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Mocht u zelf nog een suggestie hebben voor een onderwerp? Of zelf willen spreken tijdens een bijeenkomst?
dan horen we dat graag.

Beste wijkbewoners,
Het begin van een nieuwe lente, tijd dus voor een
nieuwe wijkkrant! Waar de lente garant staat voor het
doen ontwaken van de natuur, barsten wij als wijkraad
ook van de nieuwe plannen.

De eerstvolgende bijeenkomst is 14 april, we houden
dan onze jaarvergadering. We hebben als thema
‘Ophalen, scheiden en verwijderen van afval’ gekozen.
Sinds 1 januari van dit jaar is Spaarnelanden verantwoordelijk voor meer taken op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Bent u benieuwd wat dit
betekent?
Dan nodig ik u van harte uit om vanaf 20:00 naar het
Schoterrechthuis te komen aan de Vergierdeweg 52.
U kunt op de volgende pagina´s alvast wat lezen over de
taken van Spaarnelanden.

Zo heb ik samen met Bert Jan Rip, onze penningmeester,30 januari een interessante middag beleefd
op het stadhuis. Hier werd een mini symposium gehouden over de ‘toekomst van de wijkraden’. Samen
met vertegenwoordigers van de andere wijkraden uit
de stad hebben we ons verdiept in ‘nut en noodzaak’
van de wijkraden.

Voor nu wens ik u veel leesplezier en hopelijk tot binnenkort!

Wij zien de rol van de wijkraad vooral als verbinder in
de wijk. Deze middag in januari hebben we nagedacht
hoe we deze rol kunnen versterken. Het idee ontstond
om regelmatig sprekers uit te nodigen op onze wijkraadsvergadering. We willen dit doen rond thema’s die
actueel zijn. Bijvoorbeeld:

Groet,
Bram Verrips

Zorg in de buurt
Gezamenlijk inkopen van zonnepanelen
Het vervangen van de riolering in Dietsveld
Herinrichting van de Jan Gijzenkade
De aanpassingen op de Rijksstraatweg voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
De parkeerproblematiek
Omdat we onze sprekers willen uitnodigen voor actuele onderwerpen gaan we een facebook pagina gebruiken om naast onze nieuwsbrief en website met u als
wijkbewoner te communiceren.
Door vriend van ons te worden blijft u op de hoogte
van de onderwerpen die er in de wijk spelen, welke
sprekers wij uitnodigen en wie er naar onze vergadering gaan.

1

Informatie van Spaarnelanden
Schone straten, dat doen we zelf!
U ziet vast ook liever een schone straat dan stinkende vuilniszakken
naast de container.
Wat kunnen we samen doen om onze wijk schoon en leefbaar te houden? Hierbij een aantal tips:
Scheid uw afval zo veel mogelijk
Elke kilogram afval die gescheiden wordt ingezameld, is waardevol. Dit gescheiden afval kan namelijk
worden hergebruikt, gerecycled of nuttig toegepast.
Neem eens een kijkje op www.detafelvanx.nl. Een website voor en door Haarlemmers waar u nieuwtjes
en tips vindt over afvalscheiding.
Voorkom rondzwervend afval en boetes
Is de container vol? Plaats uw afval dan niet naast de container, maar neem dit zolang weer even mee naar
huis. Spaarnelanden zorgt ervoor dat de container zo snel mogelijk geleegd wordt.
Het is niet mogelijk om losse afvalzakken mee te nemen in het voertuig dat de ondergrondse containers leegt.
Ziet u dat een buurtbewoner afval naast de container plaatst? Spreek hem of haar hierop aan.
Met wat sociale controle kunnen we samen de wijk netjes houden en het voorkomt boetes.
Het bijplaatsen van afval is namelijk strafbaar. Handhavers van de gemeente Haarlem kunnen huisvuilzakken
die naast containers zijn geplaatst, controleren om de ‘eigenaar’ te achterhalen. Ook zijn zij gemachtigd hiervoor een boete uit te schrijven.
Gebruik uw huisvuilpas
Elk huishouden heeft een huisvuilpas gekregen om de ondergrondse restafvalcontainer mee te openen.
Ook als u met meerdere personen op 1 adres woont (studenten of kamerverhuur), dan heeft de eigenaar
van de woning 1 huisvuilpas gekregen en maken alle bewoners van het adres gebruik van deze huisvuilpas.
Maak hierover indien nodig afspraken met elkaar.
Geen huisvuilpas op uw adres? Bel Spaarnelanden op 023-7517200.
Maak melding bij Spaarnelanden
Spaarnelanden streeft naar een schone leef- en werkomgeving voor inwoners en bedrijven in Haarlem,
ook voor de wijken Dietsveld/Vogelbuurt. Om dit te bereiken is samenwerking tussen inwoners, Spaarnelanden
en de gemeente Haarlem noodzakelijk. De medewerkers van Spaarnelanden houden de wijken tijdens hun
werkzaamheden goed in de gaten, maar inwoners weten het beste wat er binnen hun wijk gebeurt.
Feedback van u is dus erg belangrijk!
Meldingen over bijgeplaatst afval, overlast en probleemlocaties zijn voor Spaarnelanden erg nuttig.
Dus ziet u dat een container vol is of een andere ongewenste situatie? Meld dit dan bij Spaarnelanden.
Dat kan via 023-7517200 of info@spaarnelanden.nl.
Weet wanneer de containers geleegd worden
Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl om te zien wanneer de containers geleegd worden.
Download ook de app Mijnafvalwijzer (voor Android en iOs). Daar vindt u informatie over afvalscheiding
en de locaties van alle glas-, papier-, kunststof- en textielcontainers in Haarlem.
Grofvuil? Bel voor een afspraak
Afval dat door de afmeting of samenstelling niet in de ondergrondse container past, valt onder grofvuil.
Grofvuil kunt u brengen naar het milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51 in Haarlem (openingstijden ma. t/m za. 8.0015.30 uur en di. van 8.00-20.00 uur). Ook kunt u telefonisch of via de website een afspraak maken, waarna
Spaarnelanden het grofvuil komt ophalen. Meer informatie over het aanbieden en op laten halen
van grofvuil, leest u op onze website www.spaarnelanden.nl.
Waarom ondergrondse containers?
Een ondergrondse container zorgt voor een schoner en netter straatbeeld. Bovendien neemt deze weinig ruimte in. Het is ook nog eens hygiënisch, omdat er geen los afval meer op straat ligt.
Een ander voordeel is dat u als bewoner op elk moment van de dag uw afval kwijt kunt.
Voor medewerkers die het huisvuil ophalen zijn ondergrondse containers ook een verbetering.
Het legen van deze containers is lichamelijk minder zwaar.
Spaarnelanden is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de bestrating, van het groen in de wijk
en binnenkort ook voor het onderhoud van speeltoestellen.
Ik hoop u op de Jaarvergadering te ontmoeten, mocht u nog vragen hebben?
Ik hoor het graag! Laurina van Dam, Participatie en wijken van Spaarnelanden.
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Wat is er gebeurd op het Dietsveld en wat gaat er gebeuren?
En wat vindt u van de veranderingen?
In december 2014 kregen de omwonenden een brief waarin men geïnformeerd werd over de herinrichting van het speelterrein op het Dietsveld.
In deze brief is het volgende te lezen:
Deze herinrichting moet
ervoor zorgen dat er de
komende jaren weer
volop veilig en leuk gespeeld kan worden. De
werkzaamheden omvatten het aanbrengen van
een aantal speeltoestellen, te weten: een Surf
Spinner, een dubbele
schommel en een trampoline. In 2015 komt er een nieuw ruitmtenet.
De brief is geschreven door de onderaannemer. Sinds begin dit jaar is het beheer van de openbare ruimte volledig ondergebracht bij Spaarnelanden. Zij besteden dit soort taken weer uit aan een aannemer.
Deze aannemer is ook verantwoordelijk voor het participatietraject, het meedenken door bewoners en
wijkraad over de herinrichting. De participatie heeft tot nu toe, door allerlei oorzaken, niet plaatsgevonden.
De zandbak
Tijdens een overleg met de gemeente over allerlei zaken in de wijk, hoorde de wijkraad dat de zandbak
gaat verdwijnen. Hier is al sinds 2005 verschil van mening over. Volgens de gemeente is het valondergrond. In de praktijk is dit een zandbak waar heel veel gebruik van wordt gemaakt en waarvan de wijkraad vindt dat deze moet blijven. De gemeente heeft de aannemer opdracht gegeven om het nieuwe
ruimtenet te plaatsen in een andere valondergrond met als argument dat men daar geen zandbak meer
wil. Dit is het beleid. Dit betekent dat de zandbak gaat verdwijnen, inclusief de omranding van stenen,
waar je zo lekker op kan zitten als de kinderen aan het spelen zijn.
De schommels
Als het aan de gemeente ligt; zullen de recent geplaatste schommels weer
verdwijnen, omdat schommels in de gemeente Haarlem niet in de openbare ruimte mogen staan. De aannemer was hier niet van op de hoogte. De
aannemer heeft ons verzekerd dat deze goedgekeurd zijn voor de openbare ruimte en dus veilig zijn.
Uw mening telt
De wijkraad heeft achter de schermen al moeite gedaan om zowel de
schommels als de zandbak te
behouden, omdat van beide veel gebruik wordt gemaakt. Tot nu toe heeft dit niets uitgehaald. Op 8 april
hebben we een gesprek over de herinrichting.
Wat vindt u hiervan? Bent u het met de wijkraad eens?
Wij nodigen zowel bewoners van het Dietsveld uit als bewoners van de omliggende straten
om te reageren op de volgende korte enquête:
——————————————————————————————————————————
Wilt u / jij de schommels behouden op het Dietsveld
ja / nee
Wilt u / jij dat de zandbak blijft op het Dietsveld

ja./ nee

Overige opmerkingen:
Naam en adres:
Het strookje graag invullen en inleveren: voor 8 april,
bij Rina Stroo, Raafstraat 33 of bij Renate Belgers, Dietsveld 25.
De stelling hebben we ook op onze facebook pagina staan. Door deze te liken kunt u aangeven dat
u de voorzieningen wilt behouden.
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Parkeerproblematiek Land in Zicht
Vlak voor de zomer van 2014 hebben wij aan de toenmalige wethouder Cassee onze zorgen geuit over het parkeerprobleem van Land in Zicht.
Als de bewoners hun auto niet in hun garage kunnen
zetten en niet op straat mogen zetten, waar kunnen ze
dit dan wel doen? In onze wijk, die al zo vol staat met
geparkeerde auto’s? Tot nu toe is er nog steeds geen
duidelijkheid over de oplossing voor het
parkeerprobleem. Ondertussen is de bouw gestart van 3
woontorens met in totaal 105 appartementen. Tijd dus
om een schets te maken van het ontstaan van de problematiek.
Bij de ster in de kaart hierboven vind je het bestaande
parkeerterrein aan de Spaarndamseweg. Op deze
parkeerplaats is nu plaats voor zo’n 28 auto’s. Onvoldoende voor de benodigde 37 auto’s. Deze parkeerplaatsen zijn gemaakt om het tekort aan parkeerplaatsen op de Vondelweg op te vangen, doordat het fietspad langs de huizen loopt en voor bezoekers van het
gebied.

Schets van de problematiek
Tijdens het besluitvormingsproces voor de bouw is uitgegaan van parkeren op eigen terrein in combinatie met
een openbare parkeerplaats voor 54 auto’s. Naast de
bewoners maken ook bezoekers, leden van de hengelsportvereniging en gebruikers van de jachthaven gebruik
van deze parkeerplaats. Per type woning is een parkeernorm gehanteerd.

Het is normaliter al behoorlijk vol, kortom, dit is niet de
oplossing voor het probleem.

In bovenstaand overzicht ziet dit er als volgt uit:
Er zijn dus 91 parkeerplaatsen nodig. Er is een openbare
parkeerplaats gerealiseerd voor 54 auto’s. Een structureel tekort van 37 auto’s!

Op dit moment zien we twee scenario’s die realistisch
maar ons inziens ongewenst zijn:

Oplossingen:
De gemeente schetst drie mogelijkheden ter regulering
van de parkeerdruk:
1)

Invoeren van betaald parkeren en verlenen van
ontheffingen aan bewoners.

2)

Invoeren van gebiedsparkeren, waarbij parkeren
door niet-bewoners niet is toegestaan, tenzij er een
bezoekerspas wordt gebruikt. De regel is dat een
meerderheid van de bewoners met deze optie
moet instemmen.

3)

1)

Het uitbreiden van de parkeerplaats aan de
Spaarndamseweg om aan de toenemende
vraag te voldoen. Dit zal dan ten koste gaan
van het natuurgebied de Hekslootpolder.

2)

Het verplaatsen van het parkeerprobleem naar
onze wijk

Voor en tijdens de bouw van Land in Zicht was de
mogelijkheid om inspraak te hebben beperkt (bijv.
middels het bestemmingsplan), het project hoorde bij
geen van de naastliggende wijkraden; het wijkje zou
volledig op zichzelf staan. Nu worden we wel betrokken bij de oplossing van het probleem, het verschuift
naar onze wijk.

Als er sprake is van een eigen terrein kan door
middel van bebording worden aangegeven dat parkeren door derden niet is toegestaan.

Voor Land in Zicht, dat ver uit het centrum ligt, lijkt het
niet voor de hand te liggen betaald parkeren in te voeren.
Er is daarnaast geen sprake van een eigen terrein.

Wij hebben het standpunt dat de gemeente ernstig
tekort is geschoten bij het verlenen van de vergunning
en naar zich toe heeft gerekend om het nieuwbouwproject te kunnen realiseren. Wat ons betreft moet het
parkeerprobleem opgelost worden binnen de grenzen

Dan blijft gebiedsparkeren over als oplossing.
Bewoners moeten zich wel realiseren dat dit extra kosten
voor ontheffingen en bezoekerspassen met zich meebrengt.

van het bestemmingsplan van ‘Land in Zicht’.
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Noodoproep Braderie Vergierdeweg
Al zo'n 25 jaar wordt er op de hoek van de Vergierdeweg/Rijksstraatweg/Leeuwerikstraat de gezellige
braderie georganiseerd. Deze vindt elk jaar plaats op de derde zaterdag van september.
Dit jaar is dat op 19 september.
Een jaar of 5 geleden hebben een
aantal bewoners de organisatie overgenomen van de winkeliers en het
afgelopen jaar is de organisatie een
mengeling geweest van bewoners en
winkeliers
Door diverse omstandigheden is deze
club inmiddels aardig uitgedund en
wel zodanig dat dit het einde zou kunnen betekenen van deze braderie.
Wat is er nodig om de braderie
door te laten gaan?:
3 tot 4 mensen voor de organisatie
van de dag.
Deze activiteiten bestaan uit het vergaderen over de diverse onderdelen van de braderie en het organiseren van jouw deeltaak, bijv. het regelen van de kraampjes, het zorgen voor activiteiten op de markt, het
bijhouden van de website en het verzorgen van bekendheid en uitstraling.
Daarnaast hebben wij op de dag zelf inmiddels zeker nog 10 mensen nodig om de goede verloop van de
dag te garanderen.
Deze mensen hoeven niet mee te vergaderen en geen organisatorische taken te verrichten, maar worden
vooraf geïnstrueerd over de uit te voeren werkzaamheden op de dag zelf, zoals het begeleiden van de
marktkooplui, het "bewaken van de toegangshekken", toezicht houden bij de springkussens, het schoon
achterlaten van het terrein enz.
Wie kan het team versterken?
Zonder deze extra handjes zal het bijna onmogelijk zijn om de braderie dit jaar door te laten gaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rina Stroo via rinastroo@xs4all.nl
of Carla van Zantvliet via carla@zantvliet.com
Laat snel iets van je horen, dan kunnen we aan de slag met het aanvragen van de vergunning.
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Bloemenstal weg, speeltoestel er voor in de plaats?!
Vorig jaar besloot onze bloemenvrouw op de pleintje bij Visee en het Ijsparadijs ermee te stoppen.
Zij haalde de bloemenstal weg en er ontstond ruimte voor een tweede speeltoestel.
De wijkraad werd door een aantal pleinbewoners om raad gevraagd.
Wij zijn in overleg gegaan met de gemeente over wat er evt. mogelijk zou zijn.
In het begin bleek dat niet veel te zijn.
Een speeltoestel mocht in ieder geval niet, omdat dit geen officiële speelplek is.
Samen met de gemeente bedachten we de oplossing om losse betonnen “ poefs” te plaatsen.
We zijn blij met deze oplossing.
Er kan op geklommen worden, vanaf worden gesprongen, er kan op gezeten worden.
Kortom: multifunctionele elementen!
Het hek werd gelijk verlengd om de fietsers te weren en gewoon het fietspad te laten vervolgen.
Er komt nog een hinkelbaan, die met kleurige stickers gemaakt zal worden.
Er blijven nog wel wat wensen over:

Bovenkant van de poefs voorzien van een kleurtje,

Een boombank om een van de twee bomen ,

Plantjes in bakken rondom de andere boom.
De winkeliers zullen in de lente weer bloembakken aan het hek hangen.
Met deze opknapbeurt van het pleintje is het pleintje al een stuk levendiger geworden.
Zo wordt het pleintje een soort dorpspleintje van Haarlem-Noord!
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Sinds eind maart 2015 zit ook de wijkraad op facebook.
Zo kunnen we de informatie snel delen en kunt u ook snel reageren.
Zo hopen we de betrokkenheid met elkaar te vergroten.
Tot facebook!

Delfts Groen
De Noordelijke entree van Haarlem is de afgelopen jaren flink aangepakt. Een nieuw ziekenhuis, De Poort van
Noord, het kruispunt op het Delftplein nieuw ingericht en de herstructurering van Delftwijk Noord
zijn gerealiseerd. Het ziet er een stuk beter uit, maar de nadruk heeft gelegen op stenen en asfalt.
Het gezonde groene aspect heeft wat minder aandacht gekregen.
Daar gaat de werkgroep Delfts Groen wat aan doen.

Er is nog een stuk onontgonnen terrein tussen de afslag van de Randweg, de W. F.
Hermansstraat en de Rijksstraatweg. We bedoelen het stuk met de voetbalkooi
(het andere stuk, ten oosten van het fietspad daar, grenst wel erg aan de weg).
De voorbereidingen zijn al maanden in klein comité aan de gang, en op de avond van 17
februari was de eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden in het Johan Limpershof.
Het doel is om een gezellige, gezonde, groene invulling te geven aan dit stuk grond.
Denk aan stadstuinieren, een bijentuin en een bloemenzee. Een plek voor bewoners om
samen te komen en groente te verbouwen, of om gewoon even gezellig bij te kletsen.
Een plek, die alle bezoekers die Haarlem van het noorden naderen, laat zien dat
Haarlem Bloemenstad is.
Op 22 maart is de officiële aftrap met pers geweest, waarbij wethouder Cora-Yfke Sikkema
het startschot heeft gegeven.
Heb je interesse in een moestuin, wil je zo nu en dan helpen tuinieren, heb je tuingereedschap over of ben je bereid financieel te steunen? Stuur dan een berichtje met je
contactgegevens en waar je interesse ligt naar secretaris@delftwater.nl
Een groene groet en tot op het Delftplein!
Isodoor Jonker namens de werkgroep Delfts Groen'
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Straatfeest organiseren?
Of liever en extra bankje of bloembakken in de straat?
De gemeente Haarlem heeft hier budget voor.
Het zgn. leefbaarheidsbudget!
Dit is bedoeld voor alles wat u samen met andere mensen in de straat wilt ondernemen om elkaar beter te leren kennen, waardoor de saamhorigheid verbetert.
Dit budget kunt u aanvragen bij:
Judith Oversteegen - Leegwater Dit is de managementassistente van gebiedsteam Stadsdeel Noord.
E-mail: jleegwater@haarlem.nl
U vraagt dan via dit mailadres om het:
“Aanvraagformulier subsidie Leefbaarheidsbudget voor
bewonersinitiatieven 2015”.
Op het formulier staan een aantal vragen zoals:
Wat wilt u concreet gaan doen? Welke bijdrage levert
dit aan de verbetering van veiligheid/leefbaarheid in uw
buurt? Hoeveel deelnemers verwacht u?
Voor straat- en wijkfeesten kan vervolgens een
maximale bijdrage van € 500 worden gegeven; deze
bijdrage wordt alleen verstrekt als de deelnemers iets
terug doen voor de wijk in de vorm van een zichtbare
tegenprestatie.
Een voorbeeld hiervan is: het verwijderen van zwerfvuil.
Het klinkt misschien wat ingewikkeld maar met elkaar
komt u er wel uit.
Of u vraagt hulp aan Judith Oversteegen,
T. 023-511 3279.
Dan wel aan Daphne Aardewerk, T. 023-511 5184

Onze vergaderingen zijn op de volgende
data:
Elke tweede dinsdagavond van de maand.
Dinsdagavond 14 april Jaarvergadering.
12 mei
9 juni
De vergaderingen beginnen om 20:00 uur.
Locatie: Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52.
De zaal bevindt zich rechts aan de zijkant. van het
Schoterrechthuis.
U bent van harte welkom!

Andere belangrijke data:
04 mei 2015 Kranslegging bij het monument
op de Jan Gijzenbrug.

Het geld is bedoeld voor bijv. een springkussen,
tafels, sport en spelmateriaal.
Hapjes en drankjes zijn voor eigen rekening.

10 juni 2015

Nationale Buitenspeeldag,
Mogelijkheid om de straat af te
sluiten voor verkeer.

Veel plezier met elkaar!
Wijkraadleden:
Voorzitter

Bram Verrips
Meeuwenstraat 65
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

2025 ZB Haarlem

Secretaris

Rina Stroo
Raafstraat
33
2025 ZE Haarlem
Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl

023 -5271523

Penningmeester Bert Jan Rip
Notulist

Kees Verhoeven

Raafstraat 23

2025 ZE Haarlem

Wijkraadleden:
Erwin van Eeden
Willie Kemper
Martin van de Pavert
Wijkraad Internet: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Gebiedsagenten: Ronald Kales en Leo Burggraeve
Marnixplein 11 2023 RL Haarlem 0900 – 8844
Melding openbare ruimte :
Voor losliggende stoeptegels, defecte lantaarnpalen
www.haarlem.nl/ klacht-over-de-gemeente.
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