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Even Bijpraten

Op 7 april
onze

Wijkraad en HFC Haarlem
Met ingang van dit jaar 2010 ben ik teruggetreden als
voorzitter van de wijkraad. Niet omdat ik het werk in
de wijkraad niet meer leuk of nuttig zou vinden. Nee,
het heeft alles te maken met de voetbalclub HFC
Haarlem. Zoals bekend is de profclub in januari failliet
gegaan. Bijzonder spijtig voor de voetballiefhebbers
hier in Haarlem, maar ook jammer voor onze buurt. In
het kader van het wijkcontract werkten we immers
samen met HFC Haarlem, die bij ons op het Dietsveld
diverse keren de „Kickie-on-tour‟-voetbalclinics kwam
geven, waaraan veel buurtkinderen lol hebben
beleefd. Met het failliet van de profclub kwam ook aan
dergelijke wijkprojecten een einde.

houden wij

jaarvergadering.
U bent van harte welkom.
De secretaris en de penningmeester doen verslag
van (de activiteiten van ) het afgelopen jaar en ook
blikken wij vooruit.
Wij nemen officieel afscheid van onze voorzitter JanJaap van den Berg en bedanken hem voor het werk
wat hij heeft gedaan voor de wijkraad. En hopen dat
er ook in het volgende seizoen gevoetbald wordt op
het HFC Haarlem terrein. Daarna zal hij de
voorzittershamer overdragen aan Erwin van Eeden.

Wellicht toch niet helemaal. Al direct na het
faillissement is namelijk vanuit de Haarlem-supporters
het initiatief genomen om de club opnieuw op te
richten als amateurclub. Onder dezelfde naam, met
dezelfde clubkleuren en op hetzelfde terrein aan de
Jan Gijzenkade. Een formatiecommissie is aan de
slag gegaan om dit initiatief uit te werken. Inmiddels
zijn er vergevorderde plannen om te fuseren met de
voetbalclub HFC Kennemerland (die speelt op het
Pim Mulier-sportcomplex), zodat de nieuwe club een
behoorlijke omvang verkrijgt en kan gaan spelen op
een hoog amateurniveau (tweede klasse). Als lid van
deze formatiecommissie werk ik volop mee aan deze
wederopstanding van HFC Haarlem en aan de fusie.
U zult begrijpen dat dit een enorme klus is. Er wordt
momenteel heel wat afvergaderd. Wel met als doel
om na te zomer vooral te voetballen (ik heb mijzelf
ook aangemeld als spelend lid). Vanwege al die
werkzaamheden werd het lastig om ook nog voorzitter
te blijven van de wijkraad. Vandaar dat ik heb moeten
stoppen. Wel jammer, maar geen ramp. De wijkraad
is immers versterkt met enkele goede nieuwe leden,
en kan op volle kracht blijven draaien. Gelukkig wel!

Op deze avond houden we de jaarlijkse meningen peiling. Deze is verplicht vanuit de gemeente als
controle op onze werkzaamheden voor de wijk.
Wij vinden dit als wijkraadleden een goed middel om
te kijken of wat wij doen, aansluit bij de
verwachtingen van de wijkbewoners.
Om een goede indruk te krijgen, hopen wij op een
goede opkomst. Ook als u alleen complimenten heeft,
bent u welkom. Dat motiveert ons weer om door te
gaan.
Onze wijkagent Frank Langedijk zal ook aanwezig zijn
en ons vertellen hoe het afgelopen jaar is gegaan in
de wijk voor wat betreft de veiligheid, bijv. het aantal
autodiefstallen, woninginbraken e.d.
Michel de Graaf, stadsdeel regisseur Noord van de
gemeente Haarlem, is die avond ook aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Na afloop is er een hapje en een drankje.
Wij rekenen op uw komst!

Jan-Jaap van den Berg

De wijkraad

Jaarvergadering, 7 april 2010
Aanvang 20.00 uur in het Schoterrechthuis
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Het Wijkcontract.

Hoe staat het ermee?

.

Project Bestratingen
Dit jaar gaan de straten in de wijk Dietsveld open om het riool te
vervangen. In de loop van het jaar komen er inspraakavonden
over de vloerkaarten, hierin staat hoe de straat er uit zal zien als
deze weer dicht is.
Tijdens de vergaderingen van deze werkgroep hebben we het
gehad over de geluidsoverlast die de afgesleten asfaltlaag op de
Jan Gijzenkade geeft. De gemeente heeft aangegeven dat het
niet mogelijk is om hier tijdelijk iets aan te doen vanwege de te
hoge kosten.
De Jan Gijzenkade zal in de laatste fase van de
rioolwerkzaamheden aan de beurt komen en volgens de huidige
planning in 2013 starten. In de tussentijd zullen wel de gaten die
ontstaan zijn door de vorst hersteld worden.

.

Op de Eksterlaan zijn er
ook heel wat reparaties
aan het wegdek gedaan.
De riolering van de
Eksterlaan is
geïnspecteerd en
dusdanig slecht
bevonden, dat deze ook
zal worden vervangen.
Deze werkzaamheden
zullen binnen de
komende drie jaar
gestart worden.

Ondertussen wordt er ook weer gewerkt om het trottoir te
herstellen op plekken waar de boomwortels de stoeptegels
omhoog hebben gedrukt. De kuilen in de straten worden ook weer
aangepakt. U kunt via het meldpunt van de gemeente
telefoonnummer: 5115115 of via de website van de gemeente
www.haarlem.nl de desbetreffende plekken aangeven waar werk
aan de winkel is.
Project Speelvoorzieningen
Speelplaats Lijsterstraat /Zwaluwstraat.
Met het ingenieursbureau is een raming gemaakt van de te
verwachten kosten voor het opknappen van het pleintje bij de
Zwaluwstraat en de Lijsterstraat. Inmiddels weten we dat de
financiering rond is, zodat we daadwerkelijk het pleintje kunnen
gaan opknappen!
Speelplaats Dietsveld
Op het Dietsveld is een duikelrek geplaatst voor één persoon. Er
wordt gekeken of dit vervangen kan worden door een duikelrek
met meer stangen, zodat de kinderen er samen kunnen spelen.
DVS
De opknapbeurt van speeltuin D.V.S. is klaar, echter een
speeltuin heeft niet alleen toestellen nodig om goed te kunnen
draaien, maar ook mensen die de boel gaande houden.
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Oproep
Vrijwilligerswerk doen?
Speeltuin
en
recreatievereniging
DVS
(Door
Vrede
Saamgebracht) stelt zijn deuren graag open voor mensen, die
vrijwilligerswerk willen doen, want vrijwilligerswerk is leuk, zeker
bij DVS! De speeltuin, gelegen aan de Clovisstraat 56 in
Dietsveld/Vogelbuurt in Haarlem-Noord, is onlangs opgeknapt
met nieuwe speeltoestellen en een pannaveldje. Hier kunnen de
kinderen veilig spelen. Verder beschikt DVS over een gebouw,
waar vele activiteiten plaatsvinden, zoals knutselen, spelletjes,
meer bewegen voor ouderen, tekenen en schilderen (ook voor
andere leeftijdsgroepen dan kinderen) enz..
Om alle activiteiten mogelijk te maken doet een aantal
enthousiaste bewoners vrijwilligerswerk. DVS is naarstig op zoek
naar mensen, die deze groep willen komen versterken. Het gaat
om verschillende werkzaamheden, zoals toezicht houden op de
speeltuin, koffie en thee schenken tijdens activiteiten in het
gebouw, begeleiden van activiteiten enz.. Als vrijwilliger komt
men met heel veel mensen in contact, die het plezierig vinden
naar DVS te gaan!
Wie belangstelling heeft voor dit werk, kan contact opnemen met
Mw. Truus van Schagen, tel. 023-5382927,
e-mail speeltuin-dvs@kpnmail.nl
.
Project groen in de wijk
Bloembollen op de Eksterlaan

De krokussen op de
Eksterlaan komen als
echte lentebodes boven
de
grond.
In
de
tussenliggende
plantsoenen beginnen de
narcissen te groeien.

Opfleurdag
Op het pleintje bij Bakker Visee (IJvogelplein) hangen de
bloembakken weer gevuld met violen. Er zijn er echter vier
gesneuveld. (waarschijnlijk vandalisme) Deze worden binnenkort
vervangen.
Ergens deze zomer zal de tweede opfleurdag plaatsvinden. Info
volgt nog!
Ecologische oever Jan Gijzenvaart
In het overleg van 16 februari heeft stadsecoloog Dik Vonk de
werkgroepleden middels een presentatie voorlichting gegeven over
de natuurlijke oever van de Jan Gijzenvaart. .
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Hij heeft uitleg gegeven over wat de opzet was, wat er mis is
gegaan in aanleg en onderhoud en hoe is bijgestuurd tot nu toe. In
overleg met de stadsecoloog zal de informatievoorziening nog
nader uitgewerkt worden (infobord en excursies voor scholen).
Ook zal hij een informatief stuk schrijven in de volgende
Nieuwsbrief. Het is in dat overleg duidelijk geworden dat de
bloemen en planten in het stuk gras naast de ecologische oever
niet te hoog mogen worden, zodat je er over heen kunt kijken
Project Verkeer en Parkeren
De kruising Vergierdeweg / Leeuwerikstraat / Vinkenstraat, (in de
werkgroep het IJsvogelplein genoemd) zal van de zomer
veranderd worden. Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt door
het ingenieursbureau van de gemeente. Daarna volgt de
inspraakronde.

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. Wat rest is om de hoeveelheid
auto‟s zo goed mogelijk te parkeren in de wijk.
Soms gaat dat niet helemaal goed. De afdeling Handhaving van de
gemeente Haarlem zal bewoners bekeuren indien hun auto
hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staat. Ze werken van 9.00 uur
tot 24.00 uur. U kunt zelf ook melden als er een auto verkeerd
geparkeerd staat : telefoonnummer 5114950.
De afspraak is dat op alle meldingen gereageerd wordt.
Project Een schone buurt
Op het Batavierenplantsoen ligt nog steeds veel hondenpoep. Hier
komt nog een bord om mensen erop te wijzen om de poep van hun
hond op te ruimen. De opruimplicht van hondenpoep wordt nog
steeds door een aantal hondenbezitters verzuimd. Het is leuk en
gezond dat de kinderen buiten spelen maar als een sneeuwpop
ineens bruin kleurt, wordt de sneeuwpret een stuk minder .
Wilt u meepraten en denken. Neemt u dan contact op met het
secretariaat van de afdeling Gebiedsmanagement van de
gemeente Haarlem, telefoonnummer 511385 of 5113852.
Of email: wijkcontracten@haarlem.nl
U kunt zich ook via de wijkraad aanmelden: Bel Rina Stroo,
telefoonnummer 5271523 of via de e-mail (zie achterzijde).
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Beste bewoners van Dietsveld-Vogelbuurt,
Ik ben Maurice van Maas, ook bewoner van deze buurt. Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar sportgelegenheid voor de
jongeren binnen de gemeente Haarlem. Ik doe dit onderzoek in het kader van mijn opleiding.
Bij deze wil ik u vragen om onze enquête in te vullen en zo een bijdrage te leveren aan de sportstimulering in uw gemeente, het kost
misschien een paar minuten tijd maar kan uiteindelijk een mooi sportveld opleveren.
Enquête Spieren voor Spieren veld
Wat is de dichtstbijzijnde openbare sportvoorziening bij u in de buurt? (Sportveld, Speelplein etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat voor cijfer geeft u deze voorziening?

□1

□2

□3

□4

□5 ( 1=slecht, 5=goed )

Wordt er veel gebruik gemaakt van deze voorziening?

□ Ja

□ Nee

Is er geluidsoverlast door geluiden die van materialen afkomen?

□ Ja

□ Nee

Worden er wel eens activiteiten gegeven op deze voorzieningen?

□ Ja

□ Nee

Extra Opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Het WIN-WIN-concept: SPORTSTIMULERING & EEN GOED DOEL!
W & H Sports B.V. heeft samen met Stichting Spieren voor Spieren een WIN-WIN-concept
ontwikkeld. Een boardingveld als openbare en multifunctionele sportvoorziening, waarop
diverse sporten uitgeoefend kunnen worden.
Het boardingveld bestaat uit een kunstgrasveld, betonnen wanden, robuuste en
geluidsarme ballenvangers, doelen en basketbalinstallatie (optioneel).
Uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen,
wordt een deel van de opbrengst van een Spieren voor Spierenveld gedoneerd aan de
Stichting Spieren voor Spieren. Een Spieren voor Spieren-veld leent zich uitstekend voor
sportstimulering in woonwijken en bij de inzet van sportbuurtwerkers kunnen ook
activiteiten voor de buurt en randgroepjongeren worden georganiseerd.
Wat vindt u van het idee: een sportveld voor sportstimulering en ondersteuning van het
goede doel?
□1
□2
Denkt u dat het Spieren voor Spieren-veld een meerwaarde in uw wijk zal zijn? □ Ja

□ Nee

Zou u zo’n sportvoorziening in uw wijk willen?

□ Ja

□3

□4

□5 (1=slecht, 5=goed)

□ Nee

Wat denkt u dat een geschikte plaats is in de wijk om dit te realiseren?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze enquête ingevuld af te leveren op het volgende adres: Raafstraat 7
U kunt deze enquête ook digitaal invullen op:
http://www.studentenonderzoek.be/?qid=98807&ln=ned
( Vul u e-mail adres in en vink aan of u op de hoogte gehouden wilt worden van andere onderzoeken of niet)
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Maurice van Maas

info: www.whsports.nl
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Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken is op zoek
naar …………….

Volkstuincomplexen

Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken organiseert
vele activiteiten voor ouderen, gehandicapten en
chronisch zieken. De activiteiten zijn ondermeer:
telefooncirkels, vakanties, middagtochten in de
regio, scootmobieltochten, scootmobieltraining,
recreatiemiddagen, fietstochten met de
rolstoelfiets, vriendschappelijk huisbezoek,
winkelen op verzoek, vaardagen etc.

Iedereen welkom!

In Haarlem Noord zijn twee tuinenparken ofwel
volkstuinen gesitueerd. In de Hekslootpolder de
vereniging W.Z.Z.O. en in het van der
Aartsportpark de vereniging Z.W.N. Dit is wel
bekend in de wijken maar toegang tot de
complexen is onduidelijk. Mag het wel of niet.
Mogen er alleen maar tuinders op en verder
geen wijkbewoners?
Laat ons duidelijk zijn . U heeft overdag vrij
toegang op de complexen .

Om de activiteiten ook voor bewoners in uw wijk te
kunnen financieren is veel geld nodig. Daarom
wordt in de week van 21 tot 26 juni 2010 de
jaarlijkse collecte gehouden. Om de collecte te
doen slagen is een groot aantal collectanten nodig.

In een volgend stukje wil ik vertellen dat in
ontwikkeling is een “wandelroute” rondom de
Hekslootpolder tussen de twee tuincomplexen
en wat er zoal valt te beleven op een complex
van ijsvogels tot fazanten enzovoort.

In uw wijk hebben wij een groot tekort aan
collectanten. Wij zijn op zoek naar personen die in
de week van 21 t/m 26 juni voor onze vereniging
willen collecteren. In overleg spreken wij met u af
in welke straat/straten u voor ons collecteert.

Willem van Wonderen,
Vertegenwoordiger
A.V.V.N. (Organisatie voor hobbytuinders)

Meld u zich svp aan als collectant(e) van het
Haarlemse Rode Kruis
U kunt zich van maandag tot en met donderdag
telefonisch aanmelden tussen 9 en 16 uur op 0235411612 of per mail info@rodekruishaarlem.nl.
Wilt u nadere informatie over onze activiteiten of
deelnemen aan een van de genoemde activiteiten,
belt u dan ook bovenstaand telefoonnummer.

Op Woensdag 3 februari jl. is de markante populier
in de tuin van Vondelweg 94 ter ziele gegaan.
Deze boom heeft ruim 40 jaar het gezicht bepaald
in Dietsveld, maar werd nu gevaarlijk.
Foto : Michel Vlek

De Ventweg Vondelweg
Ze zijn nog wel even bezig met de inrichting van
de fietsstraat langs de vondelweg! Tot ieder geval
augustus 2010
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Het digitale meldpunt leefomgeving

WBO & Zuidtangent

In plaats van bellen naar het nummer 5115115 kunt
u uw melding ook digitaal doorgeven via internet.
Het leuke hiervan is dat u op een google-map
kaartje kunt kijken of er al iets gemeld is en wat er
zoal gemeld wordt.

Ongetwijfeld heeft u afgelopen periode gehoord
over de eventuele plannen van de gemeente om
de Zuidtangent over de Rijksstraatweg te laten
lopen. Oorspronkelijk is de Zuidtangent natuurlijk
een idee van de provincie NH. In deze fase willen
zij graag IJmuiden en Velsen ontsluiten. De
gemeente Haarlem heeft de Rijksstraatweg reeds
aangemerkt als voorkeurstracé. Verschillende
wijkraden en belangenorganisaties uit HaarlemNoord /Spaarndam (WBO) maken zich ernstig
zorgen over de deze ontwikkeling.

Hoe gaat het in zijn werk?
U gaat naar www.haarlem.nl
Dan gaat u naar het digitale loket, hoofdstuk
meldingen / klachten.
Daarna krijgt u de volgende vraag voorgelegd:
Wilt u iets melden over uw woonomgeving?
Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over:

afval en prullenbakken

bestrating

laaghangende takken

overstromingen van putten

bankjes of speeltoestellen

straatverlichting

geluidsoverlast

fietswrakken

handhaving op vergunningen.

Meer malen is er bij de gemeente door het WBO
gevraagd om aanvullende informatie. Het enige
wat de gemeente hierop antwoordde was: “Er zijn
geen plannen”. Tevens werd er niet gekeken naar
andere varianten voor het tracé. Velsen heeft
aangegeven voor de komst van de Zuidtangent te
zijn. De “missing link” van het tracé is tussen het
ziekenhuis en station Haarlem. De provincie
financiert het merendeel. De gemeente zal medio
dit jaar een beslissing nemen over het tracé. Er is
op dat moment door het WBO besloten om alle
bewoners van Haarlem-Noord te informeren en de
politiek wakker te schudden middels de actie
Zuidtangentnee

Als u daarna de aanwijzingen opvolgt, volgt de rest
vanzelf. Het voordeel, van digitaal melden, is dat u
gelijk een bewijs heeft van de melding.
De wijkraad waardeert het als u zaken meldt.

Het openbaarvervoer in Haarlem- Noord is prima
zoals het nu is. Er hoeven alleen sommige
knelpunten opgelost te worden in de spits. De
Zuidtangent zal maar op 2 (misschien 3 plekken)
op de Rijksstraatweg stoppen. Haarlem- Noord
heeft hier zelfs alleen maar nadelen van. Zoals
verslechtering en zelfs vervallen van het huidige
openbaar vervoer. Tevens zal de veiligheid in het
gedrang komen door de hoge snelheid van de
Zuidtangent en de versmalling van de stoepen

U hoort een terugkoppeling te krijgen over wat er
met de melding is gedaan.

.

Op dit moment wordt er door de provincie
onderzoek gedaan naar eventuele 3 varianten
voor het tracé. Het WBO heeft voor de afgelopen
verkiezingen aan de verschillende partijen hun
standpunt gevraagd inzake de Zuidtangent.
Het WBO is benieuwd wat ze daarvan waarmaken
Zie voor verder info: www.zuidtangentnee.nl
Het WBO

Colofon:
De nieuwsbrief is een uitgave van :
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt.
Redactie: Rina Stroo & Erwin van Eeden
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Belangrijke data
4 mei:

Kranslegging door de wijkraad namens de
wijkbewoners tijdens de Nationale Herdenking
bij het monument op de Jan Gijzenbrug

2 juni:

Nationale Straatspeeldag/Buitenspeeldag
De Straatspeeldag en Buitenspeeldag zijn nu
éen en heet in 2010 Buitenspeeldag

Vergaderschema
Onze vergaderingen zijn op de volgende data:

Op deze woensdagmiddag mag de straat weer
afgesloten worden om de kinderen vrij baan te
geven. Als jullie een springkussen willen
neerzetten of andere kosten hebben, kunnen
jullie een beroep doen op het
leefbaarheidsbudget van de gemeente.
Kijk op www.haarlem.nl/mijn wijk.
En klik op het logo”Het is jouw wijk, dus jij mag
„t zeggen” En op www.vvn.nl,
www.buitenspeeldag.nl

Woensdag 7 april 2010 (jaarvergadering)
Woensdag 28 april 2010
Woensdag 2 juni 2010
Woensdag 1 september 2010
Aanvang 20.00 uur
Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52
De zaal bevindt zich rechts aan de zijkant.
U bent van harte welkom!

Adressen wijkraadleden
Jan-Jaap van den Berg
Voorzitter

Dietsveld 9

2025 BG Haarlem 023-539.5329 jvdberg@gmail.com

Rina Stroo
Raafstraat 33
Secretaris-Redactie nieuwsbrief

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

Martin van de Pavert
Wijkraadlid

Vondelweg 58rd 2025 AC Haarlem

Robert Pagan
Wijkraadlid - Website

Clovisstraat 75

w.kemper@orange.nl
023 -5390450 wijkraad.mvdpavert@freeler.nl

2025 BM Haarlem

r.pagan@xs4all.nl

Erwin van Eeden
Vinkenstraat 23 2025 VS Haarlem
Wijkraadlid—Redactie nieuwsbrief
André Miedema
Wijkraadlid– Notulist

revaneeden@gmail.com

Canninefatenstraat 78 2025 CD Haarlem

Ronald Haan
Reigerstraat 42
Wijkraadlid-Verkeer en bestrating

2025 BM Haarlem

Gebiedsagent
0900 – 8844

Frank Langedijk
Marnixplein 11
frank.langedijk@kennemerland.politie.nl

Wijkraad Internet:

www.wijkradenhaarlem.nl/dietsveldvogelbuurt/
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2023 RL Haarlem

9

10

11

12

