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Even bijpraten….

Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt
Sinds april dit jaar heb ik de voorzittershamer
overgenomen van Jan Jaap van den Berg. Ik was al
langer betrokken bij de wijkraad, maar nu dan ook als
voorzitter. Het is goed om te weten wat er in de wijk
gebeurt en dat je de mogelijkheid hebt zaken te
veranderen wanneer deze niet goed lopen. Tevens
kan je meepraten over ontwikkelingen in heel
Haarlem Noord.

Geachte wijkbewoners,

Gelukkig hebben wij een wijk waar niet veel
vervelende dingen gebeuren. Dat blijkt ook uit de
meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de politie. Op
een enkel incident na, zoals onenigheid tussen buren
of een fietsendiefstal. In vergelijking met DelftwijkWaterbuurt of Indische buurt zuid, waar tweederde
van de wijk plat ligt, is het hier rustig.

Even voorstellen: door een interne reorganisatie zijn
er een aantal wijkagenten van wijk verschoven. Frank
Langedijk gaat nu naar de wijk Bomenbuurt en
Kleverparkbuurt. Ikzelf werk nu bijna twee jaar in het
Vondelkwartier en Spaarndam-West. De Vogelbuurt
en Dietsveld komen er voor mij bij. Sommige
bewoners hebben mij al gezien tijdens mijn
fietssurveillance. Mijn loopbaan bij de politie ziet er als
volgt uit: Ik ben begonnen als agent bij het wijkteam
Haarlem-Centrum, welke is gelegen aan de
Koudenhorn. In dit wijkteam heb ik de noodhulp (112
meldingen) gereden, horecadiensten gedraaid en had
ik als neventaak motorrijder. U zult mij dus regelmatig
als motorrijder door de wijk zien rijden.

De wijk kent juist alleen maar leuke evenementen,
zoals de braderie van afgelopen september. De
rommelmarkt lijkt qua straten steeds groter te worden.
Mijns inziens weer een groot succes.
In september zijn ook voor de wijkraad weer de
nodige projecten en overleggen begonnen. Zo is de
wijkraad betrokken bij het overleg voor Wijkraden en
Belangenorganisaties Haarlem Noord (WBO), het
overleg met de gebiedsmanager Noord, het Dagelijks
Beheer Overleg en het overleg over de Zuidtangent.

Dan even het volgende:De donkere dagen breken
weer aan en hierdoor zal de politie weer gaan
beginnen met controleren op fietsverlichting. Neem
dus a.u.b. even de moeite om in een weekend even
de fietsen door te nemen van u en uw familieleden.
Het is toch zonde van het geld als u of één van uw
kinderen met een bekeuring thuis komt.

Ook loopt het wijkcontract nog en zijn er weer
overleggen voor de diverse projectgroepjes
ingepland. Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen
wat hier de voortgang van is.

De meeste controles zullen wederom worden
gehouden op de Rijksstraatweg, Vondelweg,
Planetenlaan en Frans Halsplein. Ook het negeren
van het rode verkeerslicht zal worden meegenomen
tijdens deze controles.

En niet te vergeten: onze eigen wijkraadvergadering
elke eerste woensdag van de maand. U bent
natuurlijk van harte welkom om bij dit overleg aan te
schuiven. Zowel als bezoeker of zelfs als toekomstig
wijkraadslid.

- Roodlicht: 60,- euro
- Fietsverlichting: 35,- euro

Erwin van Eeden,Voorzitter wijkraad DietsveldVogelbuurt

Ik hoop u snel te zien in de wijk.
Leo Burggraeve
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Het Wijkcontract.

Hoe staat het ermee?
De noten die nog gekraakt dienen te worden

Project Bestratingen
De straten in de wijk Dietsveld zijn nog niet
opengegaan om de riolering aldaar te vervangen. Dit zal dit jaar
niet meer plaatsvinden.
Het plan voor de zogenoemde voorbereiding maaiveldinrichting
ligt klaar ter goedkeuring van de afdeling beleid van de gemeente.
Als deze afdeling er een klap opgeeft, kan de inspraak beginnen.
En kunnen in 2011 de straten open.
De aanpak bestrating voor wat betreft kuilen en onregelmatige
tegels op de stoep vanwege boomwortels wordt opgenomen in het
reguliere onderhoudswerk van de gemeente.

Project Speelvoorzieningen
Een noot die hier nog gekraakt dient te worden, betreft het
opknappen van het speelpleintje Lijsterstraat/Zwaluwstraat.
Op het Dietsveld komt er een duikelrek bij, zodat kinderen met z’n
tweeën tegelijk kunnen spelen. Is het jullie/u opgevallen dat het
net van het klimtoestel vervangen is?
In het Noordersportpark zijn pas geleden grote voetbaldoelen
geplaatst. Deze doelen konden niet in de wijk zelf geplaatst
worden, daarom zijn we uitgeweken naar het park en is er extra
voetbalmogelijkheid gecreëerd voor groot en klein.
Project groen in de wijk
De bloembollen liggen dit najaar al in de grond in de plantsoenen
van de Eksterlaan. Voor de werkgroep groen blijft het punt extra
bomen in de buurt staan.
In het Dietsveld zullen er bij de herinrichting waarschijnlijk her en
der wat meer bomen ingetekend worden.
Voor de Vogelbuurt geldt dat er alleen extra bomen kunnen
worden geplaatst als een straat in de toekomst open gaat, zoals
de Reijer Anslostraat en de Eksterlaan.
Het onkruidplantsoentje op de hoek van de Eksterlaan en
Vondelweg zal voor het einde van 2010 worden ingeplant met
rozenbottelstruiken.
Langs de Jan Gijzenkade zal bij de ecologische oever nog een
informatiebord komen over de planten en de dieren die er tussen
leven.
Op de hoek Reijer Anslostraar/Eksterlaan komen
participatiebloembakken te staan om de hoek op te fleuren, in de
hoop dat mensen dit niet langer als een soort grof vuil stortplaats
zullen gebruiken. De verlaging in de stoep zal ook worden
weggehaald evenals de betonplaten.
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Een ander punt van aandacht is overhangend groen, als dit
boven uw tuin hangt en het groen van de gemeente is, kunt u dit bij
het Meldpunt doorgeven, waarna het verwijderd wordt. Is iemand
uit de straat nog niet aan snoeien toegekomen, dan kan u diegene
daarop attenderen.
Project Verkeer en Parkeren
De kruising Vergierdeweg/Leeuwerikstraat/Vinkenstraat zal dit jaar
hoogstwaarschijnlijk toch nog veiliger en overzichtelijker gemaakt
worden. Het kruispunt, in de toekomst misschien wel IJsvogelplein
genoemd, is van de zomer niet heringericht omdat de geraamde
kosten te hoog waren.
Het aangepaste plan zal in 2010 worden gepresenteerd en wordt
hoogstwaarschijnlijk eind 2010/begin 2011 uitgevoerd.
In oktober zal een plan voor eenrichtingsverkeer, in bepaalde
straten grenzend aan de Eksterlaan, in de werkgroep besproken
worden. Zodra dit duidelijk is, zal het plan in de inspraak komen en
bewoners van de betreffende straten huis aan huis geïnformeerd
worden.
Voor vragen en opmerkingen over het wijkcontract, maar ook voor
andere zaken, kunt u terecht bij Michel de Graaf, gebiedsmanager
Noord van de gemeente Haarlem tel:5113358 of stuur uw vraag
via de mail mbgraaf@haarlem.nl
U kunt ook terecht bij de secretaris van de wijkraad Rina Stroo.
Project Een schone buurt
Een noot die net gekraakt is, is het hondenpoepvrij maken van het
Batavierenplantsoen. E zijn bordjes geplaatst en er is een
hondenpoepzuiger aan het werk geweest.
Op 22 september, de dag erna is er op de grasvelden flink
gespeeld op de springkussens, die de werkgroep heeft laten
plaatsen.
Ook werd er veel gebruik gemaakt van de Skippyballen, de
voetbaldoeltjes en de bellenblaas.
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Vervolg een schone buurt

Nu de bordjes er staan, blijkt dat er wat verwarring is ontstaan.
Door de bordjes hebben we u er extra op attent willen maken dat u
verplicht bent om de poep van uw hond op te ruimen, dit geldt

overigens voor heel Haarlem, ook op de losloopplaatsen.
Wij hebben er niet mee willen zeggen dat u hier niet meer welkom
bent met uw hond.
In de werkgroep is ook nagedacht over de vraag hoe het
bijplaatsen van grof vuil bij de container het beste kan worden
tegengegaan. Wij zijn op de gedachte gekomen om op de
container een bordje met tekst te bevestigen, dat u er op wijst dat u
als u een vuilniszak of grof vuil bij de ondergrondse afvalcontainer
plaatst een boete kunt krijgen.
Overigens komt dit in heel Haarlem voor en wordt er ook op
landelijk niveau over gesproken. Er lopen diverse proeven om te
kijken wat het beste werkt.
Mede afhankelijk daarvan zullen er in de toekomst acties worden
ondernomen.
Wilt u meepraten en denken. Neemt u dan contact op met het
secretariaat van de afdeling Gebiedsmanagement van de
gemeente Haarlem, telefoonnummer 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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Op donderdag is er pas laat op de dag figuurzagen
voor kinderen, deze activiteit start om 18:15 en duurt
tot 19:30 uur, er zijn maar een beperkt aantal plaatsen
dus geef je op bij Frida v.d. Veld 023-5374981.

Nieuws van speeltuin D.V.S.
Clovisstraat 56

Donderdagavond kunt u vanaf 20.00 uur darten of
biljarten.
Vrijdagochtend is er weer een Country-line-dance
groep, deze groep is voor vijftigplussers en is van 10
tot 12 uur en in de avond kunt u vanaf 19.30 uur uw
troef uitspelen met klaverjassen.
Een hele waslijst voor wat betreft de clubs en
cursussen.
En er wordt natuurlijk veel gespeeld in de speeltuin.
Op maandag 20 september zijn er nog twee nieuwe

Het seizoen van de clubs en cursussen begint weer!
Wat is er allemaal te doen?
Om te beginnen is er Bewegen voor ouderen op de
maandagmiddag van 15 uur tot 16 uur.
Een actief begin van de week.
Op dinsdagmorgen is de cursus tekenen en schilderen
van 10. uur tot 12 uur, u kunt zich aanmelden bij Joop
Rooyers 06-40862476
Op dinsdagmiddag is er van 12.30 tot 15.30 uur sjoelen
en aansluitend is er vanaf 16 uur tot 17 uur Ballet voor
kids van vier en vijf jaar. Daarna is van 17 tot 18 uur de
vloer vrij voor Streetdance voor de teenagers van 13 tot
16 jaar, info op www.balletstudio –jarmke.nl

speeltoestellen geplaatst, een wip en een duikelrek, die
de speeltuin compleet maken.
De basketbalpaal is vervangen,rest nog een nieuwe
prullenbak en een ander fietsenrek en dan is de
buitenboel voorlopig klaar!
Voor meer informatie over de clubs en cursussen, kunt
u altijd contact opnemen met de speeltuin D.V.S. 023
5382927, even laten rinkelen, er wordt altijd
opgenomen.

In de avond staan vanaf half acht tot half elf de LineDancers alweer te swingen, iedereen vanaf een jaar of
18 met een goede conditie is welkom, opgeven kan
tijdens de les of op www.saloondancers.nl
De woensdag begint en eindigt de dag met Zumba, dit
is de nieuwe hype op fitnessgebied, een combinatie
van aerobics en Latin Dance. Verbrand ook dansend
veel calorieën en geef je op bij Caro Pauw tel 0613650508, de tijden waarop je aan Zumba kan doen is
van 9 tot 10 uur ’s ochtends en van 19.30 tot 20.30 uur
of van 20.30 tot 21.30 uur.

PS vrijwilligers kunnen wij altijd gebruiken.
We zoeken vrijwilligers om de poort van de speeltuin
vaker open te kunnen zetten, zodat er toezicht is en de
toiletten binnen gebruikt kunnen worden.
We zoeken ook vrijwilligers die kunnen helpen met
schilderen en allerhande klusjes.
En iemand die een koersbalclub op kan zetten.

Op woensdagmiddag krijgen de kinderen alle ruimte
om aan Ballet te doen, vanaf 13.15 tot 14.15 uur is er
Balletles voor de kleintjes van 3 en 4 jaar en vanaf
14.15 tot 15.15 uur zijn de grote kleuters van 5 en 6
jaar aan de beurt, Jarmke ziet ze graag komen.
In de namiddag is er van 15.30 tot 16.30 uur Jazz/
Streetdance voor kinderen van negen tot elf jaar en
Ballet lessen voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar van
16.30 tot 17.30 uur. Het uur daarna zijn er Jazz/
Streetdancelessen voor de kids van twaalf tot veertien
jaar.Na het eten is er van 18.30 tot 19.30 uur Ballet
voor kids van dertien jaar en ouder.

Tenslotte
Op 9 oktober is er weer een kienavond.
Uit huis en achter de buis vandaan, de zaal is open
vanaf 19.00 uur, de balletjes gaan om 20.00 uur rollen.
U bent van harte welkom.
Groetjes Truus namens Speeltuin D.V.S.
Contact: Mw. Truus van Schagen,
tel. 023-5382927,
e-mail speeltuin-dvs@kpnmail.nl

.
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Vervolg handhaving

Daarnaast heeft de handhaver een portofoon waarmee
hij of zij in contact staat met de eigen meldcentrale en
wanneer nodig, met de meldkamer van politie. Zo
kan snel gereageerd worden op meldingen en kan
extra hulp worden ingeroepen.

Kennismaking met
Handhaving in de wijk

Tot zo’n twee jaar geleden kende Haarlem slechts
parkeercontroleurs die zich bezig hielden met
parkeerovertredingen en toezichthoudende taken in de
openbare ruimte. Na intensieve opleidingen en diverse
trainingen, hebben de handhavers sinds 2008 een veel
breder takenpakket dan alleen parkeren en meer
bevoegdheden. Bovendien is het werkgebied uitgebreid
van alleen het centrum naar heel Haarlem. U komt ze
dus ook tegen in uw eigen wijk.

Heeft u vragen over handhaving of wilt u iets melden,
dan kan dat via antwoord@haarlem.nl of door te
bellen tijdens kantooruren: 023-5115115 en
daarbuiten: 023-5114950.

De handhavers controleren nog altijd of mensen zich
aan de parkeerregels houden, maar zij kunnen ook
handhaven op het gebied van rijdend verkeer, afval,
honden, jongerenoverlast, bij evenementen, overlast
van dak- en thuislozen en ga zo maar door. In feite
handhaven zij alles dat onder de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Haarlem valt. Zij mogen
boetes uitschrijven en daarvoor ook mensen staande
houden om hun personalia te noteren.

Foto
Voortgang

De ongeveer zestig handhavers werken in vier
ploegendiensten van ’s ochtends vroeg tot middernacht,
van maandag tot en met zaterdag. Op zondag werken ze
alleen overdag. Zij bewegen zich te voet of met
duidelijk herkenbare fietsen, elektrische scooters of
auto’s door de stad.
De handhavers hebben een publieke functie en zijn
breed geïnformeerd. U kunt tijdens hun surveillance bij
hen terecht met vragen over zaken als verkeers- en
parkeersituaties, routes, het aanbieden van afval,
vergunningen en allerlei soorten overlastsituaties. De
handhavers zijn goed op de hoogte van wat er leeft
onder de bewoners. Het gezamenlijke doel is te zorgen
voor een prettige en veilige leefomgeving. Om dit te
bereiken is een systeem opgezet waardoor alle 41
buurten in Haarlem de aandacht krijgen die ze nodig
hebben. Tijdens deze zogenoemde buurtsurveillances
treden handhavers op door boetes uit te schrijven, maar
houden ze ook bij welke zaken meer aandacht nodig
hebben. Zij doen dit door te reageren op wat ze zien
maar vooral ook door gesprekken met bewoners.

De dagelijkse praktijk van de ondergrondse
containers.
Inmiddels zijn we aardig gewend om ons afval te lozen
in de ondergrondse containers.
De containers staan afgesteld op 100 klepopeningen.
In de praktijk komt het wel eens voor dat u uw zak niet
kwijt kunt.
Nadat u uw vuilniszak weer even mee naar huis heeft
genomen, kunt u dit aan Spaarnelanden laten weten, via
de mail of via de telefoon. Ze willen graag het nummer
van de bak weten, zodat ze deze kunnen lokaliseren.
Zij kunnen dan bepalen of deze container op meer
klepopeningen afgesteld moet worden.
Indien u bedenkt om de vuilniszak te laten staan, dan
kan het u een boete opleveren omdat er geen zakken
bijgeplaatst mogen worden.
Als vervolgens Spaarnelanden de losse vuilniszakken
ophaalt, rijdt er ook iemand van de milieupolitie mee
die kan kijken in de afvalzak van wie die afkomstig is
en zo achterhalen wie een overtreding heeft begaan.
De container wordt aan de binnenkant en de buitenkant
4 keer per jaar gereinigd.
Indien u zaken constateert waarover u niet tevreden
bent, laat het weten aan Spaarnelanden of aan de
gemeente Haarlem.

Om hun werk goed en snel te kunnen doen zijn de
handhavers uitgerust met een handcomputer en een
printer. De handcomputer is een handig apparaat
waarmee de handhavers bekeuringen kunnen schrijven
maar waarmee ze ook onjuiste bebording of kapot
straat-meubilair kunnen melden, kentekens kunnen
scannen en foto’s kunnen maken.
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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.

Positief nieuws.
Onze actie tegen een vrije busbaan over de
Rijksstraatweg heeft succes gehad. Het WBO
heeft met Wethouder van Doorn een goed en
open gesprek gehad. Daarin heeft hij een aantal
belangrijke toezeggingen gedaan.

Hoe gaat het in zijn werk?
U gaat naar www.haarlem.nl
Dan gaat u naar het digitale loket, hoofdstuk
meldingen / klachten.

1. Er komt geen vrije busbaan, de bus zal met het
verkeer gaan meerijden.

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.

2. Alle drie de tracés door noord (om de oost, om
de west en middendoor) + een nieuw tracé vanuit
het WBO worden objectief onderzocht door de
Grondmij in opdracht van de Wethouder.
3. Het WBO zal worden betrokken bij het
onderzoek, zowel tijdens als erna, en adviezen
mogen geven.
4. Als uiteindelijk het tracé gekozen is, zal dit een
bustracé zijn. Mocht er over 10 à 15 jaar sprake
zijn van vertramming, dan komt er een nieuw
onderzoek. Er zal dan onderzocht worden wat het
beste tracé is voor een tramverbinding. Daarbij
wordt rekening gehouden met de (technische )
mogelijkheden die er dan zijn bij een
tramverbinding. Dit houdt in dat de busverbinding
niet automatisch een tramverbinding wordt.

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

Wij hebben tevens een aanvullend lijstje met
aandachtspunten ingediend die gaan over de
veiligheid van het toekomstige tracé, over het
behoud van het huidige fijnmazige openbaar
vervoer in Noord, etc.

.

Wij, het WBO, willen u bedanken voor alle steun
en hopen dat u met ons ervaart dat samen
optrekken echt wel nut heeft!
We houden u op de hoogte!
Het WBO Haarlem Noord
wbohaarlemnoord@gmail.com

Colofon:
De nieuwsbrief is een uitgave van :
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt.

Vacatures
- Redactieleden Nieuwsbrief wijkraad
- Vrijwilligers speeltuin DVS

Redactie: Rina Stroo & Erwin van Eeden
Secretariswijkraad.Dietsveld-vogelbuurt@xa4all.nl
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Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummers
Alarmnummer (spoedeisende zaken) 112
Politie Kennemerland (geen spoed, wel politie)
0900 8844 (lokaal tarief)
Meldkamer brandweer en ambulance (zonder
spoed) 023 - 515 95 50
Meld Misdaad Anoniem 0800 7000

Meldpunten en Klachtenbureaus

Vergaderschema

Meldpunt Leefomgeving 023 - 511 51 15
Schiphol - CROS Informatie en Klachtenbureau
(IKB) 020 – 601 55 55 ook voor vliegtuiglawaai
(zie ook internet: www.crosinfo.nl)
Stadsreiniging & afvalinzameling –
Spaarnelanden N.V. 0900 8477
Ongediertebestrijding – Spaarnelanden N.V.
0900 8477

Onze vergaderingen zijn op de volgende data:

Woensdag 6 oktober 2010
Woensdag 3 november 2010
Woensdag 1 december 2010
Aanvang 20.00 uur

Storingsnummers

Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52
De zaal bevindt zich rechts aan de zijkant.
U bent van harte welkom!

NUON (Elektriciteit / Gas / Kabel) 0800 9009
PWN (Water) 0800 2025

Adressen wijkraadleden
Erwin van Eeden
Vinkenstraat 23 2025 VS Haarlem
Voorzitter-Redactie nieuwsbrief

revaneeden@gmail.com

Rina Stroo
Raafstraat 33
Secretaris-Redactie nieuwsbrief

2025 ZE Haarlem

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

André Miedema
Wijkraadlid– Notulist

Canninefatenstraat 78 2025 CD Haarlem

Ronald Haan
Reigerstraat 42
Wijkraadlid-Verkeer en bestrating

Gebiedsagent
Marnixplein 11

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

2025 BM Haarlem

r.pagan@xs4all.nl
andrenanno@chello.nl

2025 BM Haarlem

Leo Burggraeve

ronaldhaan@planet.nl

Leo.Burggraeve@Kennemerland.Politie.nl

2023 RL Haarlem

Wijkraad Internet:

023 -5271523 Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl

0900 – 8844

www.wijkradenhaarlem.nl/dietsveldvogelbuurt/
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