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De aanpassing van het kruispunt Jan Gijzenkade en 
Rijksstraatweg is zo goed en zo kwaad als het ging 
binnen de 1,5 meter-regel uitgevoerd. De aannemer moest 
ook even wennen aan het werken in de nieuwe situatie.

Verder vertelde ons oudste en trouwste wijkraadslid 
Willie Kemper dat hij een bijzonder toekomstplan heeft; 
hij gaat emigreren. Wij gaan hem enorm missen en 
wensen hem alle goeds.

Helaas ontving onze wijkraad ook een verdrietig bericht 
over het overlijden van onze oudpenningmeester. In het 
in memoriam eert de wijkraad René Sierag.

Onze vaste bezoekers hebben de jaarvergadering vast 
gemist. Deze vindt normaal gesproken plaats in april, maar 
kan vanwege het corona-beleid voorlopig niet doorgaan.

De wijkraad blijft met u in contact via onze website, 
Facebook en Nextdoor. Weet dat u ons met vragen en 
zorgen altijd kunt benaderen. Wij staan in verbinding 
met de gemeente en de betrokken hulpverleners.

Ik wens u veel gezondheid toe en zorg goed voor elkaar.

Bert-Jan Rip

NIEUWSBRIEF

Van de voorzitter...
Voor u ligt de wijkraadkrant die uitkomt in een bijzondere 
tijd. Het coronavirus houdt iedereen bezig. Ik wens van 
harte dat het goed met u gaat en blijft gaan. Gelukkig zie 
ik in mijn straat veel zorg en aandacht voor elkaar. Ik hoop 
dat u in de rest van de wijk hetzelfde ervaart.

Na de lockdown is de wijkraad gaan ‘thuis vergaderen’, 
zodat wij de zaken die de wijk aangaan gewoon door laten 
gaan. De wijkraadsleden hebben afgesproken om u zo 
goed mogelijk te informeren over het corona-beleid van 
de gemeente Haarlem. In deze wijkkrant wordt er daarom 
naast de ‘lopende zaken’ ook aandacht besteed aan 
corona-gerelateerde informatie.

U heeft vast gemerkt dat in ‘het nieuwe normaal’ de 
werkzaamheden in de openbare ruimte gewoon doorgaan. 

Een aantal ‘groene’ bewoners van onze wijk en 
de ‘Vereniging Behoud de Hekslootpolder...

Foto: Renate Klinkenberg
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In tegenstelling tot eerdere berichten over het niet doorgaan 
van de braderie zijn we met een klein groepje buurtbewoners 
tot de conclusie gekomen dat het jammer zou zijn als dit 
buurtevenement niet meer zou plaatsvinden. De eerste 
gesprekken met vrijwilligers van de nieuwe organisatie hadden 
al plaatsgevonden en de wijkraad was blij.

Maar toen kwam de corona ons land binnenzetten. Alle 
evenementen tot en met 1 september zijn in elk geval afgelast. 
Hoe het daarna verder gaat weet niemand. In overleg met 
de wijkraad is besloten om het jaar 2020 voor wat betreft de 
braderie over te slaan. Het organiseren van een braderie vergt 
de nodige voorbereiding en veel tijd van de vrijwilligers. Het 
vermoeden bestaat dat al die voorbereidingen dan voor niets 
zullen zijn.

Wij gaan nu vol inzetten op een leuke braderie in 2021. Om dit 
mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers 
die mee zouden willen denken over de invulling van de braderie. 

Te denken valt aan het benaderen van verenigingen in Haarlem-
Noord voor demonstraties, het benaderen van ondernemers om 
deel te nemen aan de braderie en het zoeken van sponsoren 
voor de braderie. De organisatie van de braderie zal eind 2020 
beginnen. Er zal maandelijks overleg plaats gaan vinden en 
iedereen krijgt een taak. Qua tijdsbesteding zal het in het begin 
vooral de vergadering zijn, maar naarmate de braderie dichterbij 
komt zal de organisatie meer tijd in beslag nemen. (ongeveer 
1 uur in de week). Wie heeft er leuke ideeën en heeft zin en tijd 
om deze buurtbraderie voor bewoners mogelijk te gaan maken? 
Meld je dan aan bij Carla van Zandvliet.

Ook voor vragen over de braderie kun je contact met haar 
opnemen via carla@hetijsparadijs.nl of via 06-54686347.

Team Braderie Vergierdeweg

Afgelopen maart is onze oud-penningmeester René Sierag 
overleden. René heeft vanaf de oprichting van de wijkraad in 
2002 tot mei 2013 de financiën van de wijkraad beheerd. 
Ondanks de digitale mogelijkheden, hield hij elke kostenpost bij 
op een klein papiertje, dat zowel aan de voor- en achterzijde 

beschreven werd. Ook had hij nog andere taken binnen de 
wijkraad. Zo verzorgde hij jarenlang de kranslegging op 4 mei. 
En hij zorgde voor de gang van zaken rond de 
wijkraadvergaderingen, zoals de reservering van de 
vergaderruimte en de versnaperingen. Hij heeft zijn 
werkzaamheden op een fijne en integere manier gedaan. 
We konden altijd op hem rekenen. Wij wensen zijn familie 
en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

Hulp bij geldzorgen?

In memoriam

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u 
minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen.

Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende 
manieren helpen. Wilt u eerst met iemand praten over wat het 
beste bij u past. Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt 
of wijk een gesprek aanvragen met een consulent. U kunt ook een 
afspraak maken bij team schulddienstverlening van de gemeente.

Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente de 
HaarlemPas. Deze HaarlemPas biedt verschillende voordelen, 
zoals bijvoorbeeld een gratis abonnement op de bibliotheken 
en toegang tot de Haarlemse musea. Ook kunt u met de 
HaarlemPas eenvoudig minimaregelingen aanvragen.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regelingen. 
Kijk dan op www.haarlem.nl/laaginkomen

Ondernemers die door de maatregelen tegen het 
coronavirus financieel ondersteuning nodig hebben kunnen 
een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/
of bedrijfskrediet. Deze regeling biedt voor maximaal drie 
maanden aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal 
minimum. Het bedrijfskrediet biedt u de mogelijkheid om uw 
liquiditeitsprobleem, tot een bedrag van maximaal €10.157, 
op te lossen. U kunt de Tozo aanvragen via www.haarlem.nl/
tijdelijke-ondersteuning-voor-zelfstandigondernemers-
tozo/. Aarzel niet als u geldzorgen heeft. Als u tijdig aan de bel 
trekt, voorkomt u schulden.

Braderie 2020
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Coronatijd
Berenjacht Vlaggen 5 mei Krans Wijkraad 

4 mei

Boodschap aan de kinderen van de Koningin Emmaschool

Koningsdag

Koningsdag

Krijttekening

StraatBBQ
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Nieuws uit de Hekslootpolder
Maaibeleid langs de Vondelweg
Een aantal ‘groene’ bewoners van onze wijk en de ‘Vereniging 
Behoud de Hekslootpolder’, wilden het groen langs de 
Vondelweg en Hekslootpad verbeteren. Het maaibeleid van de 
gemeente in deze groene strook is beperkt tot klepelen, maaien 
en daarna het gras laten liggen. Gevolg is een veel te rijk gewas 
en weinig verschillende soorten bloemen; niet goed voor de 
natuur. Wij hebben een andere manier voor ogen, maaien, enkele 
dagen laten liggen om het zaad te laten vallen en daarna het 
maaisel weghalen.

Dat voorstel heeft het niet gehaald, te duur en derhalve niet 
haalbaar. Gelukkig is er wel met ons meegedacht en gaan we op 
kleine schaal iets doen. Aan het eind van de Vondelweg richting 
bocht komt tussen de Vondelweg en het dijkje een gebied voor 
bloemen. Er komt een ander maaibeleid en we gaan er met 
vrijwilligers aan meewerken. De eerste actie was het graven 
van enkele greppels om het overtollige water af te voeren. 
De volgende stap zal gezet worden door Landschap Noord 
Holland, zij zullen de eerste maaibeurt op zich nemen, daarna 
zullen vrijwilligers het werk voortzetten.
Er zijn borden neergezet om het gebied aan te geven. Zo hopen 
we dat er geen honden en wandelaars door het gebied gaan 
lopen, zodat het een succes kan worden.

Vossenrasters
In het Hekslootgebied is de ‘Vereniging Behoud de Hekslootpolder’ 
al jaren bezig de vogelstand te laten toenemen. Maar onder 
andere vossen doen weer hun uiterste best de toename te 
beperken door de nesten leeg te halen.

Verleden jaar hebben we getracht de vos weg te houden door 
vossenrasters te plaatsen. Oranje netten met schrikdraad op 
een relatief klein gebied bracht enig succes. Totdat de vos toch 
een plek vond om het raster te omzeilen, binnen een week 
waren alle nesten weg. Wat ook niet hielp is dat de energiebron 
met zonnecellen werd gestolen, een grote kostenpost en niet 
werkend schrikdraad.
In het najaar en winter hebben diverse groepen de koppen bij 
elkaar gestoken voor een oplossing, waarbij het financiële deel 
ook sterk meetelde. Het resultaat is zeer bevredigend; het te 
beschermen gebied is aanzienlijk vergroot en het vossenraster 
krijgt een meer duurzame oplossing. Geen rasters meer maar 
draad langs de slootkanten. Het schrikdraad krijgt zijn spanning 
van het vaste net en geen zonnepanelen meer die gestolen 
kunnen worden. 
De ‘Vereniging Behoud de Hekslootpolder’ heeft een flink deel 
van zijn financiële reserves gebruikt om het project de goede 
kant op te duwen. We hopen met een toename van leden de 
reserves weer aan te vullen. Kijk op de website hoe u lid kunt 
worden: www.hekslootpolder.nl/aanmelden.

Klutenplas
Afgelopen winter zijn de eilandjes in de klutenplas voorzien 
van nieuw worteldoek en nieuw grind. We hopen daarmee 
de begroeiing binnen de perken te houden en de waadvogels 
gelegenheid te geven te nestelen en te foerageren. Eind april 
zagen we al aardig wat resultaat, er wordt driftig genesteld.

Martin van de Pavert
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Na zo’n 18 jaar wijkraadslid te zijn geweest, gaat Willie Kemper 
vanaf 1 september 2020 van zijn welverdiende pensioen 
genieten. Hij zal dan ook zijn taken als wijkraadslid neerleggen, 
omdat hij en zijn echtgenote gaan emigreren naar de Filipijnen.

Hij is lid van de wijkraad geworden, omdat hij graag op de 
hoogte blijft van de ontwikkelingen in de buurt. Zijn motto is: 
“Als je veranderingen wilt of het ergens niet mee eens bent, 
dan moet je er iets aan doen.”

Een van de eerste zaken waar Willie zich mee bezig heeft 
gehouden, is het tegenhouden van het kappen van de essen 
in de Reigerstraat. Samen met de wijkraad en buurtgenoten 
is er succesvol gestreden voor het behoud van de bomen.

Willie heeft verschillende taken gehad in de wijkraad. Zo 
heeft hij in de redactie van de nieuwsbrief gezeten. Hij liet de 
nieuwsbrief bij Koningstein drukken. Koningstein was toen nog 
een kantoor voor de ambtenaren van de gemeente Haarlem. 
Hij werkte toen zelf ook bij de gemeente Haarlem bij de 
Plantsoenendienst, destijds sector Stadsbeheer.

Verder stond Willie meestal op de braderie op de Vergierdeweg 
in de stand van de wijkraad om informatie te geven over de 
wijk. Hier heeft hij veel plezier aan beleefd, net als aan de 
jaarvergaderingen.

Toen René Sierag stopte met het verzorgen van eten en drinken 
tijdens de wijkraadvergadering, heeft Willie dat overgenomen. 
En dat is hij tot op heden, naar volle tevredenheid, blijven doen.

Wij danken Willie hartelijk 
voor alle jaren dat hij zich als 
wijkraadslid heeft ingespannen 
en wensen hem heel veel geluk 
in de toekomst.

Afscheid van wijkraadslid 
Willie Kemper

Zoals iedereen wel gemerkt zal hebben, 

is het kruispunt Jan Gijzenkade/

Rijksstraatweg helemaal op de schop 

gegaan. De werkzaamheden hebben 

iets langer geduurd, omdat Compeer 

Infra structuur te maken had met 

de maatregelen ter bestrijding van 

het coronavirus. Maar omdat de 

verkeersdrukte door de maatregelen 

sterk was afgenomen, is besloten om 

de werkzaamheden van fase 1 en 2 

tegelijkertijd uit te voeren. Hierdoor kon 

de vertraging worden ingelopen en zal de 

kruising Jan Gijzenkade/Rijksstraatweg 

volgens planning in juni worden 

opgeleverd. 

U kunt de informatie over de fases van de 

werkzaamheden volgen via onze website  

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Werkzaamheden HOV
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Verkeersplateau Roerdompstraat/Meeuwenstraat

Tijdens de wijkschouw 2019 heeft de wijkraad vragen gesteld 
over het verkeersplateau Roerdompstraat/Meeuwenstraat. 
Het verkeersplateau is namelijk vervangen door een optische 
drempel tijdens het rioleringsproject in 2016 in de wijk Dietsveld. 
Een aantal bewoners geeft aan dat er sinds het verdwijnen van 
het plateau weer erg hard gereden wordt en wil de oude situatie 
graag weer terug. De gemeenteambtenaren zouden nagaan wat 
de opleveringsafspraken met de aannemer waren.

De wijkraad heeft onlangs de terugkoppeling van de 
ambtenaren ontvangen. 

Er zijn in 2016 en 2017 duidelijke afspraken gemaakt tussen 
de Antea Groep, brandweer en politie over het maximaal 
aantal drempels in de wijk in verband met ambulance-/
brandweerauto’s. Er is een aantal drempels elders in de 
wijk bijgekomen, waardoor er keuzes gemaakt moesten 

worden. Er is toen gekozen voor een optische drempel in de 
Roerdompstraat/Meeuwenstraat. De gemeente is er destijds 
van uitgegaan dat belanghebbenden (=bewoners) hebben 
ingestemd met de optische drempel, omdat zij geen zienswijze 
hebben ingediend op het Voorlopig Ontwerp. 

De gemeente geeft aan, dat het op dit moment ook financieel 
niet haalbaar is om het plateau weer terug te plaatsen. 

Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat bewoners de gemeentelijke 
informatie-avonden over ingrijpende veranderingen in de wijk 
bezoeken. Bewoners kunnen altijd aangeven als ze het niet 
eens zijn met een Voorlopig Ontwerp, door een zienswijze in te 
dienen. Pas als het een Definitief Ontwerp is, zijn aanpassingen 
niet meer mogelijk. De wijkraad kan u eventueel informeren als 
u niet weet hoe dit in zijn werk gaat.

INDRUKWEKKEND!
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

Het Haarlemse gemeentebestuur heeft besloten wijzigingen 
in het maaibeheer van gemeentelijke gazons aan te brengen. 
Het gaat om het invoeren van bloemrijk (lang) gras op plaatsen, 
waar nu kort gemaaid gazongras staat. Er zijn twee redenen 
voor. 

Allereerst wil het gemeentebestuur meer natuur in de stad 
brengen. Bloemrijk gras biedt meer voedsel en beschutting aan 
tal van insecten, waaronder bijen en vlinders. Bloemrijk gras 
zorgt voor meer biodiversiteit. 

Ten tweede heeft het stadsbestuur in 2019 gekozen voor 
een bezuinigingsmaatregel op het maaibeheer. Uit de 
mogelijkheden waarbij bovendien meer natuur te verwachten 
is, is de bovengenoemde oplossing gekozen: binnen het 
areaal kort gemaaid gazon, bloemrijk lang gras laten ontstaan. 
De gemeente gaat het gras dan twee keer jaar maaien en 

het maaisel afvoeren. Langs paden wordt kort gazon intact 
gehouden, zodat de huisdieren ook uitgelaten kunnen worden.
Daarmee verandert wel het beeld en misschien ook de 
gebruikswaarde op de stukken gras die doorgroeien. De keuze 
voor plekken met bloemrijk lang gras is niet definitief, maar voor 
dit lopende jaar. 

Als u het niet eens bent met de keuzen van de gemeente 
Haarlem, meldt u dit dan voor 13 september a.s. bij de wijkraad 
(info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl). Geef daarbij aan waarom 
u het er niet mee eens bent en of u een ander perceel wel geschikt 
vindt. Wij zullen uw meldingen doorgeven aan de gemeente.

U kunt het hele besluit inclusief de ‘maaikaart’ vinden op onze 
website  www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 

Wijziging maaibeheer 
gemeente Haarlem
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Vorig jaar is er een wijkschouw gehouden in onze wijk. Samen 
met de gemeente, politie en Spaarnelanden zijn wij langs de 
door wijkbewoners aangegeven plaatsen en onderwerpen 
gelopen. Voor de meeste onderwerpen die door u zijn 
aangedragen, zijn gelukkig oplossingen gevonden. Ook dit 
jaar gaan we 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 
gemaakt worden, waarin alle aandachtspunten, acties en 
afspraken met de desbetreffende partijen worden neergezet. 
De wijkraad zal controle houden op het naleven hiervan. 

Input van bewoners
Hiervoor hebben we uw hulp nodig! De wandeling/schouw gaat 
langs plekken die ú als wijkbewoner heeft aangedragen. Kortom, 
we hebben uw ogen en oren nodig om de wijken Dietsveld en 
Vogelbuurt te kunnen verbeteren! 
Geef uw suggesties door voor 1 augustus 2020 op onderstaand 
formulier of mail naar info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl. 
 U kunt de wijkschouw volgen op onze website, Facebookpagina 
en Nextdoor.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking om sámen onze 
wijk mooi, veilig en leefbaar te houden.

Oproep voor wijkschouw 2020

Er is veel aan de hand momenteel, door alle coronamaatregelen. Daardoor is er veel 
veranderd in een korte tijd. Toch vinden wij het, als Wijkraad, belangrijk dat we ook 
vooruit blijven kijken. Misschien loopt u nu wel vaker een rondje door de wijk, of vallen 
dingen u nu op omdat u meer thuis bent. Graag willen we weer een overzicht maken 
met punten waarop onze wijken Dietsveld en Vogelbuurt verbeterd kunnen worden.
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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 1 AUGUSTUS 2020 INLEVEREN: BIJ BATAVIERENPLANTSOEN 40 
OF JAN GIJZENKADE 97 OF RAAFSTRAAT 14
Het formulier kunt u ook vinden op de website: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

De wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt houdt ook dit jaar een wijkschouw. Het is de bedoeling dat er samen met 
medewerkers van de gemeente Haarlem, de gebiedsagent en Spaarnelanden wordt gekeken 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:

Inventarisatie formulier - WIJKSCHOUW 2020
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Informatie Coronavirus
Hulp nodig, of wilt u iemand helpen?
Er zijn verschillende organisaties die hulp bieden. En door 
Haarlemmers zijn initiatieven opgezet om elkaar te steunen 
met klusjes en om het sociaal contact in stand te houden. Heeft 
u behoefte aan hulp, zoals boodschappen in huis, een praatje of 
ondersteuning? Of wilt u een ander helpen? Help elkaar, zorg voor 
elkaar. Deel dit ook met mensen die minder digitaal zijn.

 Hulp krijgen of hulp bieden
•  Bij Haarlem Voor Elkaar kunt u hulp vragen én hulp aanbieden.  

Kijk op www.haarlemvoorelkaar.nl of bel naar 023 - 531 48 62.
•  Bij BUUV Haarlem kunt u hulp vragen of kijken wie u in de 

buurt kunt helpen. Kijk op Haarlem.BUUV.nu of bel naar  
023 - 551 78 45.

•  Heeft u behoefte aan ondersteuning of heeft u specifieke vragen 
over werk, inkomen, wonen, geldzaken, welzijn en/of zorg, dan 
kunt u het Sociaal Wijkteam bellen. Kijk voor een wijkteam in 
uw buurt op www.sociaalwijkteamhaarlem.nl.   
Bel 14023 voor het telefoonnummer van uw wijkteam als  
u het niet zelf kunt opzoeken.

•  CJG | Wilt u graag hulp bij uw vragen over opvoeden en 
opgroeien? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG). Medewerkers van het Informatie- & Adviesteam 
zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur op 088 
- 995 8484  of via info@cjgkennemerland.nl.

•  Humanitas is bereikbaar voor een luisterend oor, ideeën en tips 
voor ouders en kinderen. Alle werkdagen tussen 10.00  
en 14.00 uur via 06-53614050.

•  Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Als het thuis niet goed gaat is Veilig 
Thuis 24 uur per dag, alle dagen in de week te bellen op 
telefoonnummer 0800-2000.  U kunt ook bellen als u zich zorgen 
maakt over iemand. Meer info staat op www.veiligthuis.nl

•  Kijk voor initiatiatieven op Haarlem Ontmoet.

Behoefte om te praten
•  Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? 

Bel op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 uur naar Altijd Contact, 
088 - 855 5195. Daar zitten mensen voor u klaar!

•  Op maandag, woensdag en donderdag is er ook een mogelijkheid 
om via WhatsApp te chatten voor doven en slechthorenden via 
023-5436090.

•  Of bel de Luisterlijn van Stem in de Stad en Het Open Huis, 
samen met Haarlemse Kerken. Bel tussen 13.00 en 20.00 uur 
naar 023 - 30 36 700.

Hulp voor ouderen en zieke mensen
•  Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer waar ouderen 

en zieke mensen terecht kunnen met vragen rond het coronavirus. 
Bereikbaar via 070 - 445 58 88.

•  Bent u mantelzorger of zorgt u voor iemand? Het zijn moeilijke 
tijden. U kunt bij team Tandem terecht voor een luisterend oor en 
praktische hulp. Bereikbaar via 023 - 891 06 10.

•  Werkt u bij een organisatie en wilt u iets betekenen voor 
kwetsbare bewoners maar weet u niet precies hoe? Neem contact 
op met Haarlem Effect via 023 - 532 25 47 of met DOCK 
Haarlem via 088 - 855 51 75.

•  Woont er een ouder of ziek persoon in uw buurt? Dan is de kans 
groot dat hij of zij zich eenzaam voelt of moeite heeft  
met boodschappen doen. Wilt u helpen? Een simpele oplossing is 
om uw naam en telefoonnummer op een briefje te schrijven met 
een kort berichtje dat u hem/haar graag wilt helpen en doe dit in 
de brievenbus.

•  Brei een sjaal voor mensen die wat extra liefde en warmte 
kunnen gebruiken. Kijk op zozjaal.nl.

•  Heeft u behoefte aan een warme maaltijd? Tafeltje Dekje 
bezorgt maaltijden bij senioren en mensen met een geestelijke 
of lichamelijke beperking. Heeft u een Haarlem Pas of komt u 
daarvoor in aanmerking, dan kunt u gebruik maken van Tafeltje 
Dekje. De maaltijden worden op maandag tot en met vrijdag 
warm aan huis bezorgd tussen 12.00 en 13.00 uur. U kunt zich 
aanmelden via de mail tafeltjedekje@haarlemeffect.nl of per 
telefoon 023 532 25 47.

Boodschappen doen of laten doen
•  ZoefZoef en jongerenorganisatie Triple ThreaT zijn samen met 

Albert Heijn Vos de Haarlemse Boodschappen Service gestart. 
Deze boodschappendienst is bedoeld voor 65-plussers en mensen 
die minder mobiel zijn of een zwakkere gezondheid hebben.  
Kijk op www.zoefzoefhaarlem.nl of bel 023 - 543 60 46.

•  Stichting Jongeren in Beweging helpt in Schalkwijk met 
boodschappen doen en biedt ook een luisterend oor. Stuur een 
e-mail naar Stichtingjongereninbeweging@gmail.com of bel 
met 06 - 14 999 822.

In Haarlem zijn nog veel meer initiatieven om elkaar bij te staan in de 
coronacrisis. Kijk voor een overzicht op www.haarlem.nl/coronavirus/
Blijf er niet mee zitten #SamenTegenCorona



Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt10

Ook op de Jan Gijzenbrug op de Rijksstraatweg was er geen 

herdenking. Toch zijn er in tussen 18.00 en 19.00 uur veel 

kransen en bloemen neergelegd.

Op de Jan Gijzenbrug wordt al 75 jaar een herdenking gehouden, 

waarbij in de afgelopen jaren eerst een ceremonie plaatsvond in 

de Mariakerk. Na de ceremonie in de kerk, lopen de aanwezigen 

een stille tocht naar de brug. Vervolgens, na twee minuten stilte, 

worden de kransen neergelegd. De jeugdleden van de scouting 

zijn altijd aanwezig om te assisteren bij de hele herdenking.

Ook de wijkraden zijn uitgenodigd om aan de ceremonie deel 

te nemen en een krans neer te leggen. De wijkraad Dietsveld-

Vogelbuurt legt ieder jaar namens de bewoners van de wijken 

een krans neer. Ook dit jaar hebben wij dat op gepaste wijze 

gedaan. Wij hopen dat volgend jaar de herdenking weer op 

de gebruikelijke manier zal plaatsvinden.

Dodenherdenking 4 mei 2020 
Jan Gijzenbrug

Vanwege het coronavirus is het stilstaan bij de dodenherdenking op 4 mei en de viering 
van 5 mei dit jaar anders verlopen. Iedereen werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis 
te blijven en niet fysiek samen te komen.
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Een groot gedeelte van het Schoterbos is al opgeknapt (fase 
1). Om de waterafvoer te verbeteren is er meer open water 
gemaakt. Verder hebben de bomen en het andere groen een 
opknapbeurt gekregen. Nu is het andere deel van het park 
aan de beurt (vervolgfase). Het doel is een gezonde ruimte 
die geschikt is voor beweging en ontmoeting. De bestaande 
voorzieningen worden behouden en beter ‘beleefbaar’ gemaakt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 
mei 2020 het Definitief Ontwerp (DO) vastgesteld van de 
vervolgfases van het grootonderhoud van het Schoterbos.
Van 9 maart tot 16 april jl. heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) 
ter inzage gelegen. Helaas is de geplande inloopavond op 

16 maart jl. niet doorgegaan vanwege het coronavirus. Ook 
is de inspraak digitaal voortgezet, omdat het belangrijk is dat 
de werkzaamheden aan het park kunnen worden afgerond 
en omdat er al uitgebreid is geparticipeerd bij het tot stand 
komen van het VO. Voor mensen die niet digitaal zijn, was er 
een direct telefoonnummer beschikbaar. Op het VO waren 
35 zienswijzen ingediend en na afweging daarvan is het DO 
van de vervolgfases vastgesteld. Met de uitvoering van het 
DO vervolgfases wordt de aanpak van het Schoterbos voltooid.
U kunt hierover meer informatie vinden via onze website 
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.

Grootonderhoud Schoterbos 
vervolgfases
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INFORMATIE OVER DE WIJK
Wijkraadleden
Voorzitter: Bert-Jan Rip

Secretaris: Pauline Landwehr Johann

Penningmeester: Vacant

Notuliste: Vacant

Overige Wijkraadleden:   Willie Kemper 

Daniël Koomen 

Jacqueline Kuiter 

Martin van de Pavert 

Esther Pieters 

Simone Willemse

Bereikbaarheid
Website: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Email: info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Facebook: www.facebook.com/dietsveldvogelbuurt

Gebiedsagent: Ronald Kales tel.: 0900-8844

Gebiedsverbinder: Menno Evers tel.: 14 023

Wethouder aandachts- 

gebied Noord: Merijn Snoek

Melding openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte, kunt u melden op 

www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/

Of bel gemeente Haarlem: telefoon 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

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 
(ondervoorbehoud in verband met coronamaatregelen):

10 juni (alleen online)

9 september 2020
14 oktober 2020
11 november 2020
9 december 2020
13 januari 2021
10 februari 2021

Vergaderdata 
Wijkraad
Dietsveld - 
Vogelbuurt

De nieuwsbrief is een uitgave van:
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

Redactie: Jacqueline Kuiter
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Ontwerp en drukwerk: De Lithografen uit Haarlem B.V.

Wilt u een artikel plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief
van de wijkraad?

Lever uw kopij dan in vóór: 1 september 2020

U kunt dit doen door een e-mail bericht te sturen aan:
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

COLOFON


