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Beste wijkbewoners,

een start gemaakt gaat worden met de werkzaamheden Waar wat ons betreft niet mee gestart gaat
worden, is het verbreden van de Vondelweg. Het
standpunt van de wijkraad is dat de Vondelweg
2*1 rijstrook moet blijven! Bestemmingsverkeer
ervaart met name problemen bij het invoegen voor
de brug. Logisch, want verkeer moet uit drie, en in
de nabije toekomst, vanuit vier richtingen invoegen
op de enkele rijbaan van de Vondelbrug. Een knelpunt dat niet opgelost wordt met meer rijstroken
langs onze wijk! Overigens staat er in de avondspits geen auto stil op de Vondelweg. Ook biedt
de A9 een prima alternatief voor een Oostelijke
rondweg om Haarlem. Ons standpunt is inmiddels
ook duidelijk gemaakt aan de raadscommissies
beheer en ontwikkeling.
Tijdens de goed bezochte jaarvergadering op 3
oktober is gebleken dat bezorgde bewoners dit
standpunt delen.

Hierbij alweer de derde en laatste nieuwsbrief van
dit jaar van de wijkraad. Wat is de tijd weer snel
gegaan. Tijd voor een terugblik op het jaar 2012 is
er niet, want sinds het uitbrengen van de vorige
nieuwsbrief is er veel gebeurd en gedaan!
In de eerste plaats was er natuurlijk de jaarlijkse
braderie. Dankzij de inzet van onze activiteiten
commissie is er met winkeliers, verenigingen,
stichtingen en de gemeente een unieke vrijmarkt
georganiseerd. Jong en oud hebben zich vermaakt met koopjes, muziek, dans, eten, drinken,
sport en spel. De weergoden waren ons ook nog
eens goed gezind, waardoor het gezellig druk is
geworden. Na afloop zijn de zolders weer opgeruimd en de straten grondig gereinigd. Volgend
jaar weer, wat ons betreft!
Naast de vrijmarkt waren er tal van onderwerpen
die in onze vergaderingen de revue hebben gepasseerd. Daaruit springen in ieder geval het rioleringsproject Dietsveld, Jan Gijzenkade en de
mogelijke verbreding van de Vondelweg.

Tenslotte stond er 14 november een artikel in dagblad Trouw. Hierin is onze wijkraad aangehaald
als vorm van democratie, zoals Aristoteles dit ooit
bedacht heeft. Hier sluiten wij ons graag bij aan!
Om af te sluiten met een citaat:

Kort gezegd is het rioleringsproject stopgezet, in
afwachting van besluitvorming over de verbreding
van de Vondelweg. Ondertussen is het wegdek
van de Jan Gijzenkade er niet bepaald beter op
geworden. Martin van der Pavert heeft het bij wethouder van Doorn treffend verwoord door te zeggen dat het rioleringsproject gegijzeld is door de
Vondelweg. Toen ook nog eens duidelijk werd dat
de gemeente, om kosten te besparen, alle nog te
starten rioleringsprojecten voor onbepaalde tijd uit
zou gaan stellen, hebben we een brief opgesteld
en verstuurd naar de commissie beheer. Met als
resultaat dat we 3 december een overleg hebben
dezelfde wethouder over het temporiseren van de
rioleringswerkzaamheden. Het is nog te vroeg om
de juichen, maar het ziet er naar uit dat er toch

Democratie maakt het lastig om snel knopen door te hakken, wist Aristoteles al.
Maar als burgers zich buitenspel voelen
staan leidt dat volgens hem tot grotere
schade. Medezeggenschap acht hij daarom een voorwaarde voor een stabiele samenleving. In een democratie trekken burgers geen wapen om standpunt kracht bij
te zetten, maar een agenda om er de volgende vergadering in te noteren. Dat doen
ook de bewoners van Dietsveld en de Vogelbuurt vanavond, voordat ze door de
stromende regen naar huis gaan.
Bram Verrips
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Van de redactie;
Bram gaf al een voorzet in zijn column. De afgelopen tijd hebben we het druk gehad.
Ten eerste hebben we een brief geschreven aan commissie Beheer over het vervangen van de
te grote bomen in de Meeuwenstraat door bomen die meer in de straat passen. De commissie
Beheer, waarin alle politieke partijen van Haarlem zijn vertegenwoordigd, heeft besloten dat er
voor de 4 grote iepen een kapvergunning zal worden aangevraagd. Het antwoord op de brief,
vindt u op deze pagina.
Vervolgens kwam de discussie over het eventuele verbreden van de Vondelweg.
De donderdag na onze jaarvergadering werden de hoofdlijnen van de Structuurvisie 2040 besproken, waarin dit genoemd wordt. De hoogste tijd om meteen aan de politiek te laten weten dat
we tegen een verbreding zijn van de Vondelweg. De ingesproken tekst vindt u op pagina 3.
De derde keer dat we contact hebben gezocht met commissie beheer is naar aanleiding van het
stopzetten van het rioleringsproject Dietsveld en aanliggende Jan Gijzenkade. Deze brief kunt u
lezen op pagina 4. Op pagina 5 staat de kleurplaat van Sinterklaas en Zwarte Piet.
Sint zal ons op 1 december bezoeken!
De redactie piet
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U schiet uw doel voorbij

De doorstroming is hier lastig, doordat verkeer van onder de Jan Gijzenkade (en
strakts Land in Zicht) in moet voegen voor
de brug. ’s Avonds kun je nadat je de Schoterbrug gepasseerd bent gewoon doorrijden
op de Vondelweg! Een noodzaak voor 2*2
is dus onvoldoende bewezen.
Het verbeteren van de doorstroom door afstellen van stoplichten, eventueel het wijzigen van de kruising voor de schoterbrug
moet voldoende zijn. Daarnaast kan bestemmingsverkeer voor onder de Jan Gijzenkade vermeden worden bij de Schoterbrug door de Waardebrug in te zetten.
Kijk eens naar de weg langs het Noordzeekanaal. Deze belangrijke verbindingsweg is
2*1 rijstrook en functioneert prima!

Zo dadelijk gaat u de hoofdlijnennotitie van de
structuurvisie 2040 bespreken. Veel abstracter
kan het niet, zo zou je denken. Toch staat er
iets heel concreets in. De gehele rondweg om
Haarlem moet volgens dit document namelijk
2*2 rijstroken worden. Mijn naam is Bram Verrips, voorzitter van de wijkraad Dietsveld Vogelbuurt. Als wijkraad kijken wij met betrekking tot
de rondweg met name naar de Oostelijke helft,
waarbij de situatie rond de Schoterbrug en Vondelweg onze speciale aandacht heeft.
Tijdens het platform Noord overleg 19 september jl. is ons een eerste impressie gegeven van
de structuurvisie 2040 door de stadsbouwmeester Max van Aerschot. Hierbij werden drie
alternatieven gegeven voor de Vondelweg.

Er wordt door het WBO nog volop onderzoek gedaan naar alternatieven voor de
Vondelweg obv 2*1 rijstrook.

1. Doorstroming Vondelweg verbeteren
2. Opwaarderen Jan Gijzenkade
Eenrichtingsverkeer Eksterlaan, Rijkstraatweg.

Ik wil de commissies oproepen om de toevoeging 2*2 rijstroken uit de structuurvisie
te verwijderen. Voor een dergelijk visie document is dit te gedetailleerd. Ook zouden
eerst alle mogelijkheden voor 2*1 onderzocht moeten worden. Dat moet het uitgangspunt zijn. Door nu 2*2 te noemen worden doel en middel door elkaar gehaald.
Het doel is een betere doorstroming. Met de
structuurvisie in de huidige vorm stemt u in
met een doel van 2*2 rijstroken te realiseren. U schiet uw doel voorbij!

Bij al deze alternatieven was volgens de stadsbouwmeester sprake van 2*1 rijstrook. Nu
schetst het mijn verbazing dat we twee weken
later hier zitten met hetzelfde plan, dezelfde oplossingen, maar 2*2 rijstroken. Een foutje zou je
haast denken. Toch staat het er echt. De wijkraad Dietsveld Vogelbuurt is hier tegen. En wel
om de volgende redenen:
Op de Vondelweg staat geen file! Men staat stil
voor het stoplicht bij de Schoterbrug
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Sinterklaas komt zaterdag 1 december om 12.00 uur langs op de Vergierdeweg / Leeuwerikstraat.
Kleur nu alvast deze kleurplaat en maak kans op een leuke prijs.
Lever je tekening uiterlijk dinsdag 27 november in bij één van de betrokken winkeliers.
Kijk voor de winkeliers op de achterkant van deze kleurplaat.
Naam:……………………………………………………………………………………………………………….(jongen / meisje)
Leeftijd:…………………………….Telefoonnummer:…………………………………………………………….

Het bezoek van Sinterklaas wordt mogelijk gemaakt door
de Gemeente Haarlem en onderstaande ondernemers.
Drogisterij Brak

Gildehuis Administraties
Rijksstraatweg
344
Het
IJsparadijs

Leeuwerikstraat 13-15

Rijksstraatweg 344

Mezebar

Bakkerij Visee

Leeuwerikstraat 6

Rijksstraatweg 346

Bloemenkiosk Sil

Bouwbedrijf Waleveld & Zn.
BV

Rijksstraatweg / hoek Vergierdeweg

Vergierdeweg 11

Sjef’s maaltijdservice

Houtgraaf Makelaardij

Vergierdeweg 7

Jan Gijzenkade 177

Tuk Tuk Thaise catering

Van Zalinge IJzerhandel

Vergierdeweg 7

Rijksstraatweg 338

Canton Express

Hoortechnisch Centrum

Vergierdeweg 5-zw

Rijksstraatweg 340-342

D&M van der Kamp
Meubelstoffeerderij vanaf 1970

Gemeente Haarlem

Leeuwerikstraat 9
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BUUV de buurtmarktplaats
BUUV is de buurtmarktplaats van Haarlem voor en door bewoners. Bij BUUV gaat het
om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen. Zonder dat er direct iets tegenover staat. Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, het uitlaten van de hond, een lift
naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag
en ook iets te bieden.
Bij BUUV is het niet voor wat hoort wat. Als BUUV hoeft u echt niet altijd klaar te
staan. U kunt ook af en toe een handje helpen; gewoon wanneer het u uitkomt. Want
wat voor u een kleine moeite is, kan voor een ander juist heel veel betekenen.
Beter een goede BUUV dan een verre vriend.
Voor wie is BUUV? BUUV is voor iedereen met een vraag of aanbod. Bijvoorbeeld voor nieuwe inwoners van Haarlem, die mensen willen leren kennen. Ouderen die niet stil willen zitten en hun kennis willen delen. Gezinnen die
alleenstaanden uitnodigen om te komen eten. Wijkverpleegkundigen die mensen zoeken om iemand naar het ziekenhuis te begeleiden. Nieuwe Nederlanders die de taal willen leren. Creatievelingen die elkaar vinden om samen
mooie dingen te maken. Mensen met een beperking die soms hulp kunnen gebruiken en graag hun talenten laten
zien. Tuinhelden zonder tuin. Koffieliefhebbers die met elkaar de dag doornemen. Klushelden, oppasmoeders,
kooktalenten, theaterliefhebbers en sportmaatjes. BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden.
Buuv mee! www.buuv.nu Geen internet? Bellen kan ook op 023 551 7845

En dan volgt nu een politiebericht!....................
Geachte wijkbewoners,
Het einde nadert alweer voor 2012. Wij kijken terug op een mooi jaar. De jongeren ontmoetingsplaats in
de Hekslootpolder is een succes.
Door politie Haarlem-Noord zijn in 2012 diverse brom- en scootercontroles gehouden. Doelstelling was
om de overlast, die deze voertuigen veroorzaken, terug te dringen en ervoor te zorgen dat sommige weer
gaan voldoen aan de wettelijke inrichting eisen.
Helaas zien wij de terugloop van winkels aan de Eksterlaan als een verlies voor de wijk. Het parkeren
blijft een probleem in de Vogelbuurt. Met alleen bekeuren kom je er niet. U als bewoner moet echt gaan
beseffen dat dit levensgevaarlijke situaties oplevert. Parkeer uw voertuig a.u.b. niet op hoeken en te krap
naast die van uw buurman/vrouw. Loop liever een stukje, dan dat de hulpverleners er niet door kunnen
waardoor er slachtoffers kunnen gaan vallen.
We hopen dan ook dat het ontwikkelplan van de Vergierdeweg doorgang zal vinden. Dit betekent dat men
aan beide zijden kan parkeren op de Vergierdeweg. Zoals nu in de P.C. Boutenstraat: witte tegels in het
trottoir, zodat je half op het trottoir en half op de rijbaan kan parkeren. Op deze wijze blijft er genoeg ruimte over om te passeren. Ook zal dit snelheidverlagend werken. Ronald en ik zijn sinds 14 november gestopt met het twitteren. Onze accounts zijn dan ook gesloten en verwijderd. Het was een eenrichtingsverkeer en het rendement was niet hoog. Het had geen meerwaarde.
Denk wederom aan het vuurwerk. Afsteken mag vanaf 31-12-2012 10.00 uur tot 01-01-2013 02.00 uur.
Gooi geen vuurwerk naar mensen of dieren. Met het zware vuurwerk van tegenwoordig is het leed niet te
overzien. Wij willen alle ouders dan ook vragen om het vuurwerk van uw kind te controleren. Ook wat
men stiekem verstopt in de schuur, onder het zitje van de scooter, slaapkamer of berging danwel zolder.
Mocht u illegaal vuurwerk aantreffen, lever dit dan in op het politie bureau, zodat wij dit veilig kunnen vernietigen. Uiteraard volgen er geen sancties als u het inlevert.
Ronald en ik zijn aanwezig op 31 december van 13.30 uur tot 22.30 uur. Wij rijden dan de 112 meldingen.
Alle collega’s van bureau Haarlem-Noord wensen uw fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe.
Doe a.u.b .voorzichtig met het afsteken van vuurwerk, zodat wij u de hand kunnen schudden in 2013.
Wijkagent Ronald Kales Ronald.Kales@kennemerland.politie.nl 06-51352514
Wijkagent Leo Burggraeve Leo.Burggraeve@kennemerland.politie.nl 06-20540348
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Braderie

Succesvolle braderie
De braderie van 2012 was weer een groot succes!
Mede door het mooie weer was er een groot aantal bezoekers die langs de kramen en de vrijmarkt liepen. Diverse bedrijven en verenigingen uit de buurt presenteerden zich met leuke activiteiten. Op het mooie overdekte podium zorgden enthousiaste verenigingen voor
zang, dans en muziek. En door de jeugd werd er geknutseld, gevoetbald en gesprongen. Kortom een gezellige
sfeer in de buurt en vermaak voor iedereen.
Volgend jaar
Zoals elk jaar vindt de braderie plaats op de derde zaterdag van september. Volgend jaar is dit 21 september
2013. Zet het alvast in de agenda!
Versterking gevraagd
De organisatie van de braderie is in handen van de activiteitencommissie. Dit is een leuk en enthousiast team
van vrijwillige buurtbewoners en winkeliers. Om
ook volgend jaar weer een succes van de braderie te
maken, wordt er gezocht naar versterking van het team.
Het gaat hierbij om ondersteuning bij de organisatie
vooraf of extra handen op de dag zelf.

Onze vergaderingen zijn op de volgende data:
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

12 december
09 januari
06 februari
06 maart

2012 & 2013

2012
2013
2013
2013

De vergaderingen beginnen om 20:00
Locatie; Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52
De zaal bevindt zich rechts aan de zijkant.
U bent van harte welkom!

————————
Sinterklaas bezoekt de wijk op
zaterdag 1 december 2012.
Tussen 13:00 en 14:30.

Voor meer informatie kunt u mailen
naar braderievergierdeweg@gmail.com
of bellen naar Willemijn Jongens op 06 - 46 16 98 20

Hoek Leeuwerikstraat en Vergierdeweg.
Wijkraadleden
Bram Verrips
Voorzitter

Meeuwenstraat 65 2025 ZB Haarlem

Rina Stroo
Raafstraat 33
Secretaris-Redactie nieuwsbrief

2025 ZE Haarlem

info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
023 -5271523

Erwin van Eeden
Penningmeester - Redactie nieuwsbrief - Website
René Sierag
Wijkraadlid

Lijsterstraat 11

2025 VA Haarlem

Willie Kemper
Wijkraadlid

Reigerstraat 81

2025 XB Haarlem

Martin van de Pavert
Wijkraadlid

Vondelweg 58rd 2025 AC Haarlem

Kees Verhoeven
Notulist

Raafstraat 23

erwinvaneedenwijkraaddv@gmail.com
023- 5382063 renesierag@hotmail.com
w.kemper@orange.nl
023 -5390450 wijkraad.mvdpavert@freeler.nl

2025 ZE Haarlem

Willemijn Jongens,
Activiteitencommissie, Braderie Vergierdeweg 2012
Gebiedsagent
Marnixplein 11

Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl

braderie.vergierdeweg@gmail.com

Ronald Kales en Leo Burggraeve
2023 RL Haarlem 0900 – 8844

Wijkraad Internet: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
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