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Jaargang 12,         
Nummer 1 

Juni 2013 

 

Beste wijkbewoners, 
 
De afgelopen tijd was het weer eens onrustig. De kamer van 
koophandel presenteerde een onderzoek naar de bereikbaar-
heid van de Waarderpolder. Conclusie: alle wegen moeten 
verbreed worden, inclusief de Vondelweg. Dat er maar veel 
vrachtwagens over heen mogen rijden! Voor het gemak wordt 
de geluidsoverlast, de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van 
de Hekslootpolder vanuit de wijk over het hoofd gezien. Ook 
de aanzuigende werking van verkeer bij een verbrede Vondel-
weg krijgt geen plaats in dit onderzoek.  
 
Als wijkraad zijn we niet tegen een goed bereikbaar indus-
trieterrein. Maar bij zo’n onderzoek moet je toch minstens de 
problematiek vanuit een aantal gezichtspunten bekijken. Ook 
wordt alleen de Vondelweg genoemd als rondweg. Waarom 
niet de A9 inzetten als rondweg, of een parallelweg langs de 
A9 creëren? Kortom, er werd weer eens blindelings een steen 
in de vijver gegooid. 
 
Als wijkraad zijn we al bijna een jaar serieus bezig met de 
Oostelijke rondweg en de mogelijke verbreding van de Vondel-
weg. Zo’n verbreding zal vrijwel zeker een verkeerstoename 
betekenen. Als wijkraad alleen kun je niet de vuist maken die 
je met het Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg (WBO) 
Haarlem Noord wel hebt. In dit overleg zijn alle wijkraden van 
Haarlem Noord vertegenwoordigt. Vanuit dit overleg is inmid-
dels een werkgroep gestart. Hierin heb ik zitting, samen met 
o.a. Cees van Putten (voorzitter wijkraad Vondelkwartier) en 
Martin van der Pavert (vereniging behoud de Hekslootpolder). 
Op dit moment wordt door Kees Kouwenhoven, een ver-
keerskundig ingenieur, de laatste hand gelegd aan een feiten 
onderzoek naar de Oostelijke rondweg. Op basis van dit 
onderzoek willen we met het WBO bekijken of we tot een 
gezamenlijk standpunt kunnen komen.  
 
 

Daarnaast zijn we ook al bezig met een vervolg op dit 
onderzoek. De Universiteit Wageningen is bereid gevonden 
om een onderzoek uit te voeren naar de Oostelijke rondweg. 
De voorlopige onderzoeksvraag luidt: 
 
Welke mogelijkheden zijn er om de regio Zuid-Kennemerland, 

en dan met name Haarlem-Noord, optimaal te ontsluiten en 

daarbij verkeersoverlast van niet-gebiedseigen verkeer te 

voorkomen?  

 

Voor dit onderzoek worden nieuwe verkeerstellingen gemaakt, 

waar de gemeente zelf niet over beschikt. We hopen hiermee 

een goed beeld te krijgen van nut, noodzaak en alternatieven.  
Mocht u geïnteresseerd zijn in het vervolg van dit onderzoek. 
Houd dan onze website in de gaten of bezoek eens een 
wijkraadvergadering. Ook kunt u mij een e-mail sturen, dan 
houd ik u per mail op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, Bram Verrips  
. 

 
Onze vergaderingen zijn op de volgende data: 

 

 Woensdag 4 september 2013 

 Woensdag 2 oktober 2013, Jaarvergadering 

 Woensdag  6 november 2013 

 Woensdag 11 december 2013 
 

De vergaderingen beginnen om 20:00 
 

Locatie; Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52 
 

De zaal bevindt zich rechts aan de zijkant.  
U bent van harte welkom! 
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Onderzoek naar alternatieven voor een  
Oostelijke rondweg 
 
In de regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland en 
in de  structuurvisie openbare ruimte wordt een Oostelijke 
rondweg beschreven vanaf de Fly-over naar het Delftplein. 
De plannen om de eerste fase, verbreding Waarderweg, te 
realiseren zijn inmiddels gemaakt. Een verbreding van de 
Vondelweg naar 2 rijbanen met elk 2 rijstroken als onderdeel 
van de rondweg is daarmee zeer realistisch. Zowel in de 
media als in de politiek is dit een actueel thema. De rondweg 
moet het doorgaande verkeer om Haarlem Noord heen 
leiden en bestemmingsverkeer zoveel mogelijk uit de wijken 
houden. 
 
Als wijkraad hebben we onze twijfels over het realiseren van 
deze doelstellingen met een rondweg. Daarnaast 
verwachten we dat het plan een aanzuigende werking van 
verkeer zal hebben. Met name automobilisten die de files op 
de A9 vermijden zullen geneigd zijn binnendoor te rijden. 
Een toename van het verkeer zal leiden tot een vermindering 
van de leefbaarheid door luchtverontreiniging en 
geluidsoverlast.  Ook denken we dat er voldoende 
alternatieven zijn om de doorstroming te verbeteren zonder 
extra asfalt. Daarom zijn we tegen een verbreding van de 
Vondelweg.  
 
Om ons onderbuikgevoel met feiten te kunnen onderbouwen 
is de werkgroep ‘Bereikbaarheid’ opgericht door het WBO 
(Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem 
Noord)/ Spaarndam). De werkgroep heeft tot doel een 
onderzoek uit te laten voeren naar de  mogelijke 
alternatieven voor het verdubbelen van het aantal rijbanen 
van de Oostelijke rondweg om Haarlem-Noord. We zijn 
begonnen met het inventariseren van de huidige knelpunten 
en het maken van een onderzoeksopdracht.  
 

 

      vervolg 
 
Inmiddels is de onderzoeksopdracht verleend aan Kees 
Kouwenhoven, onderzoeker van een Civiel Adviesbureau. Het 
onderzoek is in beginsel een bureaustudie en zal zich moeten 
richten op de vraag of er alternatieven zijn, waarmee aan de 
doelstellingen van het verbeteren van de bereikbaarheid van 
Haarlem en de verkeersafwikkeling in de regio, kan worden 
voldaan en waarbij de Vondelweg niet naar 2 x 2 rijstroken 
hoeft te worden verbreed. Daarnaast zijn we in gesprek met de 
universiteit Wageningen. Ook zij willen graag de alternatieven 
voor een rondweg onderzoeken. 
 
Met de resultaten van het onderzoek zal het WBO standpunten 
moeten kunnen formuleren voor de belangenbehartiging naar 
het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de bewoners van 
Haarlem-Noord. De gemeente Haarlem moet op basis van het 
onderzoek een verkeerscirculatieplan kunnen maken, waarbij 
de doorstroming op de Oostelijke rondweg verbeterd en de 
leefbaarheid voor de bewoners minimaal hetzelfde blijft. Van 
het onderzoek worden de volgende producten opgeleverd: 
 
1. Een onderzoeksrapport met de resultaten van het 
onderzoek, inclusief een management samenvatting; 
2. Een presentatie van de onderzoeksresultaten; 
3. Een persbericht. 
 
De producten zullen beschikbaar zijn voor medio mei 2013, 
omdat het WBO de resultaten van het onderzoek wil gebruiken 
in het participatieproces voor de planontwikkeling voor de 
rondweg en het voorontwerp van de Structuurvisie openbare 
ruimte. Bij de presentatie van het rapport gaat het WBO een 
persconferentie beleggen, waarbij de lokale media uitgenodigd 
worden. Vanuit de wijkraad houden we u op de hoogte tijdens 
de maandelijkse wijkraadsvergaderingen, via onze website, 
twitter en onze nieuwsbrieven. 
 
Namens WBO, werkgroep bereikbaarheid 
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Geachte wijkbewoners,  
 
De laatste tijd is er helaas veel sprake van woninginbraken en 
pinfraude. De laatste tijd is met name de stoeptegelinbraak in 
aantal gestegen. Met een beetje geluk, komt eerdaags ook weer 
het mooie weer eraan. De inbreker vindt dit geweldig. Met name 
de gelegenheidsinbreker vindt dit ideaal. Deze heeft ongeveer 10 
seconden nodig om bij u thuis de meest waardevolle spullen die 
voor het grijpen liggen weg te nemen om vervolgens weer te 
verdwijnen in het straatbeeld. 
 
Dit doet hij/zij ook bijvoorbeeld terwijl u even boven de was doet, 
kinderen verschoont, een paar minuten weg bent voor een 
boodschap, etc.  
 
Wij kunnen u de volgende adviezen geven: 
 

 Vraag buren/vrienden op te letten gedurende uw afwezigheid 

 Maak van uw voorraam geen etalage, geen ipad, iphone, laptop 
in het zicht 

 Weg halen van de post en stapelen uit het zicht 

 Gordijnen openen en te sluiten 

 Tuinplanten water geven 

 Struiken laag te snoeien, de inbreker kan anders rustig uit het 
zicht zijn gang gaan 

 Schriklichten buitengevel 

 Niet aangeven via facebook/hyves dat u weg gaat 

 Geen goederen verstoppen in dure/antieke afgesloten 
meubelenGeld/sieraden verspreiden in de woning en op zeer 
onlogische plaatsen 

 Tijdschakelaars op verlichting in meerdere plekken met 
verschillende tijden 

 Ruim niet het hele huis op, zet bijvoorbeeld een half gevuld glas 
water op tafel 

 
 
Inbrekers hebben een hekel aan: Licht, lawaai en lang werk. 

 
Registreer en fotografeer uw kostbare bezittingen. op :           
http://www.dnavaneensieraad.nl   
Hier kunt u stap voor stap een goede, uniforme beschrijving 
van uw sieraden maken en uitprinten. Deze beschijving kan 
de politie helpen gestolen juwelen bij u terug te bezorgen 
Op uw mobiele apparaten kunt u track&trace software 
installeren zodat u op afstand uw apparaten kunt lokaliseren. 
 
 
Pinfraude 
Er worden de laatste tijd weer veel oudere bewoners het 
slachtoffer van skimming of pinpas diefstal. Met name 
tijdens het pinnen worden de codes afgekeken. Hoe 
vergroot ik mijn veiligheid tijdens het pinnen? Houd in 
situaties waarbij u uw pinpas gebruikt de volgende 
preventietips in gedachten: 
 

 Scherm bij het intoetsen van uw pincode de toetsen af. 

 Laat u niet afleiden. Ook niet als iemand zegt dat u 
bijvoorbeeld een bankbiljet of iets anders liet vallen. Denkt 
u dat het geld toch van u is? Stop dit dan in uw jaszak en 
niet in uw portemonnee. 

 Staat iemand te dicht bij u? Vraag voordat u gaat pinnen of 
deze persoon een stukje naar achteren gaat. Bent u met 
zijn tweeën? Laat dan de tweede persoon zorgen dat er 
afstand blijft. 

 Berg uw geld en pinpas in aparte vakjes van uw 
portemonnee op. 

 Bent u toch slachtoffer geworden? Blokkeer dan direct uw 
pinpas en doe aangifte bij de politie. 

 
 
Meld Misdaad Anoniem: 
Mocht u ergens getuige van zijn of u weet iets wat gevaar 
kan opleveren voor u en/of uw omgeving, neem dan contact 
op met: Meld misdaad anoniem:  
Bij M. werkt een klein team van zeer goed opgeleide 
mensen. Zij hebben maar één doel voor ogen: uw 
anonimiteit beschermen. 
 
Zo blijft u anoniem: 
• Uw telefoonnummer is niet te zien 
• M. neemt geen telefoongesprekken op 
• M. noteert geen naam, adres en andere persoonlijke 
gegevens 
• geeft u per ongeluk toch prijs wie u bent? Dan noteert M. 
die informatie niet  
M. is een onafhankelijke Stichting. M. is geen politie. Dus: Bij 
M. blijf je altijd anoniem. 
Dan rest ons u allen een prettige vakantie te wensen en voor 
diegene die thuis blijven, tot in de wijk. 
 
Gr Leo en Ronald 

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

Van de Wijkagenten: Leo & Ronald 

http://www.dnavaneensieraad.nl
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HET RODE KRUIS ZOEKT VERSTERKING! 

WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR GEDIPLOMEERDE EHBO’ERS   

 

NIET GEDIPLOMEERD EN TOCH BELANGSTELLING? 

HET RODE KRUIS VERZORGT DE OPLEIDING! 

 

HET RODE KRUIS HAARLEM EN OMSTREKEN VERZORGT  

DE OPLEIDING TOT EHBO HULPVERLENER!  

 
Ze vallen bijna niet op, maar als je ze nodig hebt, dan herken je ze direct: de EHBO hulpverleners van het Rode Kruis Haarlem 
en Omstreken. Ze helpen mensen die een wond hebben opgelopen, flauw zijn gevallen of om andere redenen eerste hulp nodig 
hebben. Ze zijn erop getraind te bepalen of er meteen een arts of ziekenwagen moet komen en intussen verrichten ze snel en 
vakkundig de eerst noodzakelijke handelingen. Een geruststellend idee. 
 
De hulp van het Rode Kruis Haarlem en Omstreken wordt ingeroepen bij allerlei evenementen, op sociaal en sportief gebied, 
zoals ondermeer bij diverse braderieën, de gehandicapte kermis,  (sport)evenementen in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal, 
de grotere evenementen in de Philharmonie, de Haarlemse Honkbalweek en niet te vergeten Bevrijdingspop. 
 
Uitbreiding van het vrijwilligersbestand is dringend noodzakelijk om aan de toenemende vraag van EHBO assistentie bij 
evenementen te blijven voldoen.  
 
Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken verzorgt een basisopleiding EHBO, die bestaat uit veertien lesavonden van 2,5 uur. 
Reanimatie, gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) en verbandleer maken onderdeel uit van het 
lesprogramma. De opleiding wordt afgesloten met een officieel diploma. Met het diploma op zak kan direct hulp verleend worden, 
in de beginperiode begeleid door een ervaren EHBO’er. 
 
Na de opleiding biedt het Haarlemse Rode Kruis de EHBO hulpverleners herhaling- en verdiepingslessen EHBO, reanimatie en 
AED gebruik. De herhalingslessen worden aangevuld met themabijeenkomsten over onderwerpen waar vrijwilligers tijdens 
hulpverleningen mee in aanraking kunnen komen. De herhalingslessen worden volgens rooster op maandagavonden 
georganiseerd in het Districtskantoor, Vergierdeweg 52 te Haarlem. Ook biedt het Rode Kruis aanvullende modules, waaronder 
wandel- en sportletsel. Door de herhalingslessen te bezoeken en zich in te zetten bij hulpverleningen blijft het EHBO-diploma 
geldig; het Rode Kruis regelt de verlenging. 
 
Gediplomeerde belangstellenden kunnen direct ingezet worden na aanmelding. Nog geen, of geen geldig diploma: u kunt zich 
aanmelden voor de opleiding dien in september van start gaat. Aanmelding per mail info@rodekruishaarlem.nl, telefonisch van 
maandag t/m donderdag 023-5411612 of schriftelijk, Rode Kruis Haarlem e.o., Vergierdeweg 52, 2025 TK Haarlem.  

Van DVS; 
 
Wij van de speeltuin DVS willen u graag laten weten: 
 
(Buiten) dat het "winkeltje"de hele zomervakantie  bij  mooi weer 
open is van dinsdag tot en met zondag van 13;00 tot !7:00 
dat er dan ook zandbakspullen en een bal om mee te spelen te leen 
zijn.dat er dan ook een snoepje voor maar 0,05 eurocent te koop is. 
dat er ook fris, limonade en koffie of thee te koop is 
dat de klaverjasclub op de vrijdagavond gewoon doorgaat 
uitgezonderd de 28ste juni dat er op zondag 14 juli een 
koppelklaverjastoernooi is 
dat onze medewerkers u graag te woord staan bij al uw vragen 
dat we na jaren weer een mooie speeltuin hebben met nieuwe 
speeltoestellen 
dat we als vrijwilligers daar best trots op zijn. 
dat we iedereen graag zien spelen in onze tuin. 
 
Tot ziens in de speeltuin, Clovisstraat 56 

mailto:info@rodekruishaarlem.nl
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Dit is een activiteitenkalender van speciale activiteiten voor/door bewoners en allerlei organisaties in 
vooral het noordelijk deel van Haarlem Noord.  
 
De activiteitenkalender is een initiatief van de wijkraad Delftwijk-Waterbuurt. Een service voor 
wijkbewoners.  En een stimulans voor de diverse organisaties, ook om goed af te stemmen en samen te 
werken.. 
Met steun van het buurt-opbouwwerk van welzijnsorganisatie Dock, Generaal Spoorlaan 2c . 
 
Een actuele versie van deze kalender: www.delftwater.nl 
Deze kalender wordt verspreid via de bladen van de wijkraden, via andere bladen, de websites van de 
wijkraden en sociale media. Verder als blauwe folder op diverse folderplekken en als posters.  
 
Contactpersoon: Marcel Smeenk,  msmeenk@dock.nl   
 

Datum en dag Wat? Waar? Voor informatie: 

      

29 juli 2013 
Zomerfestijn, Zomer in de 
Zaanen 

St.Posthuis  www.posthuis.info 

Hele zaterdag Voor jong en oud werkgroep Zaanenpark   

      

6 en 7 juli 2013 Hutten bouwen Speeltuin De Trekpleister www.speeltuin-detrekpleister.nl 

Zaterdag & Zondag   C. Huygensstraat 44 trekpleister@gmail.com  

      

21 september 2013  Braderie Vergierdeweg 
Werkgroep Braderie-
Vergierderweg 

braderie.vergierdeweg.gmail.com 

Zaterdag 10-16 u. 
 Rommelmarkt en 
activiteiten 

Vergierdeweg en omgeving www.braderievergierdeweg.nl 

      

21 september 2013  Nationale burendag  Buurtbewoners www.burendag.nl 

Zaterdag       

      

21 en 22 september 
2013 

Internationaal petanque / PUK, in Boulodrome, v.d.  www.puk-haarlem.nl 

Zaterdag en Zondag Jeu de boules-weekend Aartsportpark, Vlietweg   

http://www.delftwater.nl/
mailto:msmeenk@dock.nl
http://www.posthuis.info/
http://www.speeltuin-detrekpleister.nl/
mailto:trekpleister@gmail.com
http://www.braderievergierdeweg.nl/
http://www.burendag.nl/
http://www.puk-haarlem.nl/
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Wijkraadleden 

Bram Verrips  Meeuwenstraat  65 2025 ZB Haarlem  info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
Voorzitter 
 
Rina Stroo  Raafstraat 33 2025 ZE Haarlem      023 -5271523 Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl 
Secretaris-Redactie nieuwsbrief 
 
Erwin van Eeden        
Penningmeester - Redactie nieuwsbrief - Website 
 
René Sierag  Lijsterstraat 11 2025 VA Haarlem    023- 5382063 renesierag@hotmail.com 
Wijkraadlid 
 
Willie Kemper  Reigerstraat 81 2025 XB Haarlem   w.kemper@orange.nl 
Wijkraadlid 
 
Martin van de Pavert Vondelweg 58rd 2025 AC Haarlem     023 -5390450 wijkraad.mvdpavert@freeler.nl                                      
Wijkraadlid 
  
René Filmer   Jan Gijzenkade 79 2025 BC Haarlem  jangijzenkade@hotmail.nl 
Contactpersoon Project Riolering Dietsveld en aanliggende Jan Gijzenkade   
 
Willemijn Jongens,         braderie.vergierdeweg@gmail.com 
Activiteitencommissie, Braderie Vergierdeweg 2012 
 
Gebiedsagent      Ronald Kales en Leo Burggraeve 
Marnixplein 11  2023 RL Haarlem   0900 – 8844  
 

Wijkraad Internet: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
 

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor ;               
”De Werkgroep Braderie Vergierdeweg”. 
 
Jaarlijks vindt op elke derde zaterdag in september de 
jaarlijkse braderie/vrijmarkt plaats op de Vergierdeweg 
en een aantal omliggende straten. Sinds 2011 is de 
organisatie in handen van een aantal enthousiaste 
vrijwilligers.  
De afgelopen jaren is de braderie verder uitgebreid en 
zijn er nieuwe activiteiten bijgekomen (denk aan 
activiteiten voor kinderen, zoals het springkussen, 
schminken, knutselen etc). Inmiddels zijn de 
voorbereidingen voor de komende braderie op zaterdag 
21 september al weer in volle gang.  
Om de braderie en vrijmarkt ook in de toekomst 
mogelijk te blijven maken, zijn we op zoek naar nieuwe 
enthousiaste en actieve vrijwilligers die de werkgroep 
willen komen versterken.  
Mocht je meer informatie willen over wat dit precies 
inhoudt, wil je een keer een bijeenkomst van de 
werkgroep bijwonen of wil je direct je interesse kenbaar 
maken?  
Neem dan contact met ons op via het 
mailadres ;braderie.vergierdeweg@gmail.com 
Kijk voor meer informatie over de braderie en vrijmarkt 
op www.braderievergierdeweg.nl. 

mailto:Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl
mailto:renesierag@hotmail.com
mailto:w.kemper@wanadoo.nl
mailto:braderie.vergierdeweg@gmail.com
http://www.braderievergierdeweg.nl/

