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Even Bijpraten
Kort gezegd, eerst moest de groene oever blijven zoals
deze nu is. Nu denkt men er toch over om een gedeelte
hiervan te gebruiken om vrij liggende fietspaden te kunnen
maken. Helaas is er nog geen nieuw Schetsontwerp en
kunnen we nog niet verder, inmiddels staan er wel bordjes
met de tekst `slecht wegdek` op de Jan Gijzenkade.
Het project Eksterlaan waarbij de riolering ook vernieuwd
zou worden, staat volgens de laatste berichten stil. Beide
projecten vinden we erg belangrijk en noodzakelijk.
Vertragingen van deze projecten vinden we onwenselijk.

De lente is in aantocht en de eerste Nieuwsbrief van 2012
valt bij u op de mat. We blikken nog even terug.
Een aantal zaken, die we in 2011 hebben aangekaart bij de
gemeente Haarlem, zijn nu in 2012 werkelijk gedaan. Zo zijn
er 5 paaltjes geplaatst aan het einde van de Roerdompstraat
als deze kruist met de Vondelweg. Automobilisten reden
gewoon over de fietsstraat de Vondelweg op, over de
stoeprand bij de bushalte. U kunt nu veilig in het
lentezonnetje op de bus wachten . Op de Jan Gijzenkade is
een verkeersspiegel bijgeplaatst ter hoogte van de
Roerdompstraat.

Een punt dat ook steeds ter sprake komt, is het openstellen
in twee richtingen van de Waarderbrug. Wat ons betreft: het
liefst morgen. In de praktijk is deze gewenste situatie er nog
niet, vanwege meningsverschillen en afspraken in het
verleden en onwelwillendheid van betrokken bestuurders.
En ondertussen staan wij stil in de Waarderpolder.

Het opknappen van het kruispunt Leeuwerikstraat,
Vinkenstraat en de Vergierdeweg, dat nog op de wensenlijst
stond van het wijkcontract, is eindelijk gerealiseerd. De stoep
aan de kant van de Vinkenstraat is verbreed om de oversteek
voor voetgangers te verbeteren en door deze verbreding
van het trottoir worden fietsers en automobilisten gedwongen
om aan de goede kant van de weg te blijven rijden en niet
binnendoor of dwars over het kruispunt heen. Helaas wordt
de nieuwe stoeprand ook gebruikt om grote auto´s te
parkeren, waardoor het overzicht van het kruispunt verloren
gaat. Het wordt daardoor in de praktijk onveiliger.
De wijkraad ontving de laatste tijd klachten van
buurtbewoners die regelmatig dit kruispunt passeren. De
wijkraad heeft vervolgens in overleg met de betrokken
bewoners de gemeente verzocht anti-parkeerpaaltjes te
plaatsen. De gemeente en de wijkagent vinden dit ook een
goed idee.
Binnenkort zullen deze paaltjes geplaatst worden.
Een ander punt, dat nog dateert uit de tijd van het
wijkcontract, betrof het opknappen van het speelpleintje bij de
Zwaluwstraat en de Lijsterstraat. Er is een nieuw speeltoestel
geplaatst en de bestrating is aangepakt.

Een goed bericht voor later in dit jaar is dat de braderie ook
in 2012 kan plaatsvinden.
Het subsidie bedrag is wel wat minder, eerst leek het erop
dat er helemaal geen subsidie voor was. Sponsors zijn
welkom.
André Miedema heeft aangegeven afscheid te nemen van
de wijkraad vanwege zijn avondstudie.
Hij was onze notulist en danken hem voor het vervullen van
deze belangrijke en tijdrovende klus.
Maar gelukkig heeft juist rond die tijd Bram Verrips , iemand
uit de Meeuwenstraat , aangegeven lid te willen worden van
de wijkraad. Hier zijn we erg blij mee.
We zoeken nog steeds mensen die de het leuk vinden om
de redactie van de Nieuwsbrief te vormen.
Tot ziens in de wijk of op de wijkraad,

Twee projecten, die in 2011 zijn besproken met de gemeente
staan min of meer stil. Het voorlopig Schetsontwerp Dietsveld
en aanliggende Jan Gijzenkade, dat gemaakt is voor de
herinrichting van de straten na het vervangen van de
riolering, is teruggestuurd naar de tekentafel. Tijdens de
participatie is het niet gelukt om een profiel (ontwerp) voor de
Jan Gijzenkade te maken dat door alle partijen gedragen
wordt. Daarop heeft wethouder Rob van Doorn besloten om
een extra onderzoek naar de beleidsuitgangspunten te laten
doen.

Rina Stroo
Secretaris Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt
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Braderie Vergierdeweg
Op zaterdag 15 september 2012 zal de braderie op de Vergierdeweg / Leeuwerikstraat weer plaatsvinden. Een
groep van enthousiaste bewoners en winkeliers heeft de organisatie van de Braderie voor komende jaren op zich
genomen. Tal van nieuwe ideeën zijn geopperd, maar wat niet verandert, is de rommelmarkt, een mix van kramen
met nieuwe spullen en rommelmarkt en diverse kermisattracties. Kortom, het moet een leuke en gezellige dag
worden voor alle wijkbewoners en natuurlijk ook de vele andere bezoekers. Daarnaast bieden wij ondernemers en
verenigingen uit de buurt de mogelijkheid om zich op deze markt te presenteren. Wilt u al meer informatie, of heeft u
nog suggesties of activiteiten om deze dag nog leuker te maken, neem dan via braderie.vergierdeweg@gmail.com
contact op met het organisatiecomité. In de loop van de periode tot de braderie, kunt u ook meer informatie vinden
op de website van de wijkraad www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl onder het kopje activiteiten.
Kortom, zet zaterdag 15 september 2012 alvast in de agenda.

Rode Kruis Kledinginzameling
De inzameling van gebruikte kleding, ander textiel en schoenen levert geld op. Geld dat ons Haarlemse Rode
Kruis heel goed kan gebruiken voor de uitvoering van onze regionale activiteiten. Kledinginzameling is een
vorm van fondsenwerving, want elke kilo kleding levert het Haarlemse Rode Kruis € 0,10 op.
Dat lijkt misschien niet zo veel, maar vele kilo’s ingezamelde materialen kunnen zorgen voor een fantastische
jaaropbrengst. Omdat wij iedere euro heel goed kunnen gebruiken, heeft het Rode Kruis een
kledingcontainer van KICI bij de ingang van het Rode Kruis gebouw geplaatst.
KICI
KICI is de grootste onafhankelijke, charitatieve kledinginzamelaar van Nederland die zich op professionele wijze sinds 1975 inzet
voor het hergebruik van textiel en schoeisel. samenwerkt. Hier wordt het textiel gesorteerd op herdraagbare kleding of niet meer
herdraagbare kleding. Herdraagbare kleding wordt vermarkt binnen Nederland of daarbuiten of wordt gedoneerd aan bijvoorbeeld
voedselbanken. Niet herdraagbare kleding, denk hierbij aan kleding met bijvoorbeeld gaten, wordt niet weggegooid. Hier worden
nieuwe toepassingen voor gezocht. KICI is constant bezig om nieuwe toepassingen voor niet herdraagbaar textiel te ontwikkelen.
Zo is het al mogelijk om textiel te hergebruiken in bijvoorbeeld isolatiemateriaal, nooddekens of er zelfs nieuwe kleding van te
maken. Ingezameld textiel wordt vervoerd naar één van de vijf sorteercentra waar KICI mee De opbrengst van het ingezameld
textiel komt volledig ten gunste van het goede doel. Het Nederlandse Rode Kruis is hoofdbegunstigde van KICI.
Het resultaat van al deze activiteiten, de winst, gaat volledig naar het goede doel.
KICI verwerkt op jaarbasis ruim 10 miljoen kilo textiel en schoeisel, en ondersteunde in 2010 ruim 70 goede doelenprojecten.
KICI heeft inmiddels ruim 30 miljoen euro gedoneerd aan uiteenlopende algemene goede doelen en is daarmee één van de
grotere charitatieve fondsenwervers van Nederland. KICI draagt door het recyclen van textiel een substantiële bijdrage aan een
rechtvaardiger en duurzamer samenleving.
U, als wijkbewoner, kunt ons helpen onze inkomsten te verhogen. Het Haarlemse Rode Kruis is blij met wat u kwijt wil!
Wat kunnen we gebruiken?
Wel:
Onder- en bovenkleding: t-shirts, truien, hemden, broeken, rokken, jurken, sokken, kousen etc.
Schoenen, laarzen, gympen en sandalen (per paar gebonden) Handdoeken, theedoeken, washandjes
Dekbedhoezen, lakens en dekens Jassen. Jacks, riemen, dassen, hoeden en petten. Gordijnen en vitrage.
Voor alles geldt: aanbieden in gesloten zak, schoeisel per paar gebonden, schoon aanbieden, niet verontreinigd.
Niet:
Vloerbedekking, tapijt, Matrassen, dekbedden en kussens. Verontreinigde kleding en textiel (bijvoorbeeld met verfresten)
Natte kleding. Textiele landbouw producten (afdektextiel, jute zakken). Knipselresten en vulmateriaal.
Uit veiligheidsoverwegingen staat de container van maandag t/m donderdag (8-16 uur) buiten bij ingang op de Vergierdeweg.
Wij vragen u uw overtollige kleding etc. te deponeren in de container bij het Rode Kruis gebouw. Eind volgend jaar hopen wij u
middels de wijkkrant aan te geven wat de door ons ingezamelde kleding heeft opgebracht. De opbrengst wordt voor 100%
besteed aan de reguliere activiteiten, zoals de recreatiemiddagen, vakanties, vriendschappelijk huisbezoek, middagtochten,
fietstochten etc.
Wij danken u bij voorbaat voor uw overtollige kleding!
Irene Garthoff, directeur
Rode Kruis Haarlem en Omstreken
P.S.: Wilt u deelnemen aan een van onze activiteiten zoals een volledig verzorgde vakantie, middagtochten of rolstoelfietstochten,
de brochure 2012 ligt voor u klaar! Ook gaan wij in 2012 weer varen met ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Een
inschrijfformulier kunt u bij ons opvragen. Wilt u zich inzetten voor uw medemens, wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken!
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Kiek ‘s

Uitslag enquête
Overlast boomwortels Meeuwenstraat:
In de vorige Nieuwsbrief van november 2011 stond een stukje
over de overlast van de grote bomen aan het einde van de
Meeuwenstraat. Met de vraag aan bewoners van de
Meeuwenstraat om mee te werken aan een enquête.
Verschillende bewoners leverden het strookje in of stuurden de
antwoorden via de e-mail.

Lekker spelen op het nieuwe speeltoestel op het pleintje
Lijsterstraat/Zwaluwstraat

Hierbij de uitslag:
Er zijn in totaal 29 reacties binnengekomen:



Huisnummers 75-99

Voor verspreiding en vervanging: 8
Tegen verspreiding en vervanging: 1



Huisnummers 72-96

Voor vervanging en verspreiding: 5
Voor vervanging en tegen verspreiding: 1
Voor regelmatig onderhoud en tegen vervanging 1



Overige huisnummers

Winter wonderland Hekslootpolder

Voor vervanging en spreiding: 8
Voor vervanging en tegen spreiding: 3
Voor vervanging en geen keuze wat betreft spreiding: 1
Tegen vervanging: 1
Conclusie: 26 voor vervanging van de bomen en 3 tegen
vervanging.
Inmiddels hebben we de beheerder van de gemeente Haarlem
gesproken over de uitslag.
De meerderheid is voor vervangen van de bomen. Om de
bomen te kunnen vervangen, moet er een verzoek tot
kapvergunning voor de betreffende bomen worden
aangevraagd. We zijn
momenteel aan het kijken hoe dit in zijn werk gaat.
We houden u op de hoogte!
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U kunt zich wenden voor meer informatie bij:
Relatiebeheer Burgernet
Koudenhorn 2, kamer 1.436, tel. 023-5122618. Of mailt u
naar: burgernet@kennemerland.politie.nl
Ondanks het feit dat u ons wellicht minder heeft gezien,
weet dat we er zijn en regelmatig door de wijk surveilleren.
We doen dit met een opvallende bus, motor of met de
fiets. Spreek ons a.u.b. aan als u iets dwars zit of als u
ergens een melding van wilt maken.
Alleen kunnen we het niet.
Tot in de Wijk.
Leo en Ronald.

Geachte wijkbewoners,
Graag wil uw aandacht vragen voor de autobranden
die Haarlem momenteel teisteren. De politie
verzoekt uw hulp. Mocht u iets weten of iets
verdachts zien, neem dan a.u.b. contact met ons op.
U kunt bellen met 112 als u iets verdachts ziet, u
kunt bellen met 0900-8844 met eventuele informatie
en u kunt het ook anoniem doen, dan belt u 08007000. Mocht u de gouden tip hebben, welke leidt tot
de aanhouding van een verdachte, dan ontvangt u
1000,- euro.
Burgernet:
Burgernet is één van de (hulp)middelen om de
veiligheid in de gemeenten (verder) te verbeteren.
Gemeenten en politie hebben hierin beiden een
verantwoordelijkheid: de gemeenten voor het
integrale veiligheidsbeleid, de politie voor de
handhaving en opsporing. Burgers kunnen mede
dankzij Burgernet nu zelf ook een belangrijke
bijdrage leveren aan de veiligheid in hun wijk of
gemeente.
Bij tijdkritische incidenten, zoals:
• vermissingen van kinderen en volwassenen
• diefstal met geweld (winkel, voertuig, tasjes-/
straatroof)
• (poging) inbraak woning of bedrijf
• overval
• mishandeling
• openlijke geweldpleging
• vrijheidsbeneming/geweld tegen
persoonlijke levenssfeer
Als alarmering bij rampen en crisis, zoals:
• gevaarlijke stoffen (bijv. bij brand)
• besmet (drink)water
Bij niet-tijdkritische incidenten en preventieve
veiligheidsissues, zoals:
• een oproep voor informatie over of getuige
van een bepaald misdrijf (bij
opsporingsbericht is toestemming OM nodig)
• als waarschuwing voor malafide aanbieders
van diensten of bij veelvoorkomende
criminaliteit in een bepaalde buurt (bijv.
vanwege een woninginbrakengolf)
• bij babbel-/brievenbus-hengel-trucs

Colofon:
De nieuwsbrief is een uitgave van :
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt.
Redactie: Rina Stroo & Erwin van Eeden
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt
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Een opsomming:

De Vondelweg verbreden?



Het plaatje met de omleiding voor de verbouwing
van de Prinsenbrug, deed me denken aan het
Haarlems Verkeers- en Vervoersplan (HVVP) uit
2001. De Amsterdamseweg autoluw, de
Spaarndamseweg en Bolwerken autoluw, het
verkeer buiten de stad om of via de oostelijke
randweg. Een niet bestaande weg die later door de
Waarderpolder en over de Vondelweg zou blijken te
gaan; via de Schoterbrug . De stad moest weer rust
krijgen, langs het Spaarne moesten zelfs
wandelpaden komen. Probleem was het verkeer dat
over al die wegen ging, maar dat kon via HaarlemNoord (noord).
Een aantal van die plannen zijn uitgevoerd, een flink
deel ook niet. Om Haarlem-Noord niet teveel
verkeersdruk te geven, moesten er ook nog wat
aansluitingen gemaakt worden op de A9.
Velserbroek moest beter bereikbaar worden,
verkeer naar Zandvoort moest ook buiten Haarlem
om.
Dat soort ontlasting van Haarlem-Noord is er nooit
van gekomen. Er is in het HVVP ook vaak gedacht
dat je door het omdraaien van de
verkeersaanwijzers van de ANWB, de
verkeersstroom de andere kant op kon leiden.
Tegenwoordig trapt je TomTom daar niet meer in.
De Schoterbrug was de schrik van een heleboel
groepen; je zou een verkeerstroom oproepen buiten
de files op de A9 om. De Gemeente zei dat dit was
niet de verwachting was, het was allemaal woonwerkverkeer. Trouwens er zouden
verkeersremmende maatregel genomen worden.
Een dosering op de A22 (nu een 70 km weg), geen
groene golf in de Waarderpolder en geen 4baanswegen. Wel een Schoterbrug die altijd 2baans zou blijven, de brug was ‘duurzaam veilig’.
De afsluiting van de Waarderbrug voor autoverkeer
is nooit ter sprake geweest.
De politiek besloot vorig jaar de plannen van een
aantal raadsleden om de Vondelweg te verbreden
tegen te houden. Na een motie besloot de politieke
meerderheid om de Vondelweg 2-baans te houden
in de toekomst. Overigens moet je toekomst in de
politiek altijd beperkt zien, dat kan in het meest
slechte geval één verkiezingstermijn zijn.
Vorige maand startte iemand in het Haarlems
Dagblad de discussie maar weer eens op over de
verbreding van de Vondelweg. Dat wordt soms
ingegeven door een stroming die dat graag wil en
zoiets krijgt vanzelf opvolging. Ik word daar dan een
beetje naar van, we hebben die discussie toch al
gehad?
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De wegen door de Waarderpolder zijn 2x
enkelbaans, veel verkeer neemt al sluiproutes
door de polder,
 de Schoterbrug kan niet meer verkeer aan
door duurzaam veilig,
 de afslag van de brug links naar de
Spaarndamseweg zorgt vaak voor
opstoppingen mede doordat de Waarderbrug
dicht is en de afrit te kort,
 Naast de brug komt ‘Land in Zicht’ de
luchtvervuiling door het vele verkeer gaat daar
problemen geven,
 de Jan Gijzenbrug lijkt breed, maar is een
brug met vleugeltjes, niet geschikt voor
autoverkeer,
 op de hoek van de Vergierdeweg staan een
aantal gebouwen, er een fiets- of voetpad naast
maken is niet mogelijk, laat staan extra rijbanen.
 op de Vondelweg, bij het Delftplein, zijn er
diverse gebouwen geplaatst, zoals het
Kennemer Gasthuis, daar kun je geen randweg
voor de deur aanleggen,
 de zijwegen als Jan Gijzenkade en
Eksterlaan zijn overbelast door sluipverkeer,
 de Hekslootpolder is een gebied waarvan de
politiek en het bestemmingsplan aangeeft dat
men er niet meer gaat bouwen, ook geen
verbrede weg want de Hekslootpolder begint
naast de rand van de weg,
Velserbroek en straks Landal Greenparks zijn
geen onderdeel van Haarlem, de
verkeersafvoer gaat wel door Haarlem.
Wat is dan een oplossing van het verbreden
van de Vondelweg waard? Na de
Schoterbrug, over de Jan Gijzenbrug een stukje
4-baan van een paar kilometer? Zodat de zeer
snelle auto’s iets eerder bij de verkeerslichten
van de Vergierdeweg staan?
Een kort prestigieus stukje snelweg door
Haarlem-Noord, zonder kop of staart, die op
andere plekken opstoppingen geven.
Wanneer is de verkeersdrukte er ook al weer?
Inderdaad, tijdens de files als de rest van
Nederland ook vast staat; de rest van de dag en
nacht is er op de Vondelweg geen probleem.
Politiek gezien is Haarlem-Noord (noord) niet
heel erg belangrijk, daar wonen niet zoveel
Haarlemmers. Voor ons is het gebied wel
belangrijk.
Wij blijven strijden voor leefbare wijken in
Haarlem-Noord.
Martin van de Pavert

Weggeefwinkel open in
Haarlem-Noord
De Weggeefwinkel Haarlem opent op 10
maart de deuren van haar nieuwe locatie
op de hoek Vergierdeweg-Rijksstraatweg
in Haarlem-Noord. De afgelopen maand
heeft een groep vrijwilligers hard gewerkt
om de al jaren leegstaande ruimte klaar
te maken voor gebruik.
Bij de Weggeefwinkel kunnen kleding,
boeken, klein huisraad en andere spullen
die niet (meer) worden gebruikt (maar
nog wel goed zijn) ingeleverd worden,
waarna deze gratis weggegeven worden
aan eenieder die dit goed kan gebruiken.
Openingstijden:
Donderdag 4-8 uur. Zaterdag 12-5 uur.

LEZING OVER BOEK: KIND VAN DE JAREN ‘50 IN HAARLEMNOORD: VOGELBUURT
HAARLEM.- Woensdag 4 april om 14.00 uur praat schrijver en melkboerenzoon
FerryTromp in de achterzaal van het Schoterrechthuis aan de Vergierdeweg 52
opnieuw over zijn jeugd in de Vogelbuurt in Haarlem-Noord. Zijn eerste lezing in de
Linge leverde een geanimeerde avond op en een volle bak. Ferry kan niet alleen
goed schrijven, maar ook goed verhalen vertellen. Een 2e kans nu, en juist overdag
voor ouderen en andere belangstellenden. Tromp schreef over die bijzondere tijd
het boek ‘ Kind van de Jaren Vijftig’ dat op deze middag ook te koop zal zijn .
Toegang:€ 1,50, reserveren gewenst: boekhandel Gillissen & Co, tel.5254815. Of
per email : msmeenk@dock.nl
Medewerking verlenen deze middag: stichting Historisch Schoten, Schoterhof,
Boekhandel Gillissen en Co, uw wijkraad en Dock Haarlem.

Ferry Tromp werd geboren op 25 december 1947 in de Zwaluwstraat 34/hoek
Reigerstraat 98. Zijn vader was melkboer, zijn moeder runde de winkel en een groeiend gezin van acht kinderen, van
wie Ferry de oudste was. In veertien verhalen plus een uitgebreid voor- en nawoord geeft de schrijver uit eigen
ervaring en herinnering een schets van zijn leven als kind van de jaren vijftig. Hij schrijft over de warmte en het
sentiment, maar ook over de armoe, de schaamte, de moed en de wanhoop. In de verhalen speelt het
melkboerengezin van Toon, Esther en hun acht kinderen een hoofdrol. Door de ogen van de oudste zoon zien we de
jaren vijftig voorbij trekken. Elk van de verhalen staat op zich, samen vormen ze een intiem, soms hilarisch, dan weer
emotionerend portret van die roemruchte naoorlogse jaren, waarin heel Nederland zich omhoog probeerde te
werken uit de nood en de noodzaak. Hoe anders is het nu! Alhoewel, misschien vormen de jaren vijftig wel een
spiegel van deze tijd. Tromp zal er over spreken. En stukken uit zijn boek voorlezen. En vragen stellen aan de
huidige bewoners van wat ooit ‘zijn’ Vogelbuurt was en nog steeds zijn
Schoten is. Tromp: ’Ik ben met name erg blij met de grote hoeveelheid reacties per mail, telefoon en brief. Vaak van
mensen die tussen 1950 en 1960 zelf in de Vogelbuurt woonden, of van inmiddels oude melkboerenzonen uit
heelHaarlem en omgeving, die mijn ervaringen delen.’ ‘In de rest van Haarlem spraken ze over ‘die moord- en
brandbuurt,’ zegt hij. ‘Toch heb ik, en ik merk samen met vele anderen, ook veel goeie herinneringen. Ik kijk er naar
uit om die 4 april met de kinderen van toen en anderen te delen.’ Dit boek is te koop bij boekhandel Gillissen en Co
aan de Rijksstraatweg 125.
Marcel Smeenk
Dock
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Groen voor Gevels
De VVD Haarlem geeft ruim baan aan groen in de stad. Groen draagt immers bij aan de leefbaarheid en
woonkwaliteit van de stad. Bij uitbreiding van groen wordt vaak gedacht aan meer bomen en parken. Maar in onze
compacte stad is het vaak niet mogelijk om nieuwe bomen te planten. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met dichte
bebouwing of met kabels in de grond. De VVD ziet echter wel kansen om meer groen in de stad te krijgen door kale
stenen gevels te vergroenen. Dit zogenaamde verticaal groen heeft een zeer positief effect op onze leefomgeving.
Want planten maken de lucht schoner doordat zij fijnstof uit de lucht filteren. Bovendien zorgt gevelbegroeiing voor
verkoeling in de zomer. Verder dempt gevelbegroeiing geluid. En uiteraard zijn groene gevels, mits goed
onderhouden, ook gewoon mooi!
De VVD roept dan ook via de actie "Groen voor Gevels" inwoners en wijkraden op ons te laten weten, waar nog
gevels zijn die zich lenen om begroeid te worden. Een mooi voorbeeld is de gevel van het politiebureau aan de
Zakstraat. Nu een lange kale gevel, straks een aanwinst voor de stad? Of bijvoorbeeld de gevel boven de entree van
parkeergarage de Kamp. Of misschien een gevel in uw wijk/ straat? Daar liggen kansen. Met de coalitiepartners is
afgesproken om het geld dat bestemd is voor nieuw beleid, te gebruiken voor meer groen in de stad. Natuurlijk moet
er gekeken worden naar het plaatsen van extra bomen, maar wij zullen het college ook vragen de aangemelde
gevels mee te nemen in de plannen voor meer groen in de stad.
Aanmelden van gevels kan vanaf donderdag 1 maart door het sturen van een mail naar meldpunt@vvdhaarlem.nl of
door gebruik te maken van het contactformulier op de website www.vvdhaarlem.nl .
Uiteraard stellen we een meegestuurde foto van de betreffende gevel ook zeer op prijs.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik graag van u,
Met vriendelijke groet,
Jeroen Boer
Schaduwraadslid VVD fractie Haarlem
www.jeroenboer.com
volg me op www.twitter.com/jeroenboercom

Eenrichtingsverkeer in de Reijer Anslostraat en de P.C.Hooftstraat?
Eind 2010 heeft er een stukje over het onderwerp eenrichtingsverkeer in de Nieuwsbrief gestaan.
Bewoners van de Reijer Anslostraat hebben hier toen, met uitzondering, positief op gereageerd.
Omdat deze straat samen met de P.C.Hooftstraat aan de buitenkant van de buurt ligt, kan
eenrichtingsverkeer hier afzonderlijk worden ingevoerd.
Als dit nog steeds een wens blijkt te zijn van de bewoners, dan is de gemeente bereid om het hier in te
voeren. Citaat bewoner:” Misschien is dit een goed moment om na te denken over eenrichtingsverkeer in
deze straten, dit om sluipverkeer te ontmoedigen wat de veiligheid van onze kinderen ten goede komt”
Laat nu weten wat u hiervan vindt! Uiterste datum om van u te laten horen is 5 april 2012!
Wilt u het enquêteformulier voor 5 april in de bus doen van Wilco Broos, Reijer Anslostraat 54
————————————————————————————————————

————————

In te vullen door bewoners van de Reijer Anslostraat / P.C.Hooftstraat

En in te leveren bij Wico Peijs, Reijer Anslostraat 54 of mail milwil@kpnplanet.nl

Reacties kunnen ook naar de secretaris van de wijkraad of naar ons email adres: info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Naam: ……………………………………...
Reijer Anslostraat……………………………..(nr)
P.C. Hooftstraat……………………………….(nr)
Ik ben:

Voor / tegen

het invoeren van eenrichtingsverkeer

(Graag de gewenste keuze omcirkelen)

Indien u niets van u laat weten en u het niet eens bent met de genomen beslissing, dan is er geen verweer meer mogelijk.
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Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummers

Alarmnummer (spoedeisende zaken) 112
Politie Kennemerland (geen spoed, wel politie) 09008844 (lokaal tarief)
Meldkamer brandweer en ambulance (zonder spoed)
023 -515 95 50
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunten en Klachtenbureaus
Onze vergaderingen zijn op de volgende data:

Meldpunt Leefomgeving 023 - 511 51 15
Voor het melden van losliggende tegels etc.

Woensdag 4 april 2012
Woensdag 2 mei 2012
Woensdag 6 juni 2012 Jaarvergadering

Stadsreiniging & afvalinzameling door
Spaarnelanden N.V. 0900-8477
Ongediertebestrijding – Spaarnelanden N.V. 0900-8477

De vergaderingen beginnen om 20:00

Storingsnummers

Locatie; Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52

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

De zaal bevindt zich rechts aan de zijkant.
U bent van harte welkom!

Organiseren Buitenspeeldag: 13 juni 2012
Info bij Veilig Verkeer Nederland www.vvn.nl

Adressen wijkraadleden
Rina Stroo
Raafstraat 33
Secretaris-Redactie nieuwsbrief

2025 ZE Haarlem

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

Erwin van Eeden
Redactie nieuwsbrief - Website

erwinvaneedenwijkraaddv@gmail.com

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

Bram Verrips
Wijkraadlid

Meeuwenstraat 65 2025ZB Haarlem

w.kemper@orange.nl

023 -5390450 wijkraad.mvdpavert@freeler.nl

René Filmer
Jan Gijzenkade 79 2025 BC Haarlem
rioleringsproject Dietsveld en aanliggende Jan Gijzenkade

jangijzenkade@hotmail.nl

Willemijn Jongens,
Activiteitencommissie, Braderie Vergierdeweg 2012

braderie.vergierdeweg@gmail.com

Ronald Haan
wijkraadlid

Gebiedsagent
Marnixplein 11

Ronald Kales en Leo Burggraeve
2023 RL Haarlem 0900 – 8844

Wijkraad Internet: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
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