
Voorzitter special door Bert-Jan Rip,

Wat een toetje gaf koning Winter ons.
Schaatsen op de Jan Gijzenvaart, dat had 
ik nog niet eerder meegemaakt. Voor mijn 
gevoel was de hele buurt op het ijs. Jong en 
oud genoten volop.

Om bij het ijs te komen, moest ik de Jan 
Gijzenkade oversteken. Wat mij betreft is 
deze erg mooi geworden. De bewoners die ik 
gesproken heb, zijn zeer tevreden. Zij hebben 
er lang op moeten wachten en zich flink 
moeten roeren, maar het eindresultaat mag er 
zijn.

Burgeracties kenmerken sowieso onze buurt. 
Goed om te ervaren dat er veel betrokken 
bewoners zijn.

Of het nu gaat om de herinrichting van 
het kruispunt Jan Gijzenkade en de 
Rijksstraatweg, of de verkeerslichten aan de 
Rijksstraatweg. Samen optrekken richting 
bestuur van onze stad om onze zorgen te 
uiten. En met succes!!! Ook omdat onze 
wethouders hiervoor openstaan.

21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het moment om onze stem uit te brengen 
en allemaal van ons te laten horen. Wij als 
wijkraad gaan de komende vier jaar weer 
met veel energie de plannen van het nieuwe 
gemeentebe-stuur volgen. En in actie komen, 
als dat nodig is.

Mocht u ons daarbij willen helpen, dan bent u 
van harte uitgenodigd om onze maandelijkse 
vergaderingen te bezoeken.
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Of het nu gaat om de herinrichting van het kruis-
punt Jan Gijzenkade en de Rijksstraatweg, of de 
verkeerslichten aan de Rijksstraatweg.  
Samen optrekken richting bestuur van onze stad 
om onze zorgen te uiten.  
En met succes!!! Ook omdat onze wethouders 
hiervoor openstaan. 

21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Het moment om onze stem uit te brengen en 
allemaal van ons te laten horen. Wij als wijkraad 
gaan de komende vier jaar weer met veel ener-
gie de plannen van het nieuwe gemeentebe-
stuur volgen. En in actie komen, als dat nodig is. 

Mocht u ons daarbij willen helpen, dan bent u 
van harte uitgenodigd om onze maandelijkse 
vergaderingen te bezoeken.  

Voorzitter special door Bert-Jan Rip, 

Wat een toetje gaf koning Winter ons.  
Schaatsen op de Jan Gijzenvaart, dat had ik nog 
niet eerder meegemaakt. Voor mijn gevoel was de 
hele buurt op het ijs. Jong en oud genoten volop.  

Om bij het ijs te komen, moest ik de Jan Gijzenka-
de oversteken.  
Wat mij betreft is deze erg mooi geworden. 
De bewoners die ik gesproken heb, zijn zeer  
tevreden. 
Zij hebben er lang op moeten wachten en zich flink 
moeten roeren, maar het eindresultaat mag er zijn. 

Burgeracties kenmerken sowieso onze buurt. 
Goed om te ervaren dat er veel betrokken bewo-
ners zijn.  
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De nieuwe Jan Gijzenkade 
 
Na ruim 13 jaar is het eindelijk zover, na jaren overleg met 
diverse wethouders is het voor elkaar! 
Nieuwe riolering, nieuw wegdek en fietsstroken met naast 
de stoep een mooie parkeerstrook, gerealiseerd door aan-
nemer Boskalis.  
We kunnen met trots zeggen dat onze inspanningen niet 
voor niets zijn geweest.  
Boskalis heeft met zijn mensen een voortreffelijk stukje 
werk afgeleverd en verdient een enorm compliment, wij 
denken naar ieders tevredenheid. 
 
Namens de bewoners van de Jan Gijzenkade bedanken 
wij ook het bestuur van de wijkraad, die zich ook in al die 
jaren positief heeft ingezet om dit project te realiseren. 
 
Het actiecomité Jan Gijzenkade. 
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  En zijn we nu klaar op de Jan Gijzenkade? 
Nee, in 2018 gaan we weer verder vanwege de komst van de H.O.V. Noord 
 
Zoals u ziet op de foto's hiernaast, is het stuk van de Jan Gijzenkade vanaf de Roerdompstraat tot 
aan de Rijksstraatweg nog niet aangepakt. 
 
Dit valt onder het project H.O.V./Noord. Diverse mensen hebben al opgemerkt dat er nog geen ver-
keersdrempel aan het begin van de Roerdompstraat is aangelegd. Dit is juist, gezien het begin van 
de Roerdompstraat onder bovenstaand project valt. 
Dit heeft te maken met de aanpassingen op de Rijksstraatweg vanwege de komst van de snelbus. 
 
Het aanvankelijke plan voor dit kruispunt stootte op verzet, de voornaamste bezwaren: de dubbele 
opstelstrook en het wegvallen van ¨parkeerkeerplekken. 
De wijkraad heeft samen met de bewoners deze bezwaren naar voren gebracht en in een eerste 
overleg met de betreffende ambtenaren besproken. Dit heeft geleid tot een nieuw voorgesteld ont-
werp, waarbij de bewonersgroep in samenwerking met de wijkraad wethouder Sikkema uitgenodigd 
hebben om op de locatie Jan Gijzenkade met elkaar het nieuwe overleg te houden. 
 
Tijdens dit overleg op 6 december 2017 is 
duidelijk geworden, welke bezwaren moge-
lijk (deels) opgelost konden worden. 
Het argument van de fietsersbond voor het 
verwijderen van parkeerplaatsen, gebaseerd 
op een flauwe bocht in de weg, bleek perti-
nente onzin, doordat het om een zeer be-
perkte flauwe bocht gaat met nauwelijks ge-
volgen voor de automobilist en fietser. 
De meeste parkeerplekken kunnen daarom 
behouden blijven. 
 
Het is duidelijk geworden dat het toepassen 
van een dubbele rijbaan is ontstaan als ge-
volg van het gaan rijden van de “snelbus” 
over de Rijksstraatweg, waardoor het nood-
zakelijk is om de cyclustijd op dit kruispunt 
met de Rijksstraatweg te verkorten en de 
gewenste tijdwinst voor de bus te realiseren. 
Bij de dubbele rijbanen is in het nieuwe ont-
werp een bredere en langere vluchtheuvel in 
het midden van de weg is gesitueerd, zodat 
overstekende voetgangers een rustpunt in het midden van de weg hebben. Bij het oversteken hoeft 
de voetganger zich nog maar op één rijrichting te concentreren.  
De aparte fietsstrook voor het links afslaan, die als onveilig werd gezien, 
is eruit gehaald. 
Tenslotte is het afgekruiste vak bij de Roerdompstraat duidelijk groter dan voorheen.  
In de commissievergadering van 8 februari 2018 is dit onderstaande ontwerp definitief gemaakt. 
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Op de nieuw ingerichte Jan Gijzenkade blijkt dat 
de fietsers die rechtsaf willen slaan geen opstel-
ruimte hebben op die plek. Dat is met name in de 
spits een probleem; fietsers kunnen geen kant op. 
Zolang het verkeerslicht voor de auto`s op rood 
staat, kunnen de fietsers zich nog via de fiets-
strook opstellen voor de auto`s. Als het licht op 
groen staat, is dit niet mogelijk. 
De wijkraad heeft dit bij de gemeente aangegeven. 
Er zijn ook vragen over gesteld door de politiek. 
We hopen binnenkort u te melden welke oplossing 
hiervoor gevonden is. 
 
 

Op de app Next Door was laatst een buurtbewoner, die aangaf er ook last van te ondervinden.  
Hij meldde het volgende: 
“Ik ben op zoek naar buurtbewoners die langs of vlak bij de Vondelweg weg wonen en die ook 
last hebben van trillingen in huis als er wat zwaarder verkeer over de straatputten rijdt. Ik heb  
nu al diverse keren een bericht hierover naar de gemeente Haarlem gestuurd maar er gebeurt 
nog steeds niets om het probleem op te lossen”. 
Namens de wijkraad is Martin van de Pavert  hier ook al jaren mee bezig om dit probleem opge-
lost te krijgen. Menigeen heeft hierdoor ook een gestoorde nachtrust. 
 
De wijkraad heeft nu eindelijk het verlossende woord gekregen van Cora Yfke Sikkema.  
Zij heeft toegezegd dat er een oplossing voor handen is en dat dit eind april gaat gebeuren! 

Al heel vaak is dit bovenstaande verzoek bij ons binnenge-
komen. 
De gemeente heeft echter in een beleidsnota staan, dat 
kinderen onder de 4 jaar geacht worden in en om het huis 
te spelen, waardoor tot nu toe niet op een verzoek om een 
speeltoestel voor deze leeftijdsgroep te plaatsen, is inge-
gaan. 
De wijkraad is van mening dat juist deze groep heel veel 
buiten speelt en dat daarom dit verzoek gehonoreerd moet  
worden. 
Wij gaan ons er dit keer ook weer voor inzetten. 
Wij denken dat een mooie plek om een glijbaantje neer te 
zetten de plek naast het pad is, zie foto. 
Overigens zag ik dat de asfaltpaden, die door het Dietsveld 
lopen, aan een opknapbeurt toe zijn. 
Heeft u hier ideeën over, laat het ons weten! 
 
      Van de secretaris 
      Rina Stroo 

Waar moeten de fietsers heen die rechtsaf willen slaan op de Jan Gij-
zenkade om de Spaarndamseweg op te gaan? 

De overlastgevende putdeksels op de Vondelweg 

Een speeltoestel op het Dietsveld voor de allerkleinsten. 



5 

 

Hierbij informatie uit de bewonersbrief van december 2017 met informatie over de afrondende werk-
zaamheden op de Eksterlaan: 
Niet aannemer BAM maar aannemer Boskalis zal deze werkzaamheden gaan uitvoeren.  

Het bushokje is inmiddels al verplaatst.  
Hieronder de informatie uit de laatste bewonersbrief van Boskalis: 
 

 

N.B.: 

Vanwege de intredende vorst heeft Boskalis besloten de 
werkzaamheden aan de fiets-voetgangersoversteek Ek-
sterlaan/Vondelweg niet uit te voeren in week 9. Voor-
alsnog zijn deze werkzaamheden uitgesteld tot week 11. 

 
 

Rioleringsproject Eksterlaan, afrondende werkzaamheden. 
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Vervolg afrondende werkzaamheden Eksterlaan 

U mist in dit verhaal misschien het planten van de nieuwe bomen. De gemeente gaat deze in maart nog 
in de grond zetten. 
Al met al, zijn we blij met het resultaat van de opknapbeurt van de Eksterlaan. 
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In het Schoterbos worden momenteel bomen gekapt. Het 
is de start van het project: 

Groot onderhoud Schoterbos 

Het Schoterbos vindt als stadspark van stadsdeel Noord 
brede erkenning, maar er is veel commentaar op de in-
richting, bereikbaarheid en onderhoud. De ligging op 
veengrond zorgt voor een moeizame drainage. In regen-
achtige periodes staan er veel plassen in het park. Ook 
de bomen hebben last van deze hoge waterstanden en 
er is dan ook groot onderhoud aan het groen nodig. 

In opdracht van gemeente Haarlem voert aannemer Dura 
Vermeer het groot onderhoud uit. Fase 1 van de werk-
zaamheden startte eind februari.  
In deze fase worden de bomen gekapt, voordat het 
broedseizoen op 15 maart aanvangt. Alle gekapte bomen 
worden uiteindelijk vervangen door nieuwe bomen en er 
komen zelfs extra bomen bij. Er zijn veel bomen gemarkeerd. Niet alle gemarkeerde bomen worden 
gekapt. Enkele gemarkeerde bomen worden onderzocht om te kijken of ze nog gered kunnen worden. 

In mei wordt de waterhuishouding verbeterd voor gezonder en duurzamer groen.  

Eind 2018 zijn deze werkzaamheden gereed. Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl 

Het Schoterbos, wat gebeurt daar en waarom? 

De werkgroep Braderie Vergierdeweg is al weer druk bezig met 
de organisatie van de Braderie in 2018. 
 
Zoals elk jaar vindt deze weer plaats op de derde zaterdag van 
september. De opzet blijft grotendeels onveranderd. 
De prijzen van de kramen hebben we hetzelfde kunnen houden: 
Buurtbewoners en verenigingen: Kraamhuur €30,00 
e-mail:  tcoppens1971@hotmail.com  
Mobiel: 06 14349143 
Commerciële kraam-marktlui kraamhuur €45,- 
 
Kijkt u voor actuele informatie op onze Facebookpagina: 
 

  
 

Braderie Vergierdeweg 2018 15 september 

De Lithografen uit Haarlem BV
PRINT, MEDIA & MEER !

Klompenmakerstraat 11 Velserbroek
Telefoon 023 - 538 64 44

www.printservicenederland.nl

De specialist met oog voor kleur & detail

L I T H   G R A F E N
D E  

U I T  H A A R L E M

P R I N T  |  M E D I A  |  D E S I G N
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Wijkraadleden 

 Voorzitter   Bert-Jan Rip   
 info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 

 Secretaris    Rina Stroo  Raafstraat 33 2025 ZE Haarlem     023 -5271523 
  Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl 

Penningmeester Manuel Wassink 

Notulist   Kees Verhoeven 

Overige Wijkraadleden: 

Willie Kemper  
Martin van de Pavert 
Pauline Landwehr Johann 

Website Wijkraad: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 

Facebookpagina:  www.facebook.com/ 
 dietsveldvogelbuurt 

Gebiedsagenten:  Ronald Kales en Leo Burggraeve 
 0900 – 8844  

Melding openbare ruimte :  
Voor losliggende stoeptegels, defecte lantaarnpalen 
https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/ 
Of  bel gemeente Haarlem: T  14 023 of meld het op de app  
Buiten Beter. 
Overlastmeldingen via website: www.haarlem.nl, Klant Contact Centrum 14 023 of 
Meldkamer Veiligheid&Handhaving: 023-5114950 

Colofon 

De nieuwsbrief is een uitgave 
van: 
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 

Redactie: Rina Stroo 
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 

Drukker:  
De Lithografen uit Haarlem B.V. 

N.B. redactieleden gezocht! 
         aanmelden bij Rina Stroo 

Vergaderdata  
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 

Elke tweede dinsdagavond van de maand vergadert 
de wijkraad. 
De vergaderingen zijn openbaar en u bent altijd 
welkom. U kunt ook altijd een agendapunt ter  
plekke toevoegen. 
Plaats: 
In het gebouw van de Dagopvang van Kennemer-
hart (het Schoterhart), gelegen achter het Schoter-
rechthuis,  
Vergierdeweg 50.  
Aanvang:20.00 uur. 
Data: 
17 april Jaarvergadering 
  8 mei 
12 juni 
10 juli 
11 september 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Breng 21 maart uw stem uit voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. 
De wijkraad en het actiecomité weten dat 
inspraak werkt! 
Zonder uw stem en mening zou de Jan Gij-
zenkade er nu heel anders uit gezien heb-
ben. U bepaalt met uw stem hoe de nieuwe 
gemeenteraad eruit komt te zien. 


