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Beste wijkbewoners,

Wij hopen op nog meer belangstelling vanuit de buurt op
onze Jaarvergadering.

De maandelijkse vergaderingen worden de laatste tijd
druk bezocht. Er is een groep bewoners, die zich zorgen maakt over het weghalen van parkeerplekken op
de Jan Gijzenkade i.v.m. de plannen van de H.O.V.
Noord, het verlengstuk van het traject van buslijn 300,
die al in het centrum rijdt. Momenteel zijn er op het stuk,
grenzend aan Houtgraaf makelaardij, 9 parkeerplaatsen. Hier verdwijnen er mogelijk 7 van.
Ook zijn de meeste bewoners niet blij met de twee ingetekende opstelstroken voor auto`s, waarbij in het mid-

Wij nodigen u bij deze uit om onze Jaarvergadering te
bezoeken.
Deze vindt plaats op dinsdag 12 april in het dagcentum
Vergierdeweg van de SHDH, aanvang 20.00 uur.
Normaal gesproken vergaderen we in het Schoterrechthuis, maar voor deze keer vergaderen we in het gebouw
van de SHDH.
Deze ruimte bevindt zich achter het Schoterrechthuis,
achter de fietsenstalling aan de rechterkant van het gebouw.
Actuele onderwerpen, die worden besproken op de vergaderingen, zijn:

Het Rioleringsproject Eksterlaan.

Het Rioleringsproject Dietsveld.

Het Rioleringsproject Jan Gijzenkade, waarbij de
Herinrichting van de Jan Gijzenkade een hot item
is.

Vergroening van de woonomgeving en particuliere
tuinen door operatie Steenbreek.

Een eigen handhaver in de wijk.

Eindelijk nieuwe bomen in de Meeuwenstraat

De jaarlijkse Braderie Vergierdeweg in september

Activiteiten bij speeltuin D.V.S.
Tijdens de Jaarvergadering zullen we ook een nieuwe
voorzitter voorstellen. Ook is er afgelopen jaar een
nieuw wijkraadslid bijgekomen. Er zijn mensen van
Handhaving aanwezig om u over hun taken te informeren. Tot op de Jaarvergadering.
U bent van harte welkom.
Namens de wijkraad,
Rina Stroo secretaris.

Het Voorlopig Ontwerp

In dit gebouw
↓ is de Jaarvergadering
den een rijstrook voor fietsers is ingetekend. De betrokken bewoners hebben op advies van de wijkraad zoveel
mogelijk inspraakreacties gestuurd naar de gemeente
om zo hun ongenoegen hierover kenbaar te maken.
De wijkraad controleert of de gemeente de inspraakreacties serieus neemt en houdt de vinger aan de pols..
De gemeente Haarlem heeft, via het ingehuurde bureau
APPM, in ieder geval al laten weten nogmaals ter plekke te gaan kijken en half april met een nieuw ontwerp
voor deze plek te komen.
1

Rioleringsproject Eksterlaan
Hieronder de informatie die er tot nu toe beschikbaar is over dit project, dat de gemeente Haarlem
“Groot Onderhoud Eksterlaan” noemt. De informatie over dit project kunt u onder deze naam vinden op de
website van de gemeente Haarlem
Vanwege de leeftijd en de kwaliteit van het riool op de Eksterlaan wordt groot onderhoud uitgevoerd.
Gelijktijdig worden ook het asfalt en de openbare verlichting meegenomen.
De werkzaamheden vinden plaats op de gehele Eksterlaan en een gedeelte van de Jepthastraat.
De werkzaamheden bestaan uit:
 Riolering: het riool en de huisaansluitingen worden vervangen.
 Verharding: het asfalt wordt vervangen. Ook aan een deel van het trottoir vindt groot onderhoud plaats.
 Openbare verlichting: alle masten worden vervangen. De aanwezige armaturen worden teruggeplaatst.
 Er komen fietsstroken in rood asfalt, omdat de Eksterlaan onderdeel is van een fietsroutenetwerk
 Er komen bomen bij met name op het stuk aan de kant van de Reyer Anslostraat en de P.C.Hooftstraat.
 Parkeren bij het middenplantsoen bij de Dekamarkt en de sportschool wordt gefaciliteerd en
gelegaliseerd.
De inspraakprocedure is afgerond. Op dit moment is het plan nog steeds om de Eksterlaan een 30 km weg te
maken, echter met verkeersdrempels die horen bij de inrichting van een 50 km weg, omdat de bus hier blijft
rijden.
In het 2e en 3e kwartaal 2016 wordt via een aanbestedingsprocedure een aannemer geselecteerd. In het 3e
kwartaal 2016 starten de werkzaamheden door de aannemer. En in het 4e kwartaal 2016/1e kwartaal 2017
starten de werkzaamheden zelf.
De inspraak is goed verlopen; zo is er vanwege inspraakreacties een
aantal wijzigingen in het plan doorgevoerd. Wij hopen op een goed vervolg van het project.
Informatie kunt u ook vinden op:
http://www.anteagroup.nl/nl/projecten/herinrichting-eksterlaan-haarlem
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Rioleringsproject Dietsveld en
aanliggende Jan Gijzenkade

Het gaat nu echt gebeuren. Na jaren wachten zal de riolering worden vervangen en komt er nieuw asfalt op de
Jan Gijzenkade. In 2011 is er al een participatietraject geweest, maar helaas hoorden we eind 2011 dat er niet met
de werkzaamheden gestart zou worden. Inmiddels rijden de auto`s bijna op het laatste laagje asfalt.
De wethouder heeft bij het begin van het onderhoudsproject Jan Gijzenkade gekozen om de gemeenteraad door
middel van een startbrief te informeren, waarin zij de dilemma`s de gemeenteraad voorlegt.
Hieronder vindt u een fragment uit de betreffende brief van wethouder Cora-Yfke Sikkema:
VO is Voorlopig Ontwerp en DO is Definitief Ontwerp.

Verder op in de brief staat het volgende:
Beleidsuitgangspunten
Verkeer: De Jan Gijzenkade is in het HVVP( Haarlems Verkeer-en Vervoer Plan) aangemerkt als een gebiedsontsluitingsweg type B en is onderdeel van het fietsnetwerk. Dit houdt in dat er een 50km/uur regime geldt en dat er
vrij liggende fietspaden aangelegd behoren te worden.
Groen: De groenstrook langs de Jan Gijzenvaart is onderdeel van de hoofdbomenstructuur. In het Ecologisch beleidsplan van 2013 is deze groenstrook langs de Jan Gijzenvaart benoemd als een van de vijf West-Oost ecologische routes de stad in. De brede groene zone met een natuurvriendelijke oever zorgt dat fauna zich de stad in
kan verplaatsen. Enkele jaren geleden is de groenstrook voorzien van een ecologische oever die de afgelopen jaren goed aanslaat. Een versmalling van deze belangrijke groenstrook is dan ook niet acceptabel.
Daarna volgt een aantal varianten hoe de
weg opnieuw ingericht kan worden.
Hiernaast de variant van de groep bewoners
die dit ontwerp in 2011 hebben gepresenteerd in de commissie en nu in 2016 is besproken met de Antea group, die de inspraak
en participatie in dit project regelt.
Voordelen van deze variant zijn,
dat de rijbaan wordt versmald, waardoor de
snelheid van het autoverkeer zal afnemen.
De stoepen blijven met 2 meter 20 nog breed
genoeg. De stoepen zijn nu 3 meter.
Er komen fietsstroken in rood asfalt waardoor
het voor fietsers veiliger wordt dan de huidige
situatie.
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Tijdens de laatste wijkraad, kwam de fietsersbond met het volgende voorstel: maak van het wandelpad een
fietspad en maak een lemen paadje in het groen voor de wandelaars.
Zo op het eerste gezicht een leuk voorstel.
Met het verleggen van het fietspad komt er ruimte vrij.
Zij hebben met de vrijgekomen ruimte de volgende variant bedacht:

De stoep is bij dit voorstel versmald tot 1 meter 70.
De rijbaan is verbreed tot 5 meter 40, zodat de auto`s naast elkaar kunnen rijden.
Het fietspad op de Jan Gijzenkade blijft even breed. In het groen wordt het fietspad iets breder, nl. 2.00 meter.
Deze variant hebben ze ook aan de gemeenteraad en aan de wethouder gepresenteerd.
Na de behandeling van de startbrief in de commissie Beheer van 24 maart jl. heeft de wethouder het advies
gekregen om beide varianten, van de bewoners en van de fietsersbond, uit te werken.
Om zo deze voor te kunnen leggen aan de bewoners van de Jan Gijzenkade en aan de wijk Dietsveld op de
inloopavond, die nog gaat komen.
De wijkraad verwacht dat de bewoners aan de Jan Gijzenkade en direct omwonenden binnenkort, middels een
bewonersbrief, uitgenodigd zullen worden voor deze inloopavond.
Op de inloopavond krijgt u gelegenheid om te laten weten wat u van de plannen vindt.
In de Commissie Beheer gaven de verschillende politieke partijen aan, dat zij de belangen en de mening van
de bewoners mee laten wegen in hun beoordeling van de varianten.
Er is op de Jan Gijzenkade een enquête gehouden onder de betrokken bewoners, waarin de bewonersvariant
is voorgelegd. Daar heeft meer dan 65% van de bewoners op gereageerd. Zij beoordelen deze variant heel
positief.
Praat en denk (ook) mee en laat weten wat u van de voorstellen vindt.
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30 km inrichting Dietsveld?
Naast de herinrichting van de Jan Gijzenkade, wordt de wijk Dietsveld ook voorzien van een nieuwe
riolering. Op de website van de Antea group http://www.anteagroup.nl/nl/projecten/groot-onderhouddietsveld-en-jan-gijzenkade-haarlem, staat hierover het volgende: Dit project houdt de volgende werkzaamheden in: vervanging van de riolering en vervanging van de bestrating van de wijk Dietsveld.
De bestrating wordt op dezelfde manier en met dezelfde materialen weer aangebracht. Dezelfde stenen
eruit en erin.
Zoals het project nu omschreven is, komt er geen 30
km inrichting. In het verleden is het riool tot en met de
Kievietstraat vervangen en die straten hebben toen wel

een 30 km inrichting gekregen.
Wat houdt een 30 km inrichting in?
Op de afbeelding hierboven ziet u een voorbeeld van
een verhoogd kruisvlak van een 30 km inrichting in de
Kievietstraat.
De kaart hiernaast dateert uit 2011.
Hierin staan, bij een aantal straten, waar deze samenkomen, verhoogde kruisvlakken ingetekend.
De verhoogde kruisvlakken werken remmend op de
snelheid van het verkeer en verhogen daarmee de
verkeersveiligheid.
Deze kaart is gemaakt, tijdens het wijkcontract in overleg met bewoners en de gemeente als voorbereiding op
de start van het rioleringsproject.
Als het riool toen was vervangen, had dit deel van de
wijk ook een 30 km inrichting gekregen. Ook zouden
er extra bomen in de wijk zijn gekomen op plekken
waar dat gewenst en mogelijk zou zijn geweest.
Een aantal bewoners heeft, tijdens de inloopavond over
het Dietsveld, aangegeven dat ze graag zouden zien
dat dit deel van de wijk alsnog deze 30 km inrichting
krijgt.
Inmiddels heeft de wijkraad gezorgd dat de betreffende documenten zowel bij de gemeente als bij de Antea group terecht zijn gekomen.
De wijkraad steunt de bewoners hierin. Nu de straten toch open gaan, kan de wijk het beste ook een
bijbehorende 30 km inrichting krijgen. Bovendien krijgt onze wijk dan ook een uniforme uitstraling.
Voor het Dietsveld komt er nog een inloopavond. De eerste inloopavond was heel druk bezocht.
Bent u het eens met de bewoners en de wijkraad, dan kunt u dat, op de komende inloopavond, waarvan
de datum nog niet bekend is, kenbaar maken.
Zodra deze datum bekend is, delen wij deze uiteraard ook via onze facebookpagina: www.facebook.com/
dietsveld-vogelbuurt
Heeft u opmerkingen / vragen dan kunt u deze sturen naar de antea group.
carolien.vanbalen@anteagroup.com
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Over Steenbreek023
Steenbreek023 is een initiatief van Platform
Haarlem Groener (PHG) en de gemeente Haarlem. PHG is een stichting, die als doel heeft het
vergroenen van het stedelijk gebied van Haarlem en aangrenzende gemeenten, en alles wat
hier direct of indirect verband mee houdt.
Op 6 april is er een gratis tuinworkshop voor de
wijk Dietsveld en Vogelbuurt.
Tijdens de workshop gaan we in op de voordelen van groene tuinen, geven we handige tips en
wordt u op weg geholpen met het maken van
een ontwerp voor uw eigen tuin. Aan het einde
van de avond kunnen nog planten, stekjes en
zaadjes worden uitgewisseld. De wijkraad heeft
ook voorgesteld om het
pleintje bij Visee en het
Ijsparadijs te vergroenen.

Ook in 2016 gaat de braderie gewoon door. Op zaterdag 17 september gaat deze plaatsvinden. De kramen
zullen goedkoper zijn dan de voorgaande jaren. Voor
niet– commerciële kramen vragen we € 27,50 en voor
marktlui zal de prijs € 40,- zijn.
We willen op het podium een soort playbackshow organiseren en nodigen
Birds
kinderen uit mee te
doen met deze
“Birds got Talent”
show.
We zoeken ook een bandje uit de buurt dat top 40 muziek kan spelen.
Heeft u ook een leuk idee voor de braderie, laat het
ons weten.
Meepraten en organiseren kan ook!

Voor meer informatie en
tips:
http://steenbreek023.nl/

Contact: Carla van Zantvliet via carla@zantvliet.com

Vogelhospitaal zoekt vrijwilligers

De open dag (20 maart) ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Vogelhospitaal was een groot succes. Honderden belangstellenden en omwonenden bezochten de locatie aan de Vergierdeweg 292 voor een
kijkje achter de schermen of een duik in het verleden. Ook de diverse kinderactiviteiten en kraampjes trokken veel belangstelling.
Tijdens zo’n open dag zijn er gelukkig altijd mensen die ‘gepakt’ worden door het werk van het Vogelhospitaal en zich opgeven als vrijwilliger. Maar dat zijn er nooit genoeg.
Het Vogelhospitaal heeft enthousiaste vrijwilligers nodig, die de dieren verzorgen maar ook voor mensen,
die lekker in de tuin willen werken, willen helpen met de administratie of willen klussen, is er genoeg te doen.
Met het jonge vogelseizoen voor de deur heeft het Vogelhospitaal weer grote behoefte aan zogenoemde
voederouders, vrijwilligers die er voor zorgen dat piepkleine vogeltjes als gezonde jonge vogels weer terug
gezet kunnen worden in de natuur.
Deze vrijwilligers beginnen als dierenverzorger en stromen dan eventueel door naar het legioen voederouders. Deze voederouders werken in drie ploegen, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds.
Handig om te weten is dat het Vogelhospitaal oude of kapotte textiel inzamelt voor Dierenlot, een organisatie
die zich inzet voor het welzijn van alle dieren. Een deel van de opbrengst gaat naar het Vogelhospitaal.
Dus zit u na de voorjaarsschoonmaak met zakken oude kleding in uw maag, breng ze naar het Vogelhospitaal. U bent van uw rommel af en steunt tegelijkertijd de vogels. Bedankt alvast.
Voor meer informatie kunt u altijd bellen tijdens kantooruren naar 023 525 53 02.
En volg ons op facebook voor de laatste nieuwtjes! https://www.facebook.com/HetVogelhospitaal
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Koningsdag op het Marsmanplein,
Georganiseerd door werkgroep Koningsdag van de wijkraad DelftWater.
Wij, de Buren, worden hierbij uitgenodigd om met hen Koningsdag in Haarlem-Noord te
vieren. Eindelijk is er ook wat te doen aan deze kant van de Jan Gijzenbrug!
Vorig jaar werd er voor het eerst Koningsdag gevierd op het nieuwe Marsmanplein.
De Damiateband Haarlem, het Oranjecomité, restaurant Da Vincenzo, de winkeliersver-

eniging Marsmanplein en de wijkraad hebben er veel plezier aan gehad om dit te organiseren. Het was een behoorlijk succes, en dat willen we dit jaar voortzetten.
Sommige dingen zullen hetzelfde zijn, andere dingen zullen wijzigen.
Zo hadden we een begintijd voor het verkopen van spulletjes, maar dit laten we los.
Aankomende 27 april kan iedereen beginnen met verkopen wanneer hij wil.
We zullen ervoor zorgen dat het springkussen er weer staat voor kinderen tot en met 10
jaar.
Ook zal Jong Damiate Haarlem weer aanwezig zijn om muziek te maken, en iedereen
kan bij hen een muziekinstrument uitproberen.
Kinderen kunnen natuurlijk ook zelf een instrument meenemen om wat te verdienen met
een optreden.
Er komt een kraam om geld op te halen voor de komende Serious Request, daar kan aan
mee gedaan worden door goed verkoopbare spullen te doneren of een deel van je opbrengst aan dit goede doel te schenken.
Er komt een familie-vriendelijk muziekprogramma van 12:00 tot 19:00 uur.
We zijn het programma nog aan het uitwerken, details volgen nog.
Maar het is wel duidelijk dat we ons meer op de ochtend en de middag zullen richten
dan op de avond.
Blijf op de hoogte via onze Twitter (@DelftWater) of Facebookpagina (Delftwijk Waterbuurt). Tot dan!
Isodoor Jonker namens de werkgroep Koningsdag
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Adres Clovisstraat 56

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. De vergaderingen zijn openbaar.
Dinsdag 12 april Jaarvergadering
Dinsdag 10 mei
Dinsdag14 juni
Dinsdag 12 juli
U bent van harte welkom.
Andere belangrijke data:
27 april
4 mei

Koningsdag Marsmanplein
Kranslegging bij het monument op de Jan
Gijzenbrug i.v.m. Dodenherdenking.
Nationale Buitenspeeldag
8 juni
Elk jaar wordt er een Nationale Buitenspeeldag gehouden (2e
woensdag in de maand juni) Op die dag worden overal in ons land
straten afgesloten voorverkeer, zodat kinderen er zonder gevaar
naar hartenlust kunnen spelen.

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:
Willie Kemper
Martin van de Pavert
Pauline Landwehr Johann

Colofon

Wijkraad Internet: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

De nieuwsbrief is een uitgave van:
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

Gebiedsagenten: Ronald Kales en Leo Burggraeve
Marnixplein 11 2023 RL Haarlem 0900 – 8844
Melding openbare ruimte :
Voor losliggende stoeptegels, defecte lantaarnpalen, verstopte putten e.d.
www.haarlem.nl/ klacht-over-de-gemeente.
Meld u vooral dit soort zaken.
De gemeente Haarlem onderneemt pas actie na een melding.
U kunt de gemeente ook bellen: gemeente Haarlem: T 14 023
Handhaving:023-5114950
Facebookpagina:
www.facebook.com/dietsveldvogelbuurt
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Redactie: Rina Stroo
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Drukker: Copynet, Generaal Cronjéstraat.
N.B. redactieleden gezocht!
aanmelden bij Rina Stroo
Oplage: 2200 stuks
Verspreidgebied: Alle straten gelegen tussen de
Vondelweg, de Jan Gijzenkade, de Rijksstraatweg en de Eksterlaan, incl. de genoemde straten.

