worden er ook scootmobiel-middagtochten 
georganiseerd vanuit Haarlem-Noord. De middagtochten 
kosten € 6,-, inclusief een kopje koffie/thee.  
 
Op 8, 9, 10 en 11 juni 2009 zijn er vaardagen; ditmaal 
varen we door Haarlem waarbij een gids u de 
bijzonderheden vertelt over Haarlem en hetgeen u ziet. 
Omdat we dit jaar minder plaatsen aan boord hebben is 

de tocht  alléén voor gasten die niet zelfstandig een uitje 
kunnen maken.  De kosten van de tocht zijn € 10,- incl. 
eten en drinken.  
 
Een nieuwe activiteit is winkelen op verzoek. Op 
vrijdagochtend haalt de Rode kruisbus u thuis op en 
wordt u samen met een vrijwilliger naar de winkel(straat) 
van uw keuze gebracht (winkelcentrum Schalkwijk, 
Cronjéstraat, Bloemendaal, Heemstede, Ikea). Aan het 
eind van de ochtend wordt u weer opgehaald en 
thuisgebracht. Kosten: u betaalt de consumptie voor de 
vrijwilliger tijdens het winkelen.  
Wilt u informatie over deze activiteiten dan kunt contact 
opnemen met het Rode Kruis op maandag, woensdag en 
donderdag van 9.00 – 14.00 uur. 023-5411615 of per 
mail: socialehulp@rodekruishaarlem.nl   

 
 
 

mailto:socialehulp@rodekruishaarlem.nl
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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@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 
 
Erwin van Eeden  Redactielid Vinkenstraat 23   
 
André Miedema  Wijkraadlid Canninefatenstraat 
 
Ronald Haan  Verkeer en  Reigerstraat 42 
   bestrating 
  
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 1 april 200921 apri 
Woensdag 22 april; 
                  Jaarvergadering 
                  Aanvang 20.00 uur  
 
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! 
 

             Belangrijke data 

 
25 maart: Kick off Kickie on tour van 14.00 tot  
 17.00 uur op het Dietsveld 
21 april: Wijkschouw groen  start 18.30 uur 
 Schoterrechthuis 
22 april: Jaarvergadering 20.00 uur 
 Schoterrechthuis  
4 mei: Kranslegging door de wijkraad  
 Bij het standbeeld op de Jan GIjzenbrug 
13 mei: training Hoe spreek ik een ander aan? 
 Aanvang 19.30 uur D.V.S 
27 mei: training Hoe spreek ik een ander aan? 
 Aanvang 19.30 uur D.V.S 
10 juni: Nationale straatspeeldag 
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