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En dan de Jan Gijjzenkade en het Dietsveld. Ook hier
zal de riolering vernieuwd worden. En als gevolg daarvan zal er een nieuwe bestrating komen. Volgend jaar
start daar de procedure om tot een ontwerp te komen.
We verwachten dat we in het komende halfjaar daar
meer over te horen krijgen. Het wegdek van de Jan Gijzenkade en de Clovisstraat is bepaald geen visitekaartje
voor onze wijk. Buurtbewoners ondervinden steeds meer
geluidsoverlast en een gevoel van onveiligheid.

Beste wijkbewoners,
Het is alweer even geleden dat u een Nieuwsbief van
ons heeft ontvangen; de laatste uitgave was de Braderiekrant.
De Braderie vindt elk jaar plaats op de derde zaterdag
van september. Het scheelde niet veel of dit jaar was
de Braderie niet doorgegaan. Te weinig vrijwilligers, de
organisatie die de kramen zou regelen, zei op het laatste moment af. En daarbij hadden we ook nog te maken
met de gemeente die strenge veiligheidseisen stelde.
We danken de buurtbewoners voor het opvolgen van
de regels. Naar ons gevoel was het weer een geslaagd
buurtevenement. De werkgroep Braderie Vergierdeweg
kijkt met vertrouwen vooruit.
We hebben een aantal nieuwe vrijwilligers en ook denkt
de exploitant van de draaimolen en andere attracties
mee om het in 2016 nog aantrekkelijker te maken.
Info bij Carla van Zantvliet via carla@zantvliet.com

Kerstboom op het
Batavierenplantsoen
Gefinancierd door
de omwonenden.

Een ander project is het HOV traject ( de rode bus, lijn
300) over de Rijksstraatweg. Dit jaar is de participatie
gestart en zijn er nieuwe plannen voor met name de
kruispunten gemaakt. Het definitieve ontwerp zal begin
2016 bekend worden gemaakt. U heeft dan de laatste
mogelijkheid tot inspraak. Er is naar aanleiding van een
brief van de wijkraden in Haarlem-Noord aan de gemeente Haarlem, een onderzoek geweest naar het
weghalen van de verschillende geregelde (met stoplichten) voetgangersoversteekplaatsen bij het Marsmanplein, de Muiderslotweg en het Julianapark.
De ontwerpen en de uitslag van het onderzoek staan op
pagina 3.

Het laatste nieuws komt van de speeltuin D.V.S. Daar is
een nieuwe medewerkster aangesteld door de gemeente om de speeltuin weer wat nieuw leven in te roepen.
Ze stelt zich voor op pagina 4.
Van de secretaris Rina Stroo

Wijkraadsvergaderingen in 2016

Belangrijke agendapunten die al jaren spelen, zijn de
Rioleringsprojecten Eksterlaan en Dietsveld/Jan Gijzenkade. Er komt zowaar iets schot in. In het najaar zijn er
twee inloopavonden geweest om de wensen en ideeën
uit de buurt te toetsen met het schetsontwerp van de
Eksterlaan. In het voorjaar van 2016 wordt het
Voorlopig Ontwerp bekendgemaakt.
U kunt daar op reageren met vragen en opmerkingen.
Op de volgende pagina staat het Schetsontwerp.

We houden onze wijkraad altijd de 2e dinsdagavond van
de maand in het Rode Kruisgebouw, Het Schoterrechthuis,
Vergierdeweg 52, Aanvang 20.00 uur.
De ingang bevindt zich rechts van het gebouw bij de fietsenstalling.
Dinsdag 12 januari 2016
Dinsdag 9 februari
Dinsdag 8 maart
Dinsdag 12 april Jaarvergadering
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Schetsontwerp Eksterlaan

Voorstel gemeente: invoeren snelheidsbeperking tot 30 kilometer.
De wijkraad is voor. De Anteagroup verzorgt de inspraak namens de gemeente Haarlem.

Hierboven het Schetsontwerp. De rechterkant is bij de Vondelweg.
De belangrijkste veranderingen:

De maximale snelheid wordt 30 kilometer per uur. Er komen 50 km verkeersdrempels, dit vanwege buslijn
14. Bij de zijstraten wordt de inritconstructie gehandhaafd, een verhoogde doorgetrokken stoep waardoor
het verkeer op de Eksterlaan voorrang heeft, inclusief de voetgangers.

Er komen fietsstroken van ongeveer 2 meter breed. N.B. De rijbanen zijn 4.50 meter breed.

In het eerste voorstel sprak men nog over parkeervakken bij de Dekamarkt, waarin men achteruit moest
inparkeren. Daar kwam een hoop commentaar op. Dat is nu veranderd in parkeren langs het trottoir
(langsparkeren).

Het langsparkeren aan de kant van het plantsoen dat tussen winkels ligt, wordt gefaciliteerd door het plantsoen daar te versmallen. Dit plantsoen wordt dan net zo breed als de andere plantsoenen op de Eksterlaan.

Op het stuk aan de kant van de Reijer Anslostraat komen bomen. Men stelt de zomereik voor. De populieren op de Eksterlaan en de bomen in de plantsoenen blijven staan.
De politie zal een negatief advies uitbrengen over de verlaging van de snelheid.
Het voorlopig ontwerp volgt begin 2016 met mogelijkheid tot inspraak .
Vragen? : carolien.vanbalen@anteagroup.com
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Het H.O.V. (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Project

Hieronder vindt u het voorlopig ontwerp van de kruising Jan GijzenkadeRijksstraatweg, de belangrijkste kruising van onze wijk. Hier blijven de stoplichten
gewoon staan vanwege de vele verkeersstromen.
Om dit ontwerp goed te kunnen zien en te beoordelen, verwijs ik u door naar de
website van de gemeente.:
https://www.haarlem.nl/ontwerp-hoogwaardig-openbaar-vervoer-hov/
Op de website staan ook de ontwerpen van de overige kruisingen.
Ziet u dingen die u anders zou willen, houdt u het Definitieve Ontwerp in de gaten!
En geef uw mening!

Op de voorpagina vertelde ik u over het onderzoek dat de gemeente heeft laten doen i.v.m. het weghalen van de
voetgangersoversteekplaatsen met stoplichten( de G.V.O.P .`s, Geregelde Voetgangers Oversteek Plaatsen) op
de Rijksstraatweg, doordat de H.O.V. over de Rijksstraatweg gaat rijden.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op verzoek van de wijkraden van Haarlem-Noord,
die zich zorgen maken over de veiligheid van de bewoners van Haarlem-Noord,
die de Rijksstraatweg over moeten steken om naar hun werk, naar school en naar de winkels te kunnen gaan.
De uitkomst van dit onderzoek (veiligheidsaudit) is dat de voorgestelde oplossing (geen verkeerslichten en bredere vluchtheuvels) veiliger is dan de huidige situatie.
Belangrijkste argument is dat verkeerslichten veiligheid suggereren die er niet is, met name waar het gaat om
rechts-afslaand verkeer. Het is maar hoe je het leest.
De uitkomst kan ook zo uitgelegd worden dat voor de kruising van het Marsmanplein een volledige regeling met
verkeerslichten moet komen, dus ook bij de Generaal Spoorlaan en de Eksterlaan.
Het Definitieve Ontwerp zal begin 2016 gepresenteerd worden.
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Een nieuw gezicht bij Speeltuin DVS
Speeltuin DVS heeft naast prachtige speeltoestellen ook een functionele ruimte. Een grote kans dat u daar wel eens bent geweest. De ruimte is zeer geschikt voor groepen, bijeenkomsten, kinderverjaardagen en sociale buurtevenementen.
Voor dat laatste punt is er een nieuw gezicht actief bij Speeltuin DVS.
Mijn naam is Freya van Offeren, net afgestudeerd en heel veel zin om aan de slag te gaan in het werkveld. Ik wil de komende
tijd met zo veel mogelijk buurtbewoners in contact komen. In het nieuwe jaar staan twee data gepland om buurtgenoten te
ontmoeten. Dit is maandag 11-01-2016 en donderdag 21-01-2016.
Koffie, thee en zelfgemaakte cake staan klaar tussen 10:00 – 12:00uur!
Kortom, bent u degene met een leuk verhaal en staat u open voor een kennismaking? Pak de telefoon en bel naar
06-44 70 23 24 of stuur een mailtje naar fvanofferen@gmail.com. Dan kunnen we een keer afspreken.
Anders zie ik u graag maandag 11-01-2016 of donderdag 21-01-2016 tussen 10:00-12:00uur.
Het huidige aanbod van activiteiten die plaats vinden in de Speeltuin DVS staan hieronder vermeld.:
U bent van harte welkom om een keer te komen kijken of om zelfs mee te doen.
Maandag
14:45uur – 15:45uur
Aerobics voor senioren 55+
Dinsdag

19:00uur – 22:00uur

Moderne Line Dance

Donderdag

20:00uur – 22:30uur

Darten + Biljarten

Vrijdag

10:00uur – 12:00uur
19:30uur – 23:00uur
20:00uur – 23:30uur

Line Dance 55+
Klaverjassen
Darten + Biljarten

Zondag

Bent u geïnteresseerd om de ruimte een keer te bekijken en te huren? De verhuur gaat via het email adres: speeltuindvs@kpnmail.nl

Nieuws van

De afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om het nieuwe onderkomen van Loodgietersbedrijf Kerssens helemaal
in orde te maken. De verhuizing was volgens de eigenaars Aad en zoon Arjan Buckens een echte uitdaging.
De oude showroom is nu dicht en wij streven ernaar om 1 januari 2016 volledig over te zijn naar het nieuwe pand wat voorheen
onze werkplaats was.
Inmiddels zijn wij wel werkzaam en aanwezig op nr.17, maar helaas is de exacte openingsdatum nog niet bekend.
Op de Vergierdeweg 13 installeert zich nu Bouwbedrijf Waleveld een Aannemersbedrijf ,
wij wensen de Firma Waleveld veel succes in het nieuwe pand.
Met vriendelijke groet, Cindy Buckens
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De nieuwsbrief is een uitgave van:
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

Melding openbare ruimte :
Voor losliggende stoeptegels, defecte lantaarnpalen
www.haarlem.nl/ klacht-over-de-gemeente.

Redactie: Rina Stroo
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Drukker: Copynet, Generaal Cronjéstraat.

Of bel gemeente Haarlem: T 14 023

N.B. redactieleden gezocht!
aanmelden bij Rina Stroo

De Wijkraad wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016
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