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RENOVATIE SCHOTERBOS

Sinds de verspreiding van de nieuwsbrief
in november, zijn de werkzaamheden in het
Schoterbos verder gegaan. In opdracht van

P.04 AED NETWERK

In de wijkraadvergadering van 14
november en 12 december 2018 is er
aandacht besteed aan het opzetten van

P.08 HOV HAARLEM

De provincie Noord-Holland en de
gemeente Haarlem werken samen aan
beter openbaar vervoer. Het belangrijkste
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Aankondiging
Op woensdag 10 april 2019 zal de jaarvergadering
plaatsvinden. In deze vergadering wordt het financieel
jaarverslag besproken. Ook zal er iemand uitgenodigd
worden om over een actueel onderwerp te komen
spreken. Houd hiervoor onze website in de gaten!

Wist u dat….
• er binnenkort verplaatsbare verkeersmiley’s op de Jan
Gijzenkade/Eksterlaan/Rijksstraatweg worden geplaatst?
• er binnenkort begonnen wordt met de aanleg van het
HOV traject?
• er een informatiebord over actie Steenbreek 023 is
geplaatst op het pleintje bij het IJsparadijs?
• er in de Meeuwenstraat een publieke AED geplaatst wordt?

Even voostellen….
Sinds het vertrek van secretaris Rina Stroo is er een
aantal wijzingen geweest in de bezetting van de wijkraad.
De voorzitter opperde het idee dat de nieuwe leden
zichzelf voorstellen. In de komende nieuwsbrieven, zal
ieder lid één voor één aan het woord komen. En ik mag
het spits afbijten.
Mijn naam is Jacqueline Kuiter en sinds juni 2018 ben
ik lid van de wijkraad. Ik houd mij bezig met het maken
van de wijkkrant. Hiervoor schrijf ik zelf artikelen en krijg
ik artikelen van organisaties, andere wijkraadleden of
bewoners aangereikt. Ik vind het leuk om contact te
hebben met buurtbewoners over wat er in de buurt speelt.
In onze wijk gebeurt veel op het gebied van onderling
contact door bijvoorbeeld de organisatie van buurtborrels,
straatspeeldag, burendag, eetclubjes etc. Dit versterkt
de onderlinge verbinding en dat is mooi om te zien. Als u
het leuk vindt om met uw buren hierover een stukje voor
de wijkkrant te schrijven, kunt u dat aan mij melden. Ik
zorg ervoor, dat het artikeltje geplaatst wordt. Het is ook
mogelijk dat ik zelf een artikeltje schrijf over uw activiteit.
Laat het me weten!
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Renovatie Schoterbos

Sinds de verspreiding van de nieuwsbrief
in november, zijn de werkzaamheden in
het Schoterbos verder gegaan.
In opdracht van gemeente Haarlem voert
aannemer Dura Vermeer fase 1 van het
groot onderhoud uit.

Volgens de oorspronkelijke planning
zouden de werkzaamheden voor het eind
van 2018 worden afgerond. Onder meer
de aantrekkende economie zorgde ervoor
dat het moeilijk was om de benodigde
materialen op tijd te krijgen. De

beschoeiing en de bruggen worden dan
ook pas begin 2019 aangebracht. Direct
na het aanbrengen van de beschoeiing
en de bruggen worden nog de laatste
bomen en beplanting aangebracht.
Medio maart 2019 worden de
werkzaamheden afgerond.
Korte historie
Fase 1 startte eind februari 2018 van
het groot onderhoud. In deze fase wordt
het 1e deel van het groot onderhoud
aan het groen uitgevoerd, wordt het
rondlopende pad aangepakt, wordt de
bevoorradingsroute verbeterd en wordt
de waterhuishouding aangepakt. Om de
waterproblemen op te lossen is meer
open water nodig. Regenwater kan
dan beter weg. Door het nieuwe water
ontstaat er een groot open eiland in het
park met de Schotertuin, de schooltuinen
en Ecosol. Met de grond die voor het
water wordt uitgegraven, wordt een grote
heuvel gemaakt om op te spelen. De
nieuwe heuvel kan ook een mooie plek
worden voor bloemen en vlinders. Voor
onderhoud en bevoorrading komt vanaf
de Mr. Jan Gerritszlaan een toegang
voor auto’s. Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website.
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Mini bibliotheek
In steeds meer steden en dorpen, wereldwijd en in
Nederland, duiken de minibibliotheken op, zo ook in onze
wijk Dietsveld/Vogelbuurt. Bij de minibibliotheek hoef je
geen lidmaatschap af te sluiten en je krijgt geen boete
voor het te laat retourneren. In onze wijk vind je onder
andere zo’n mini bibliotheek bij Niels en Kitty Eitze.

Ze hebben sinds anderhalf jaar een mini bibliotheek in hun
tuin staan. Het idee is ontstaan toen ze ergens anders zo’n
bibliotheek zagen. Aangezien ze zelf veel boeken hebben
die niet meer gelezen werden en weggooien zonde is,
besloten ze om zelf een mini bibliotheek te
beginnen. Volgens Niels wordt er veel gebruik van
gemaakt. Regelmatig staan er volwassenen en kinderen
voor het kastje om een boek te kiezen of te brengen. Het
is een leuk initiatief waarbij leesminnende buurtbewoners
een boek kunnen halen of weggeven.
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AED Netwerk
In de wijkraadvergadering van 14

HartslagNu heeft er namelijk voor gekozen om de support

november en 12 december 2018 is er

en nazorg bij STAN weg te zetten, zodat het voor de

aandacht besteed aan het opzetten

burgerhulpverlener bekend is waar hij met al zijn/haar vragen

van een AED Netwerk. Er was een

terecht kan.

aantal buurtbewoners bij deze
vergadering aanwezig om meer te

STAN heeft meer dan 70 gemeenten geholpen om hartveilig te

weten te komen over het opzetten

worden, waaronder ook de gemeente Haarlem.

van zo’n netwerk. Ook voor de leden
van de wijkraad is dit onderwerp nog een onontgonnen gebied.

STAN levert de techniek voor het oproepsysteem HartslagNu

Maar stap voor stap wordt het helder.

waarbij burgerhulpverleners opgeroepen worden om te helpen
bij een hartstilstand om te starten met reanimeren. Daarnaast

Het is de bedoeling dat er in de gemeente Haarlem een

alarmeren ze zelf ook burgerhulpverleners (via de STAN app) bij

optimale dekkingsgraad komt voor AED’s. De eerste 6 minuten

andere calamiteiten.

zijn cruciaal om te starten met reanimeren en om een AED
aan te sluiten. De kans op overleven is dan het grootst. Een

STAN doet er alles aan om zoveel mogelijk burgerhulpverleners

ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het

en AED’s aangesloten te hebben die ingezet kunnen worden

slachtoffer te zijn. Er zijn zowel particuliere burgerinitiatieven

(totdat de ambulance er is) bij het alarmeringssysteem

als een initiatief vanuit de gemeente mogelijk.

HartslagNu.

Naast het plaatsen van een AED zijn er ook burgerhulpverleners

Inmiddels heeft Monique Bosscher een werkgroep gevormd

nodig om naar een slachtoffer te gaan. Als burgerhulpverlener

met bewoners. Er is een inventarisatie gemaakt en er zijn

ben je aangemeld bij een oproepsysteem voor reanimatie. Een

locaties bepaald waar nog een AED moet komen. Deze locaties

hulpverlener krijgt via de mobiele telefoon een oproep.

zijn gekozen op basis van de huidige AED’s en de straal van 500
meter waarin een AED wordt mee gealarmeerd. De acties van

In onze wijk is er inmiddels een particulier initiatief gestart

de Hartstichting (BuurtAED,nl) worden hierin meegenomen.

door een bewoner in de Meeuwenstraat. Ook is de gemeente
Haarlem met een initiatief gestart.

Zodra er meer bekend is over de AED’s in onze wijk, bespreken
wij dat in de wijkraadvergadering. De data en de agenda van de

Burgerinitiatief Meeuwenstraat

vergaderingen, kunt u vinden op onze website

Een bewoner uit de Meeuwenstraat heeft een AED aangeschaft

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.

via Pro Cardio. ProCardio is het bedrijf dat de BuurtAED, de
buitenkast en de service zal leveren.
Dit bedrijf heeft zich volledig gespecialiseerd in de levering en
het onderhoud van Philips AED’s en buitenkasten. Zij bedienen
met eigen medewerkers heel Nederland. Zo blijft de
BuurtAED altijd inzetbaar.
Initiatief gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem is ook bezig met het opzetten van een
AED netwerk in de gemeente en de regio. Zij heeft bureau STAN
in de arm genomen en de contactpersoon is Monique Bosscher.
Dit bureau is op zijn beurt weer gekozen door de landelijke
stichting HartslagNu.
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Bezoek Sinterklaas op Dietsveld
op 24 november 2018
Een aantal buurtbewoners “Crew de blije Pieten” heeft het
initiatief genomen om Sinterklaas en zijn Pieten op Dietsveld
te ontvangen. Sinterklaas en zijn Pieten liepen vanaf het
Roerdompplein naar Dietsveld. Het was een koude en gure
dag, maar dat werd gauw vergeten, omdat de Pieten vrolijke
liedjes speelden met hun fanfare. Veel kinderen stonden op de
stoep de Sint en zijn Pieten op te wachten. Vanuit de huizen
werd door veel mensen enthousiast gezwaaid en steeds meer
kinderen sloten zich aan in de stoet. Toen de Sint op Dietsveld
aankwam stond daar een team klaar om limonade uit te delen
aan de kinderen. Ook kregen de kinderen een vlaggetje, waren
er cadeautjes en deelden Pieten pepernoten uit.
Sinterklaas vertelde dat hij al ruim 15 jaar hulpsinterklaas is
en graag ook ergens een echte aankomst wilde regelen. Hij
koos voor Dietsveld op aanraden van zijn adviseuse Carolina
Rooijers Calandt. Zij vertelde aan de Sint, dat er jaren
geleden ook een bezoek van de Sint was op het kruispunt
van de Vergierdeweg en de Leeuwerikstraat. Helaas is
daar sinds jaren geen bezoek van de Sint meer geweest.
Toch zou het leuk zijn om de Sint weer te verwelkomen
in de wijk Dietsveld/Vogelbuurt. Bij de gemeente
Haarlem is een vergunning aangevraagd voor een klein
evenement op Dietsveld, zodat het leuke kinderfeest
kon plaatsvinden. Het was een gezellig en geslaagd
feest. Volgend jaar weer, maar dan met meer
activiteiten en lekker warm drinken.
(Sinterklaas en Carolina Rooijers Calandt)
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Leefbaarheid en Initiatiefbudget
Het is nog niet bij iedereen bekend, maar de gemeente Haarlem
heeft jaarlijks een budget (het Leefbaarheid en Initiatiefbudget)
beschikbaar voor leuke, sociale initiatieven in de gemeente.
Iedereen uit Haarlem kan hier aanspraak op maken! Denk
hierbij aan kleinschalige initiatieven die een bijdrage vormen
voor de leefbaarheid, sociale samenhang, de veiligheid of de
kwaliteit van de straat of wijk.
Er is een initiatiefraad aangesteld met 5 inwoners van Haarlem
(uit elk stadsdeel 1) en een gebiedsverbinder (de laatste zit in
de raad als secretaris en heeft geen stemrecht). Zij beoordelen
de binnengekomen subsidieaanvragen en bepalen wie geld
krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren.
Dus wil je een leuk straatfeest organiseren en hiervoor wat
spullen huren, buurtborrel met wat hapjes/drankjes en een
pingpong competitie of heb je een ander leuk initiatief?
Kijk dan op de website van de wijkraad
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
voor meer informatie en hoe je subsidie kunt aanvragen. Ook
het aanvraagformulier kun je hier downloaden.
TIP: wees op tijd met aanvragen, er kan namelijk enige tijd
overheen gaan voordat je weet of de subsidie wordt toegekend
en uitbetaald.
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Kerstboom en borrel Batavierenplantsoen
Al voor het 6e jaar heeft een 8 meter hoge kerstboom het
Batavierenplantsoen verlicht in de donkere decembermaand.
Voorheen werd deze bekostigd door de bewoners, die rondom
dit deel van het plantsoen wonen. Dit jaar is er een aanvraag
ingediend bij het nieuwe ‘Leefbaarheid en initiatiefbudget’ van
de gemeente Haarlem (voor meer info: zie de volgende pagina in
deze nieuwsbrief).
De initiatiefraad (bestaande uit 5 inwoners van Haarlem) heeft
de subsidie verleend en hiermee is de kerstboom betaald, waar
de hele wijk plezier van heeft. Veel ouders en kinderen
die naar de Emmaschool lopen, maar ook mensen die gezellig
met de hond wandelen of anderszins op het plantsoen komen,
gaven regelmatig aan dat het zo’n gezellig gezicht is.
Wederom werd er door de bewoners in de straten rondom
het Batavierenplantsoen waar de kerstboom staat
(Batavierenplantsoen en de Drususstraat), een gezellige borrel
georganiseerd, om de kerstdagen in te luiden. Dit jaar echter
gooide regen roet in het eten. Op de traditioneel laatste zondag
voor de kerst kwam het met bakken naar beneden, zodat de
borrel een week uitgesteld werd.
Op 30 december (het werd dus eigenlijk een eindejaarsborrel)
stonden er een paar kraampjes die feestelijk verlicht waren,
waar men glühwein en warme chocolademelk kon tappen. Ook
was er rond etenstijd een kopje warme erwtensoep en een
broodje knakworst. Een aantal gezellige vuurkorven, maken de
sfeer compleet (en een beetje warmer). Leuk was dat er ook
veel eigen gemaakte hapjes en baksels mee werden genomen.
‘Waarom is destijds het initiatief genomen om dit te gaan
organiseren?’, vroeg de wijkraad aan de feestcommissie. Het
antwoord was simpel: door het beter leren kennen van
elkaar, kunnen we er hopelijk voor zorgen dat men meer voor
elkaar kan betekenen (in de vorm van steun, hulp etc.). Het was
werkelijk zo dat mensen, die al 8 jaar tegenover elkaar woonde,
elkaar nog nooit hadden gesproken. Dat is nu verleden tijd!
Want of het nu bij geboorte of wegvallen van een

plantsoenbewoner is, of het helpen met boodschappen,
oppassen is of een keer de hond uitlaten; als je elkaar wat beter
kent, is hulp vragen en geven een stukje makkelijk!
Quote van een plantsoenbewoner:
‘Super gezellig dat je met buren staat te kletsen, waar je normaal
alleen maar gedag tegen zegt. En waarschijnlijk zeg je ze gedag,
omdat je ze ooit op de kerstborrel gesproken hebt!’
Heeft u nu ook iets leuks gedaan voor of met uw buren en wilt
u hierover een artikeltje schrijven in de Wijkkrant, mail dit dan
naar nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.
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Verwachte start
werkzaamheden
HOV medio
voorjaar 2019

Bij het opstellen van het ontwerp is samengewerkt met
betrokkenen en belanghebbenden. Er is gekeken naar het
verbeteren van de doorstroming en het verbeteren van de
betrouwbaarheid van het busvervoer. Ook is gekeken naar de
mogelijkheden om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te
verbeteren. Hierbij is extra aandacht geweest voor voetgangers
en fietsers.

Belangrijkste uitgangspunten zijn:
• De bus rijdt mee met het overige verkeer.
• Het blijft een busverbinding (en wordt in de toekomst
dus geen tram).
• Er worden geen bestaande panden gesloopt.

Korte historie

• De HOV-buslijn moet voldoen aan de kwaliteitseisen HOV:

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem werken

		

• Stipt en betrouwbaar

samen aan beter openbaar vervoer. Het belangrijkste punt van

		

• Hoge gemiddelde reissnelheid

dit plan is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer

		

• Comfortabel

(HOV). Gemeente Haarlem heeft onderzoek laten doen naar een

• Meenemen leefbaarheid en veiligheid van de in de motie

route die de voorkeur zou hebben. In 2013 is gekozen voor de

‘Veilige kruispunten HOVNoord’ benoemde kruispunten.

route tussen Station Haarlem en Delftplein en de route loopt via

(onder andere Julianapark, Jan Gijzenkade en Marsmanplein)

de Rijksstraatweg.
Definitief Ontwerp en aangepast Definitief Ontwerp
Het definitief ontwerp (DO) is op 13 juli 2017 besproken in de
commissie Beheer en op 20 juli 2017 in de gemeenteraad. Naar

Binnenkort wordt

aanleiding van raadsvragen vond aanvullend onderzoek plaats
en is het DO aangepast. Dit werd op 8 februari 2018 besproken

naar verwachting

in de commissie Beheer. De commissie stemde in met dit
definitieve ontwerp.

begonnen met de
eerste werkzaamheden
voor de HOV-route

Uitvoering
Op 15 maart 2018 ondertekenden wethouder Cora-Yfke
Sikkema en gedeputeerde Mobiliteit van de provincie NoordHolland Elisabeth Post de realisatieovereenkomst. Dit was de
eerste stap in de uitvoering van de HOV-route.
Vervolgens startte eind 2018 de aanbesteding voor een
aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar
verwachting starten de eerste aanpassingen aan de HOV-route
medio voorjaar 2019. De werkzaamheden zullen rond eind 2019
gereed zijn.
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Oproep voor nieuwe wijkschouw
In 2015 is er voor het laatst een wijkschouw gedaan in onze wijk.
Dit was destijds in het kader van het wijkcontract. De wijkraad
wil graag de wijkschouw nieuw leven inblazen. Het is de bedoeling,
dat wijkbewoners, gebiedsagent, deskundigen van de gemeente en Spaarnelanden
samen met de wijkraad kijken hoe het zit op het gebied van veiligheid,
vandalisme en kwaliteit van onderhoud in onze wijken.
Aan de hand van de wijkschouw zal een zogenaamd wijkplan voor 2019 gemaakt
worden. Met alle aandachtspunten en actie afspraken met de desbetreffende partijen.
De wijkraad zal erop toezien dat de gemaakte afspraken worden nageleefd.



Input van bewoners
Hiervoor hebben we uw hulp nodig! De wandeling/schouw gaat langs plekken die u
als wijkbewoner heeft aangedragen. Denk hierbij aan plekken waar je ’s avonds niet
ontspannen loopt, waar de doorgang belemmerd wordt door spullen op straat, waar
verwarrend veel verkeersborden staan of verkeersdrempels niet werken, waar de
straatverlichting onvoldoende is, of waar het groen slecht wordt onderhouden. Kortom
we hebben we uw ogen en oren nodig om de wijken Dietsveld en Vogelbuurt te kunnen
verbeteren!

Geef uw suggestie(s) door
Geef uw suggesties door voor 15 maart 2019. Welke plekken
en onderwerpen verdienen volgens u aandacht tijdens de wijkschouw. Gebruik
daarvoor het formulier (z.o.z.) of mail naar info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.
Na de inventarisatie zal een afspraak gemaakt worden
voor de wijkschouw. Deze datum zullen we communiceren op
onze website, Facebookpagina en Nextdoor.



Alvast hartelijk dank voor uw medewerking om sámen
onze wijk heel, veilig en leefbaar te houden.
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Inventarisatie formulier
WIJKSCHOUW



De Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt wil graag de wijkschouw nieuw leven inblazen.
Het is de bedoeling dat wijkbewoners, gebiedsagent, deskundigen van de gemeente en
Spaarnelanden en de wijkraad kijken hoe het zit op gebied van veiligheid, vandalisme en
kwaliteit van onderhoud van het openbare gebied. En daarvoor hebben we uw input nodig!
MIJN SUGGESTIE(S) VOOR DE WIJKSCHOUW ZIJN:

Naam:
Adres:
E-mail:
(De ingevulde gegevens zullen alleen door de wijkraad gebruikt worden voor het inventariseren
van de wijkschouw. Indien u dit niet wilt, kunt u dit op het formulier aangeven.)

DIT FORMULIER GRAAG VOOR 15 MAART INLEVEREN:
BIJ BATAVIERENPLANTSOEN 40 OF JAN GIJZENKADE 97 OF RAAFSTRAAT 14
Het formulier kunt u ook vinden op de website: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
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Participatie ontwikkelzone
Orionweg/Planetenlaan van start
Haarlem is een erg gewilde stad om in te wonen. Om aan de

De gemeente heeft eind 2018 in totaal vijf themasessies

stijgende vraag naar woningen te voldoen, wil de gemeente

georganiseerd in de bibliotheek van Haarlem-Noord, om te

Haarlem tussen nu en 2025 in totaal 10.000 woningen gaan

inventariseren wat de wensen en ideeën zijn uit de buurt met

bouwen. De komende jaren merkt dus iedere Haarlemmer dat

betrekking tot de ontwikkelzone. Dit zal dan meegenomen

zijn of haar omgeving verandert. Want door deze groei zijn meer

worden in de ontwikkeling van de plannen.

voorzieningen nodig, zoals scholen en sportvelden. Ook komen
er meer gebruikers van de openbare ruimte, die hun weg in de

In totaal zijn ca. 800 reacties binnengekomen, er is dus volop

stad moeten zien te vinden.

meegedacht! Veel bewoners gaven aan dat ze meer groen
in de wijk wilden en bijvoorbeeld zonnepanelen op de platte

De ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan in Haarlem Noord

daken. En ook is de wens geuit voor een goede mix van

is één van de acht ontwikkelzones in Haarlem. Dit gebied loopt

eengezinswoningen en seniorenwoningen.

vanaf het Haarlem voetbalstadion tot en met honkbalstation bij
Pim Mulierlaan.

In de omgeving Orionweg en Planetenlaan ziet de gemeente
kans voor het realiseren van zo’n 600 woningen. Dit heeft ook
gevolgen voor de wijk Dietsveld/Vogelbuurt. Denk hierbij o.a.
aan de toename van extra verkeer over bijvoorbeeld de Jan
Gijzenkade.

De afgelopen weken zijn de stedenbouwkundige van
de gemeente druk bezig geweest al deze reacties te
analyseren en categoriseren. Momenteel wordt er hard
gewerkt om twee scenario’s te schetsen op basis van de
opgehaalde ideeën uit de buurt. Op 12 februari

In de ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan zijn de volgende

(20.00 – 21.30 uur) organiseert de gemeente een

initiatieven bekend:

bijeenkomst in het Schoterhof, Plesmanplein 10.

•

Bison Bowling

Hier zullen de 2 scenario’s worden gepresenteerd en

•

Verzorgingstehuis Delftweide

onderbouwd. Vervolgens zullen de tekeningen

•

Nova College

(de scenario’s) worden opgehangen in de bibliotheek,

•

Schoter College

•

Zwembad De Planeet

waar op 25-2 dan een afsluitende inloopbijeenkomst

•

Haarlem Stadion

wordt georganiseerd.

12 Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld Vogelbuurt

Keukenhofje aan de Jan Gijzenkade
Op vrijdag 26 oktober 2018 was het dan zover. Rond
11.00u op die fraaie herfstdag hebben enkele enthousiaste
aanwonenden en bewoners van de wijk Dietsveld ca.
2.500 bloembollen geplant in de groenstrook aan
de Jan Gijzenkade tussen de Romeinenstraat en de
Germanenstraat.
In de zomer van 2018 ontstond het idee bij enkele
aanwonenden. Om verschillende redenen had de gemeente
in 2018 namelijk geen onderhoud uit laten voeren aan de
groenstrook aan de oneven kant van de Jan Gijzenkade.
Dit heeft ertoe geleid dat de aanwonenden in augustus zelf
het veelal meters hoge onkruid hebben verwijderd. Dat was
noodzakelijk omdat het aanzicht niet fraai was en omdat er
vanaf het voetpad langs de groenstrook onveilige situaties
ontstonden door het gebrek aan zicht op het drukke
verkeer.
Daaropvolgend ontstond bij de initiatiefnemers het idee om
de groenstrook dan ook zelf te gaan opfrissen. In het kader
van de nationale Burendag die op 22 september plaatsvond,
was het mogelijk om daar tevens een financiële bijdrage
voor te krijgen van het Oranjefonds. In en na overleg
met de gemeente en Spaarnelanden is toen besloten
om bloembollen te gaan planten. Met Spaarnelanden
is afgesproken, dat het gras in de berm pas na de bloei
gemaaid gaat worden.
In twee weken tijd hebben enkele bewoners de groenstrook
voorbewerkt zodat het planten vereenvoudigd werd. De
narcissen en krokussen gingen die 26e oktober allemaal de
grond in. De narcissen een centimeter of tien, de krokussen
iets minder diep. De bewoners krijgen in het vroege voorjaar
een mooi en kleurrijk uitzicht. En omdat de bollen zich
vermeerderen, hebben de buurtbewoners er maar één keer
omkijken naar en zal bloemenpracht de komende jaren
vanzelf toenemen.
Tekst: Ruud Steenbergen
Foto: Jacqueline Kuiter

Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld Vogelbuurt 13

Buurtbemiddeling voor
en door bewoners
Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling ondersteunt buren bij het oplossen van
hun conflicten. Buurtbemiddeling houdt in dat buren met
ondersteuning van getrainde buurtbemiddelaars om de tafel
gaan zitten om een onderling probleem samen op te lossen.

√ U kunt doorverwijzen door een of meerdere bewoners een
folder/ telefoonnummer van Buurtbemiddeling te geven
√ Bewoners nemen daarna zelf contact op met
Buurtbemiddeling.
√ Is dat niet mogelijk dan kunt u dit doen met toestemming van

De zelfredzaamheid van de bewoners speelt bij

de bewoner die buurtbemiddeling wenst

Buurtbemiddeling een grote rol.

√ Er volgt een telefonisch gesprek met de coördinator en de

Welke zaken zijn geschikt voor buurtbemiddeling?

√ Als de situatie via bemiddeling kan worden verbeterd, zullen

bewoner over de overlast
Geluidsoverlast, blaffende honden, rommel, onenigheid over

twee bemiddelaars de bewoner benaderen voor een

parkeerplekken, overhangende takken of harde muziek. Dit

individueel gesprek

zijn voorbeelden van zaken die doorverwezen kunnen worden
naar Buurtbemiddeling. Wel is het belangrijk dat tenminste één
bewoner bereid is tot bemiddeling.

√ Daarna leggen de bemiddelaar contact met de buren voor 		
eenzelfde gesprek
√ Bij toestemming van beide buren zal er op een neutrale plek
een gemeenschappelijk gesprek plaatsvinden onder

Buurtbemiddeling wordt niet ingezet bij conflicten

begeleiding van de bemiddelaars
√ Ongeveer 6 weken na dit gesprek nemen de bemiddelaars

√ Met een instantie
√ Binnen een gezin, relatie of familieleden

contact op met de bewoners om te informeren hoe het gaat
√ Buurtbemiddeling vraagt de bewoner toestemming om u

√ Wanneer sprake is van geweld

als verwijzer bij aanvang en bij afsluiting een procesmatige

√ Wanneer sprake is van zware psychische problematiek of

terugkoppeling te geven

ernstige verslaving
√ Waarbij reeds een juridische procedure is ingezet

√ Tijdens het bemiddelingstraject is Buurtbemiddeling
aanspreekpunt voor de bewoners

√ Wanneer de ruzie al lange tijd gaande is. (Echter, wanneer
beide buren bemiddeling wensen kan buurtbemiddeling wel

Buurtbemiddeling

ingezet worden)

Gratis advies en ondersteunende bemiddeling bij burenoverlast.
Voor buren die met eigen inzet tot een gezamenlijke oplossing

Neem bij twijfel gerust contact op met Buurtbemiddeling voor

willen komen. Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld

overleg.

door bewoners uit de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer,
Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort.

Goed om te weten
√ Buurtbemiddeling werkt onafhankelijk en is onpartijdig.

Vragen?

√ Buurtbemiddeling gaat vertrouwelijk om met alle informatie

Telefoonnummer 023 - 569 8883 (dagelijks 9.00 - 14.00 uur)

√ Buurtbemiddeling werkt met professionele vrijwilligers

Bezoekadres Dr. Van Dorstenstraat 1, Hoofddorp

√ Deelname aan buurtbemiddeling is vrijwillig

Postadres postbus 429, 2130 AK Hoofddorp

√ Buurtbemiddeling is gratis (wel wordt verwacht dat bewoners

E-mail buurtbemiddeling@meerwaarde.nl

meewerken aan een voor beiden acceptabele oplossing)

Website www.meerwaarde.nl

√ Buurtbemiddeling bemiddelt ook in groepsconflicten
Buurtbemiddeling is een initiatief van
Hoe verwijs ik door naar buurtbemiddeling?

De gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Heemstede,

Het is belangrijk om bewoners in een zo’n vroeg

Bloemendaal en Zandvoort, politie Kennemerland,

mogelijk stadium van het conflict door te verwijzen naar

woningcorporaties Ymere, Pre Wonen, Elan Wonen, Brederode

Buurtbemiddeling. Hoe eerder bemiddeling wordt ingezet, hoe

Wonen, woonstichting De Key en MeerWaarde.

groter de slagingskans!
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Buurt in Beeld
De lente komt eraan……

De lente komt eraan……
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Vacatures wijkraad
De wijkraad is de (lokale) schakel tussen de bewoners en de gemeente.
Samen met de bewoners zorgen wij voor verbetering
en vernieuwing van de leefbaarheid van de wijk.
Wij doen dit met een enthousiast en gezellig team.
Heb jij zin om ons team te komen versterken en onderdeel te worden
van een team buurtbewoners met hart voor de wijk?
Wij kunnen jouw adviezen en ideeën over onze buurt goed gebruiken.

OP DIT MOMENT ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR
1) Een notulist die elke tweede woensdag van de maand wil
komen notuleren bij de wijkraadvergadering. Het team vergadert kort,
efficiënt en er is veel ruimte voor humor.
Wij zoeken iemand met een goede taalvaardigheid en die
zelfstandig kan werken. Heb jij gevoel voor taal en wil je deze kwaliteit
voor de buurt inzetten? Stuur dan een bericht naar
onderstaand e-mailadres.
2) Een penningmeester met enig boekhoudkundige ervaring.
Je voert de (eenvoudige) financiële administratie uit
en zorgt voor de jaarrekening. Ook leg je financiële
verantwoording af aan de gemeente.

VOOR BEIDE FUNCTIES IS HET MOGELIJK
OM EEN RELEVANTE CURSUS TE VOLGEN!
Als je interesse hebt in een van beide functies
of hier meer informatie over wil hebben,
mail dan naar info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
t.a.v. Bert-Jan Rip en/of Pauline Landwehr-Johan.
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Wilt u een artikel plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief
van de wijkraad?
Lever uw kopij dan in vóór: 15 april 2019
U kunt dit doen door een e-mail bericht te sturen aan:
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Adverteren
Bent u een startende ondernemer in de wijk Dietsveld/Vogelbuurt en wilt u een advertentie plaatsen in onze wijkkrant?
Stuur dan een mail naar info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.

INFORMATIE OVER DE WIJK
Wijkraadleden
Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Notuliste :
Overige Wijkraadleden:

Bert-Jan Rip
Pauline Landwehr Johann
Manuel Wassink
Esther Pieters
Willie Kemper
Martin van de Pavert
Daniël Koomen
Kim van Oel
Jacqueline Kuiter

Bereikbaarheid
Website :
Email :
Facebook :
Gebiedsagenten :

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
www.facebook.com/dietsveldvogelbuurt
Ronald Kales en Leo Burggraeve
0900 – 8844

Melding openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte, kunt u melden op
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: Jacqueline Kuiter
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Ontwerp en drukwerk: De Lithografen uit Haarlem B.V.

Vergaderdata
Wijkraad
Dietsveld Vogelbuurt
Elke tweede woensdagavond 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: Vergierdeweg 50
In het gebouw van de Dagopvang van
Kennemerhart (het Schoterhart), gelegen
achter het Schoterrechthuis,
Aanvang: 20.00 uur
Data:
13 maart 2019
10 april 2019 (jaarvergadering)
8 mei 2019
12 juni 2019
10 juli 2019
11 september 2019
9 oktober 2019
13 november 2019
11 december 2019

