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Even bijpraten
In juli stond deze nieuwsbrief bol van het nieuws om
de braderie in september een doorstart te geven. Op
de derde zaterdag van september was het zover en
werden de kermisattracties en de kramen neergezet.
Ook werden er allerlei tweedehands spullen
uitgestald.
De braderie was weer gezellig als vanouds.
De organisatie kijkt terug op een geslaagd
evenement.
De werkgroep heeft de smaak te pakken en gaat
volgend jaar door. Er zijn een aantal ideeën om de
braderie nog leuker en aantrekkelijker te maken. Als
u mee wilt denken, dan bent u van harte welkom en
kunt u zich aanmelden bij Willemijn Jongens of via
onze nieuwe website.
Een aantal van hen is daarna snel aan de slag
gegaan om een groots Sinterklaaseest te
organiseren.
Tijdens de laatste wijkraad vergadering hebben we
besloten de Werkgroep Braderie Vergierdeweg een
onderdeel van de wijkraad te maken onder de
noemer activiteitencommissie.
Dit jaar zullen nog twee projecten van het
wijkcontract worden uitgevoerd: Er komt een nieuw
speeltoestel op het pleintje, gelegen tussen de
Lijsterstraat en de Zwaluwstraat.
Het kruispunt Leeuwerikstraat, Vergierdeweg,
Vinkenstraat wordt binnenkort veiliger gemaakt.
Hierover ontvangen de omwonenden een
bewonersbrief met informatie erin.
Van de week hadden we op de afdeling stedelijke
projecten van de gemeente Haarlem ook een
informatief gesprek over het vervangen, herstellen
van de riolering van de Eksterlaan.
De Eksterlaan wordt een 30 km weg. Maar deze
wordt wel geasfalteerd vanwege de bus en vanwege
de fietsstroken van rood asfalt.
De bomenrij wordt aangevuld en in de plantsoenen
komen prunussen en magnolia’s.
Eind 2012 gaat de Eksterlaan open.
Een ander onderwerp, dat we elke keer op de
wijkraad bespreken, is het Schetsontwerp Dietsveld
en aanliggende Jan Gijzenkade na het vervangen
van de riolering.
René Filmer, bewoner van de Jan Gijzenkade, doet
verslag hiervan verderop in deze Nieuwsbrief.

Braderie Vergierdeweg september 2011

Speeltuin DVS
Beste ouders en kinderen,
Zoals jullie wellicht al begrepen is het winkeltje en de
speeltuin nu niet meer zoveel open als de afgelopen
maanden
We hopen volgend jaar ( van april t/m oktober) weer zoveel
mogelijk open te zijn, maar hebben nog een of twee
personen nodig, die samen met de bestaande twee
vrijwilligers wisseldiensten willen draaien.
Anders kunnen we de speeltuin en het winkeltje niet zoveel
open houden. voor meer info kunt u altijd even bellen met
Truus 06-37124806.
Op het moment zal de speeltuin alleen open zijn als er
activiteiten in de zaal zijn en op de woensdagmiddag.
Tijdens droog weer is het winkeltje open. Verder hebben
wij met de Sint en Pieten afgesproken dat de kinderen tot 8
jaar op woensdagmiddag 30 november van 13:00 tot
16:30 hun schoen mogen zetten, dan kunnen ze die op
dinsdag 6 december van 19:00 tot 20:00 of
woensdagmiddag van 13:00 tot 16:30 weer op komen
halen.

Er is ook nieuws over de Koningin Emmaschool.
De dependance op de Rijksstraatweg zal in de
toekomst gaan sluiten. Op het achterplein, aan de
kant van de Kanariestraat, zullen een aantal lokalen
bijgebouwd worden zodat alle groepen weer op een
locatie gehuisvest zijn.

Verder is nog te melden dat wij in de kerstvakantie
gesloten zijn.
Heeft u vragen over de speeltuin, bel dan even 023
5382927. We zullen proberen om u zo goed mogelijk een
antwoord te geven

Plannen genoeg voor 2012.

Rest ons nog iedereen een gezellige kerst te wensen en
een heel gezond 2012.

Van de Secretaris,
Rina Stroo

Namens het bestuur en de vrijwilligers van Speeltuin
D.V.S.

2

Overlast bomen Meeuwenstraat. (vervolg)

In Nieuwsbrief Dietsveld-Vogelbuurt nummer 2 (juli 2011), heeft een artikel gestaan over problemen van boomwortels in de
Meeuwenstraat tussen de Leeuwerikstraat en Raafstraat . Bij het Meldpunt Leefomgeving zijn de problemen toen ook
aangemeld. Tot op heden zijn er geen werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd.
Derhalve heeft op verzoek van de wijkraad en een aantal bewoners op donderdag 10 november jl een bespreking met de
gemeente over dit onderwerp plaatsgevonden.
Er werden door de gemeente twee voorstellen gedaan. Op beiden varianten zullen een kosten-/baten analyse worden uitgevoerd.
De gemeente wil een juist beeld hebben van de mening van betrokken bewoners in de Meeuwenstraat. Daarom is belangrijk dat
zoveel mogelijk bewoners van de meeuwenstraat hun mening geven. Als de meerderheid voor vervangen van de bomen is, kan
dit voorstel verder uitgewerkt en eventueel uitgevoerd worden
Voorstel één:
Steeds per aangemelde klacht actie ondernemen om de omhoog komende wortels te verwijderen en dat gedeelte van het trottoir
opnieuw bestraten .
Voorstel twee:
Alle bomen voor huisnummers 75 t/m 99 en 84 t/m 86, in de straat vervangen door kleinere bomen waarvan de wortels
hoofdzakelijk naar beneden groeien. Hierbij geldt dat alle bewoners van de straat hiermee akkoord moeten gaan.
Voor- en nadelen van beide voorstellen.
Instemmen met voorstel één houdt in dat bewoners en passanten nog jaren lang last kunnen blijven houden van onveilige,
losliggende- of opstaande tegels in het trottoir.
Uit de praktijk is gebleken dat tussen het moment van melding (bij meldpunt Leefomgeving) en de daadwerkelijke herstelacties
soms maanden verstrijken.
De bomen op zich zijn mooi, maar horen i.v.m. de grootte , niet in een straat, maar bijvoorbeeld in een park te staan. De
gemeente deelt deze mening.
Instemmen met voorstel twee betekent dat we weer een mooie en veilige straat krijgen met kleine bomen. Als door de gemeente
de juiste (kleinere) bomen worden geplaatst, kunnen we hiervan jaren lang genieten.
De huidige bomen zijn dicht op elkaar geplant. Meer spreiding van de eventuele bomen zou mooier staan. Ook hierover willen
we graag uw mening.
Wilt u dit enquête formulier voor 02-12-2011 in de brievenbus doen van Rina Stroo
Raafstraat 33 of van H. Vos Meeuwenstraat 91, wat u het beste uitkomt.
Of stuur een mailtje via onze website; www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Mocht u geen formulier inleveren en het uiteindelijk niet eens zijn met de genomen beslissing, dan is er geen verweer meer
mogelijk. Er moeten namelijk nu eindelijk knopen worden doorgehakt.

—————————————————————————————————————————————
In te vullen door bewoners van de Meeuwenstraat
Naam: ……………………………………...
Meeuwenstraat ……………………………..(nr)
Ik ben:
Voor / tegen
Voor / tegen

Voorstel één- regelmatig onderhoud
Voorstel twee - vervanging bomen

Voor / tegen

Meer verspreiding van de bomen

(Graag de gewenste keuze omcirkelen)
Naam en handtekening
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Van de wijkagent;

Sinterklaas bezoekt Vergierdeweg op
26 november 2011

Geachte wijkbewoners,
Per 15 november 2011 keer ik
weer terug als wijkagent van uw buurt. Dit betekent
niet dat u afscheid hoeft te nemen van Ronald
Kales, want wij gaan dit nu met zijn tweeën doen.
Eerdaags kunt u ook Ronald volgen via twitter.
Mijn twitternaam is: WijkagHAA3.

Het is gelukt om Sinterklaas ook dit jaar weer naar de
Vergierdeweg te laten komen. Zaterdag 26 november
komt hij om 15.00 uur aan op de hoek Vergierdeweg en
Rijksstraatweg.
Wij zorgen ervoor dat er limonade en koffie is.
Samen met een accordeonist gaan de kinderen zingen
voor de sint. De pieten zorgen er voor dat het een gezellig
feestje wordt.

Dit was noodzakelijk in verband met de nieuwe
nationale politie. De vorige keer schreef ik een
stukje over caravans, die 3 dagen voor de deur
mochten staan. Hier kregen wij enkele reacties op
en die genoemde 3 dagen gelden niet alleen voor
caravans
maar ook voor aanhangers.

Het bezoek van Sint en zijn pieten wordt afgesloten met
de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.
Kinderen kunnen de kleurplaat ophalen bij onderstaande
buurtwinkeliers, via de site van de wijkraad downloaden of
hier( zie volgende pagina) uit de wijkkrant halen.
De kleurplaat kan tot uiterlijk vrijdagochtend 26 november
ingeleverd worden bij één van de winkeliers.

Dan staat de winter weer voor de deur en dit
betekent weer fietsverlichting controles. De politie
gaat weer staan op de Rijksstraatweg thv de kerk,
Dekamarkt Planetenlaan, etc. Zorgt u er dus voor
dat de verlichting van u en uw kinderen in orde is.

Het bezoek van Sinterklaas wordt mogelijk gemaakt door
gemeente Haarlem, Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt en
onderstaande winkeliers.

Vuurwerk:
Landelijk is het dat van 31 december om 10.00 uur
tot 1 januari om 02.00 uur vuurwerk mag worden
afgestoken. Dat betekent dus de gehele
oudejaarsdag vanaf 10.00 uur in de ochtend. U kunt
er als ouder natuurlijk ook op toezien dat uw kind
geen overlast veroorzaakt. Het in bezit hebben dan
wel afsteken van verboden vuurwerk bijv. strijkers,
lawinepijlen, Cobra 6 (nitraatbommen) is niet alleen
levensgevaarlijk maar uiteraard ook strafbaar. Voor
de jongeren onder ons: de politie gaat de dagen
voor 31 december weer controleren, dus houd je
aan de regels aub.
Met Oud en Nieuw zullen Ronald en ik vanaf 21.30
uur in dienst zijn tot een uur of 07.00.uur We
kunnen het echter niet alleen, dus vragen wij u bij
het constateren van overlast of vernielingen cq
baldadigheid dit te melden.
Ten slotte wensen wij U, mede namens mijn
collega's van het wijkteam Noord fijne feestdagen
en een voorspoedig 2012 toe. Tot in de wijk,

Loodgietersbedrijf Kerssens - Vergierdeweg 13
Het IJsparadijs - Rijksstraatweg 344
Drogisterij Brak - Leeuwerikstraat 13-15
Gildehuis Administraties - Rijksstraatweg 344
Mezebar - Leeuwerikstraat 6
Bakkerij Visee - Rijksstraatweg 346
Bloemenkiosk Sil - Rijksstraatweg / Hoek Vergierdeweg
Sjef’s maaltijdservice - Vergierdeweg 7
Houtgraaf Makelaardij - Jan Gijzenkade 177
Tuk Tuk Thaise catering - Vergierdeweg 7
Van Zalinge IJzerhandel - Rijksstraatweg 338
Canton Express - Vergierdeweg 5-ZW
Restaurant Merdane - Rijksstraatweg 360
Hoortechnisch Centrum - Rijksstraatweg 340-342
Vishandel ’t Scholletje - Vergierdeweg 9
Dick van der Kamp - Leeuwerikstraat 9
Voor meer informatie kijk op :
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Of neem contact op via :
acwijkraad@gmail.com

Leo Burggraeve & Ronald Kales

De wijkraad heeft een nieuwe website en een nieuw emailadres:
U kunt hier alle zaken, die onder de aandacht zijn van de wijkraad terugvinden.
Tevens staan de data van wijkraadsvergaderingen en berichten over activiteiten
in de wijk hier vermeld. U kunt via de site ook zelf (via de link) gebreken aan de
openbare ruimte doorgeven (zoals vuil op straat, bestrating, verlichting).
Bezoek de site en zet het adres bij uw favorieten.

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
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Sinterklaas komt zaterdag 26 november om 15.00 uur langs op de Vergierdeweg / Leeuwerikstraat.
Kleur nu alvast deze kleurplaat en maak kans op een leuke prijs.
Lever je tekening uiterlijk vrijdag 25 november in bij één van de betrokken winkeliers.
Kijk voor de winkeliers op de achterkant van deze kleurplaat.
Naam: ………………………………………………………………………………….………… ( jongen / meisje )
Leeftijd: ………………………… Telefoonnummer: ……………………………………………….
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Het bezoek van Sinterklaas wordt mogelijk gemaakt door
Gemeente Haarlem, Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt
en onderstaande ondernemers.

Dick van der Kamp

Van Zalinge
IJzerhandel

Leeuwerikstraat 9

Rijksstraatweg 338

Mezebar
Leeuwerikstraat 6

Houtgraaf Makelaardij
Jan Gijzenkade 177

Sjef’s maaltijdservice
Vergierdeweg 7

Hoortechnisch
Centrum

Bloemenkiosk Sil

Rijksstraatweg 340-342

Rijksstraatweg / hoek Vergierdeweg

Canton Express

Het IJsparadijs

Vergierdeweg 5-ZW

Rijksstraatweg 344

Loodgietersbedrijf
Kerssens

Tuk Tuk
Thaise catering

Vergierdeweg 13

Vergierdeweg 7

Drogisterij Brak

Vishandel
’t Scholletje

Leeuwerikstraat 13-15

Bakkerij Visee

Vergierdeweg 9

Rijksstraatweg 346

Gildehuis
Administraties

Restaurant Merdane
Rijksstraatweg 360
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Herinrichting jan Gijzekade
In de vorige wijkkrant berichtten wij over de herinrichting van de Jan Gijzenkade en de
voorstellen, die wij in de richting van de gemeente hebben gedaan.
Concreet hebben wij nog geen resultaat kunnen bereiken. Wel heeft er in de tussentijd een artikel hierover in het
Haarlems Dagblad gestaan en hebben wij raadsleden van de PVDA en het CDA op bezoek gehad om de situatie toe te lichten.
Op het moment, dat u dit leest, hebben wij tevens onze standpunten inzake de herinrichting van de Jan Gijzenkade toegelicht in
de Commissie Beheer van de gemeente Haarlem. Zo houden wij de zaak onder de aandacht.
De concrete plannen van de gemeente zijn helaas nog steeds niet bekend, zo ook niet een datum voor inspraak op de plannen.
Wij blijven aansturen op een spoedig en goed resultaat!
René Filmer

Tekst zoals ingesproken bij de commissie:
Namens een aantal bewoners van de Jan Gijzenkade en de Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt wil ik u spreken over de verkeerssituatie aan de Jan
Gijzenkade, tussen de Spaarndamseweg en de Rijksstraatweg en de voorgenomen herinrichting hiervan.
Met de komst van de Schoterbrug is het autoverkeer op de Jan Gijzenkade sterk toegenomen, tot circa 5.500 auto’s per etmaal. Grote delen van
aanliggende wijken als de Planetenbuurt rijden naar de A9 via de Jan Gijzenkade en verkeer uit de Waarderpolder, waaronder veel vrachtverkeer
gebruikt de Jan Gijzenkade als verbindingsweg naar de Westelijke randweg.
Deze sterke toename van verkeer heeft geleid tot veel geluidoverlast, door een zeer slecht wegdek met een slijtlaag van grind, waarin elk winter
letterlijk de gaten vallen.
Hiernaast is de verkeersveiligheid sterk afgenomen. Door de vele wachtende auto’s worden tijdens de spits meerdere zijstraten geblokkeerd.
Automobilisten uit de zijstraten kunnen niet veilig afslaan en fietsers worden sterk gehinderd door verkeerd opgestelde wachtende auto’s en
elkaar passerende auto’s.
Ik wil u hierbij aanspreken op twee zaken:

Tot nu toe zijn er nog geen werkzaamheden uitgevoerd en er is nog geen concrete planning voor de uitvoering



De kwaliteit van de plannen en het hierbij horende vooroverleg is ons inziens niet voldoende

In de eerste plaats de planning…
Reeds voor de ingebruikname van de brug had voorzien kunnen worden, dat het verkeer zou toenemen en een verbetering van de
verkeerssituatie noodzakelijk zou zijn. Op dit moment is er geen definitief ontwerp bekend en is er nog steeds geen datum aanwezig, waarop
inspraak mogelijk is. De aanpak is tot nu toe op zijn zachts gezegd niet voortvarend.
Ten tweede de kwaliteit van de plannen en vooroverleg…
Pas bij een laatste participatieoverleg zijn de bewoners uitgenodigd. Zonder veel voorbereiding en denkwerk is een tweetal bewoners
aangeschoven bij dit overleg, waarbij andere belangrijke partijen als de Fietsersbond, niet bij aanwezig waren, dus de waarde hiervan was niet al
te hoog.
Aansluitend is door de gemeente het schetsontwerp en eindnotitie gemaakt.
Als reactie en aanvulling hierop, hebben wij met een aantal bewoners en de wijkraad een eigen notitie geschreven met een analyse van de
situatie en verbeterpunten.
In het kort komen onze bevindingen op het volgende neer:

De groenstrook langs de Jan Gijzenvaart is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Doordat deze behouden moet worden (wat
overigens ook een wens is van de bewoners), is er slechts een zeer beperkte werkruimte; een totale breedte van 11 meter voor
voetgangers, fietspaden en gemotoriseerd verkeer. Hierdoor zijn gescheiden fietspaden geen optie.

De aanwezige ruimte is eigenlijk niet voldoende voor de functie en benodigde capaciteit van de weg. Een 30km- weg zou een oplossing
zijn, dit is echter niet mogelijk binnen het HVVP. Ons voorstel is, om een adviessnelheid van 30 km aan te geven doormiddel van
bebording en tekens op de weg en de snelheid te ontmoedigen door het aanleggen van een zebrapad ter plaatse van de voetgangerbrug
en het aanbrengen van glooiende verkeersheuvels.

Verder constateren wij, dat door het aanbrengen van neuzen op de hoeken en ongunstige plaatsing van de lantaarnpalen veel
parkeerplaatsen verloren zullen gaan. Een oplossing hiervoor is niet meegenomen in de eindnotitie.
Bovenstaande punten zijn aan de heer Lanfermeijer van de gemeente Haarlem voorgelegd, hierop is echter een nauwelijks onderbouwde reactie
ontvangen.
Een druk benutte weg vraagt een hoogwaardige inrichting.
Tot nu toe duiden de signalen van de gemeente op het tegenovergestelde:

Lantaarnpalen zouden worden overgeschilderd i.p.v. vervangen



Een verbetering van de opstelling van verkeer vanaf Jan Gijzenkade naar Rijksstraatweg wordt niet eens onderzocht omdat dit
klaarblijkelijk geen onderdeel is van het project.

Een derde spiegel vanuit zijstraat de Romeinenstraat, die is gevraagd door de bewoners en de wijkraad, is niet mogelijk, omdat er al twee
staan…
Wij willen de gemeenteraad dan ook vragen:

Aandacht te hebben voor een goede en hoogwaardige inrichting



Serieus in te gaan op de voorgestelde verbeterpunten van de bewoners en wijkraad
en spoed te maken met de uitvoering hiervan.

Ik dank u voor uw aandacht.
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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

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

Vergaderschema
Onze vergaderingen zijn op de volgende data:

Woensdag 7 december 2011
Woensdag 11 januari 2012
Woensdag 1 februari 2012

Storingsnummers

Aanvang: 20.00 uur

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

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

Organiseren Buitenspeeldag:
Info bij Veilig Verkeer Nederland www.vvn.nl

Adressen wijkraadleden
Erwin van Eeden
Vinkenstraat 23 2025 VS Haarlem
Technisch voorzitter -Redactie nieuwsbrief– Website

erwinvaneedenwijkraaddv@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

André Miedema
Wijkraadlid-Notulist

Canninefatenstraat 78 2025 CD Haarlem

andrenanno@chello.nl

Contactpersoon herinrichting Jan Gijzenkade

jangijzenkade@hotmail.nl

Willemijn Jongens
wijkraadlid

Activiteiten commissie

acwijkraad@gmail.com

Gebiedsagent

Ronald Kales

w.kemper@orange.nl

023 -5390450 wijkraad.mvdpavert@freeler.nl

Ronald Haan
Wijkraadlid
René Filmer
Wijkraadlid

Wijkraad Internet:

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
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