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Nieuwe minibiebs
in de wijk

Wist u dat er maar liefst 10 minibiebs in
de wijk te vinden zijn? Ze schieten als...

P.04 Straatfeest
‘Korte Reigerstraat’
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Voortgang
Wijkschouw 2020

5 September jongstleden vond het
jaarlijkse straatfeest plaats in, wat in...

In onze nieuwsbrief van juni jl. hebben wij
een oproep gedaan voor een...
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Langzaamaan komt er iets meer ruimte om ook
weer andere dingen te doen (hoewel er nog wel
wat huis gerelateerde projectjes op stapel staan
hoor).

Even voorstellen….

In de Wijkkrant zag ik een oproep voor notulist

Mijn naam is Barbara Pronk en ik ben 37

en interesse voor wat er speelt binnen de wijk,

jaar. Ik ben opgegroeid in Zuid-Holland en

is dit een leuke opdracht! Sinds deze zomer

woon nog maar net drie jaar in Haarlem met

ben ik aangesloten als notulist. Tussen de

mijn man en drie kinderen. Met de aanschaf

wijkraadsleden onderling heerst een fijne

van onze jaren-30 woning in de Vogelbuurt

dynamiek en er is ontzettend veel betrokkenheid

is een hoop van de vrije tijd gaan zitten

bij alles wat er speelt. Ik ben blij dat ik op deze

in het klussen en de zorg voor ons gezin.

manier mijn steentje kan bijdragen.

staan. Met mijn achtergrond als secretaresse
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Nieuwe minibiebs in de wijk
Wist u dat er maar liefst 10 minibiebs in de wijk te vinden zijn?
Ze schieten als paddenstoelen de grond uit.

Minibieb: hoe werkt dat eigenlijk?

Neem eens een kijkje in de kast van een minibieb en pak een boek
mee dat u leuk lijkt. U kunt ook zelf een boek erin leggen, ruilen,
weer terugbrengen of neerzetten in een andere minibieb. Er zijn
eigenlijk geen vastomlijnde regels. Maar laten we ervoor zorgen
dat het geen versleten boeken zijn en het geen rommeltje wordt.
En koop op z’n tijd ook een nieuw boek, zodat de boekhandels
blijven bestaan.

Wandeling

U kunt wandelen langs de minibiebs in de wijk (zie kaartje). Zo
komt u vast een mooi boek tegen, die u de volgende keer weer kunt
achterlaten in een van de minibiebs.

Meer?

Kijk voor meer minibiebs op www.minibieb.nl.
Misschien is er bij het verschijnen van deze nieuwsbrief alweer een
nieuwe minibieb bijgekomen. Bent u de volgende die een minibieb
neerzet voor uw huis?

Wouter Schenke
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Honden uitlaten

Onze wijkraad krijgt regelmatig vragen over het ‘honden-uitlaat-beleid’ en het is
wellicht nu een goed moment om onderstaande informatie met u te delen.
Overlast door honden(poep) is een weerbarstig onderwerp,
waarbij verschillende - vaak tegenstrijdige - belangen een rol
spelen. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen
de belangen van honden en hondenbezitters enerzijds en die
van niet-hondenbezitters anderzijds.
De gemeente heeft regels over het aanlijnen van honden en de
opruimplicht opgesteld zodat iedereen kan genieten van een
schone omgeving.
Regels voor het uitlaten van honden:
U moet de hondenpoep altijd opruimen, ook op de
losloopplaatsen;
Hondenpoep mag u in elke vuilnisbak weggooien.
Doe de hondenpoep wel in een plastic zakje;
Honden mogen niet in de goot poepen, omdat het
schoonhouden van goten lastig is door geparkeerde auto’s;
Honden moeten overal zijn aangelijnd, behalve op de
losloopplaatsen;
Honden mogen niet komen op kinderspeelplaatsen,
speelweides en in zandbakken*;
Is vastgesteld dat uw hond gevaarlijk is? Dan moet uw hond in
de openbare ruimte een muilkorf dragen.

Losloopplaatsen

In Haarlem zijn bijna 70 losloopplaatsen voor honden, die
aangegeven zijn door een bord. Op deze plaatsen kan uw hond

vrij rondrennen. Buiten deze plaatsen moeten honden overal
aangelijnd zijn. De losloopplaatsen in en rond onze wijken zijn:
Groenstroken Jan Gijzenvaart (Rijksstraatweg tot Vondelweg /
Spaarndamseweg);
Groenstrook tussen Noorder Buiten Spaarne en
Spaarndamseweg (Vondelweg tot gemaal Spaarndam);
Een deel van het Schoterbos;
Groenstrook ten noorden Jan Gijzenvaart (voetgangersbrug
Noorderhoutpad tot parallelweg Delftlaan);
Grasveld ten westen van de P.C. Boutensstraat.

Handhaving

Handhavers zien er op toe dat deze regels worden nageleefd.
Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een fikse geldboete.
Handhaving op hondenoverlast kan alleen bij ontdekking op
heterdaad. Handhavers surveilleren daarom regelmatig in
burger. Zij controleren of honden zijn aangelijnd en hondenpoep
wordt opgeruimd. Vragen over het hondenbeleid kunt u ook aan
de handhavers stellen.
U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente
Haarlem www.haarlem.nl/honden

*H
 et is niet duidelijk waar de speelweides zich in HaarlemNoord bevinden.
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Straatfeest ‘Korte Reigerstraat’
5 September jongstleden vond het jaarlijkse straatfeest plaats
in, wat in de volksmond, de Korte Reigerstraat heet. Dit jaar was
het programma aangepast in verband met het corona virus. Dus
geen gezamenlijk maaltijdbuffet, geen bingo of rad van avontuur
en geen partytenten. Alles om zo de 1,5 meter afstandsregels
zo goed mogelijk te kunnen hanteren.
Wel was er ruimte voor allerlei kleine bewonersinitiatieven,
gericht op de kinderen in de straat. Zo kon er op allerlei
manieren met ballen gegooid worden, was de autovrije straat
een waar speelparadijs en was er een minirommelmarkt (met de
opbrengst voor het Vogelhospitaal Haarlem). En natuurlijk stond
er een springkussen.

Ook dit jaar werd weer de jaarlijkse wisselreiger uitgereikt.
Deze is voor een bewoner die het afgelopen jaar wat extra’s
heeft betekend voor straatgenoten. De ontvanger moet de
wisselreiger een jaar lang zichtbaar in zijn/haar voortuin zetten.
Dit jaar werd hij -op veilige afstand- uitgereikt aan Elsemiek. Zij
is velen tot steun geweest gedurende de lockdown-periode. Zij
kookte in deze periode onder meer maaltijden voor mensen die
in de zorg werken.
Het feest eindigde met de traditionele marshmallows bij de
vuurkorf en een laatste borrel voor de volwassenen.

Menno
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Splitsen van woningen
Zoals iedereen weet, is er op dit moment een groot tekort aan
woningen in Haarlem. Om het tekort wat te verlichten worden
er regelmatig woningen gesplitst in appartementen. Echter
vanaf 1 mei 2019 is er een vergunning voor kadastraal splitsen
nodig in alle vooroorlogse buurten in Haarlem. Dus ook voor de
wijken Vogelbuurt en Dietsveld.
Beleggers van onroerende zaken spelen in op het woningtekort
door huizen te kopen en vervolgens te splitsen in twee of drie
appartementen.
Ook worden huiseigenaren actief benaderd door Vastgoed
management bedrijven. Zij stellen de vraag of de eigenaar
wel eens gedacht heeft aan het splitsen van de woning en het
optimaliseren van de huurprijs.
Zowel in de Vogelbuurt als in Dietsveld zijn bewoners bezorgd
over de trend van het splitsen van woningen, omdat de
infrastructuur in de wijken hierop niet is ingericht.
Maar het splitsen van woningen brengt ook andere nadelen
met zich mee. Door woningsplitsing komen er namelijk op

hetzelfde aantal vierkante meters meer mensen te wonen.
Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor geluidsoverlast en een tekort
aan parkeerplaatsen. In sommige gevallen kan woningsplitsing
leiden tot waardedaling van de woning en die van de
omringende woningen in de buurt.
De gemeente Haarlem heeft de laatste tijd regelmatig
splitsingen goedgekeurd.

Oproep

De wijkraad volgt deze ontwikkeling nauwlettend en wil graag
van u weten:
1) M
 erkt u dat er regelmatig woningen in uw straat/buurt
gesplitst worden?
2) B
 ent u telefonisch benaderd door een Vastgoed
management bedrijf om te vragen of u uw woning zou willen
splitsen?
Graag vernemen wij uw reactie of ervaring op
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

In gesprek met …..

Petra en Jolanda van MomsBoetiek
Ongeveer 2 keer per jaar opent MomsBoetiek een gezellige
tweedehands dameskledingbeurs in de gymzaal van de
openbare lagere school De Dolfijn op de Gijsbrecht van
Aemstelstraat 118 in Haarlem-Noord haar deuren.
MomsBoetiek wordt georganiseerd door een vrouwenclub die
buurtgevoel en duurzaamheid zeer belangrijk vinden. We staan
voor een gezellige avond met winkelende vrouwen en leuke
tweedehands kleding.
Als organisatie vinden we het belangrijk dames uit met name
de omgeving van Haarlem Noord in een ongedwongen sfeer, en
eventueel onder het genot van een hapje en drankje, een leuke
avond te bezorgen. Ook voor tienermeiden is MomsBoetiek een
leuke gelegenheid om voor leuke prijsjes hun garderobe aan te
vullen. De ervaring leert dat we een breed aanbod hebben voor
alle dames, jonge en ietsje ouder en van XS tot XL.

We willen buurtbewoonsters ook altijd de gelegenheid geven
om op een laagdrempelige manier hun bedrijfje, dienst en/of
product tijdens onze kledingbeurs te promoten. We hopen op
deze manier het buurtgevoel in Haarlem – Noord nog meer
te versterken. Kijk op deze site voor een impressie van welke
buurtbewoners je zijn voorgegaan.
Een deel van de opbrengst van onze kledingbeurs doneren we
aan goede doelen en niet-verkochte kleding, die inbrengers niet
meer terug willen doneren we altijd aan een goed doel.
Het Moms-team zoekt altijd mensen om mee te helpen met de
opbouw en afbouw en als je nog etalagemateriaal, spiegels en/
of kledingrekken hebt dan halen we deze graag bij je op.
Wil je meer weten van MomsBoetiek, kijk dan op onze site:
www.momsboetiek.nl of mail naar momsboetiek@gmail.com

Graaf Willem II van Holland
op bezoek in de Drususstraat
Tijdens burendag op 26 september jl. kregen de bewoners van de
Caninefatenstraat, Germanenstraat, Jan Gijzenkade en de Drususstraat
hoog bezoek. Graaf Willem II kwam het buurtfeest opluisteren. Hij
vertelde boeiend over de geschiedenis van Haarlem, waarbij hij zelf
ook een grote rol heeft gespeeld door Haarlem in 1245 stadsrechten
te geven. Ondanks de corona was het een geslaagd feest!
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YOGA FOR THE SPECIAL CHILD ®
Hallo lieve buurtbewoners, mijn naam is
Anna-Greet en ik woon in de wijk DietsveldVogelbuurt. In Haarlem-Noord geef ik zowel
reguliere yogalessen als lessen voor kinderen en volwassenen met
een speciale zorgvraag. In 2015 ben ik in aanraking gekomen met
Yoga for the Special Child ® en was meteen onder de indruk van
deze methode, waarbij je door middel van yogahoudingen en
ademhalingstechnieken de natuurlijke ontwikkeling van kinderen
met een speciale zorgvraag bevordert. Je kunt hierbij denken aan
het syndroom van down, autisme, ADHD en nog veel meer.
Deze methode spreekt mij aan, omdat verbinding en contact
centraal staat. Het is een zachte vorm van yoga. Op de website
www.yogaforthespecialchild.nl kun je alle informatie vinden.

Om deze lessen te kunnen geven heb ik verschillende opleidingen
gevolgd, waaronder de Hatha Yoga Teacher Training Sonia Sumar
Method. Zij is de grondlegger van Yoga for the Special Child ®.
Door de resultaten die er te zien zijn, werd ik alleen nog maar
enthousiaster over deze wijze van lesgeven en wil dit graag met
jullie delen.
Wil je meer weten, neem dan contact met mij op.
Ik verheug mij er op je te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Anna-Greet
www.drishtiyogahaarlem.nl

Nieuwe Verloskundigenpraktijk De Verbinding
Sinds 2002 heeft Dieuwke Ottens een verloskundige praktijk
gehad op het Tesselschadeplein. Per 1 juli 2020 heeft Dieuwke
haar praktijk onder een andere naam en op 2 nieuwe locaties
voortgezet, altijd dichtbij in de buurt.
De naam van de nieuwe praktijk is ‘De Verbinding’.

(aandacht voor preventie), diëtiste en bekkenfysiotherapeut
in eigen praktijk, ruime mogelijkheden op het gebied van
voorlichting tijdens zwangerschap en de periode na de
bevalling, begeleiding bij vragen op gebied van seksualiteit,
begeleiding bij angst voor de bevalling.

De locaties zijn:
- Haarlem Samen Gezond, Rijksstraatweg 56, Haarlem en
-	De Gijz (Consultatiebureau Haarlem-Noord), Jan Gijzenkade
305-B, Haarlem.

Voor meer informatie en vrijblijvende
kennismaking:

Binnen de verloskundigenpraktijk De Verbinding bieden de
verloskundigen totale verloskundige zorg binnen een breder
uniek perspectief. Van Kinderwens tot het eerste jaar na de
bevalling. Centraal binnen deze zorg staan de kernprincipes©:
Kennis, Samen, Preventie en Wijkgericht.

Wat kun je standaard verwachten:

Spreekuurmogelijkheden ook in de avond en op zaterdag,
Hartjesspreekuur, echo’s binnen eigen echocentrum, zorg op
gebied van anticonceptie, kinderwensconsulten, hulp bij geven
van borstvoeding, samen maken van een gezonde start

Verloskundigenpraktijk De Verbinding
Dieuwke Ottens en Nina Zimmer
Telefoon: 023-2001925/ 06-15303949

www.verloskundigenpraktijkdeverbinding.nl
info@verloskundigenpraktijkdeverbinding.nl
www.praktijkvoorseksuelegezondheidhaarlem-noord.nl
dieuwke@praktijkvoorseksuelegezondheidhaarlem-noord.nl
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Voortgang Wijkschouw 2020
In onze nieuwsbrief van juni jl. hebben wij een oproep gedaan
voor een wijkschouw. Hierop zijn 38 reacties binnengekomen!
We zijn heel blij met deze suggesties en het is fijn om te zien,
dat zoveel bewoners zo betrokken zijn bij onze buurt.
Inmiddels zijn alle reacties geïnventariseerd en gecategoriseerd.
Er zijn niet alleen verbeterpunten aangegeven maar ook leuke en
goede ideeën aangedragen. Een selectie uit de verbeterpunten zijn:
Het overhangende groen op de trottoirs, waardoor deze minder
toegankelijk zijn;
Op diverse punten verkeersdrukte en te hardrijden;
Nieuwe drempels Eksterlaan te laag;
Problemen met afvalcontainers en duobakken;
Slecht onderhoud Batavierenplantsoen;
Te hoge parkeerdruk;
Te hoge verkeersdrempels bij zijstraten Jan Gijzenkade;
Verloedering van bepaalde stukken in de wijk;
Overlast hangjongeren.

Deze ideeën vallen onder het leefbaar maken van de wijk
of buurt. Hiervoor heeft de gemeente het Leefbaarheidsen initiatievenbudget beschikbaar gesteld.
U kunt, met voldoende draagkracht van de buurtbewoners,
een aanvraag indienen. Zie hiervoor https://www.haarlem.nl/
leefbaarheid-en-initiatiefbudget.
Nu er een inventarisatie heeft plaatsgevonden van de
verbeterpunten, wordt er contact opgenomen met de wijkregisseur
om een afspraak te plannen voor de schouw. Vanwege de
coronamaatregelen, kan dit wat meer tijd in beslag nemen.
De wijkraad gaat tijdens de wijkschouw haar invloed aanwenden
om tot oplossingen te komen. Uit de vorige wijkschouw is
gebleken dat er veel is bereikt, maar niet alle verbeterpunten
tot een oplossing hebben geleid. Dit was vooral te wijten aan
bestaand beleid van de gemeente, keuzes die al gemaakt waren
of omdat er geen budget beschikbaar was.

Een greep uit de ideeën is: plaatsen van plantenbakken,
aanbrengen van biodiversiteit in de wijk en ‘groen’ rond
de afvalcontainers.

Parkeeroverlast in de wijk
Bij de wijkraad komen meldingen binnen van bewoners die zich
zorgen maken over de parkeeroverlast. Het gaat dan niet alleen
om foutief of langdurig geparkeerde auto’s maar ook om de
werkbusjes.
Foutgeparkeerde voertuigen leveren namelijk onoverzichtelijke
en gevaarlijke situaties op. Denk hierbij aan voetgangers die
niet op het trottoir kunnen lopen en uitwijken naar de rijweg.
Kinderen die moeilijk kunnen oversteken en daardoor voertuigen
over het hoofd zien. Met alle gevolgen van dien. Oplossingen
voor het parkeerprobleem zijn niet makkelijk te vinden.
Wij raden u aan om eerst rustig met buurtbewoners in gesprek
te gaan. Vaak gaat het om bewustwording. Als het niet mogelijk
is de eigenaar van het voertuig te achterhalen, kunt u ook een
melding doen bij de gemeente Haarlem via www.haarlem.nl/
melding-doen/. (De melding kunt u ook doen via de website
van de wijkraad: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl).

Hulpdiensten en fout geparkeerde auto’s

Foutparkeren, zoals buiten de parkeervakken, half op de
stoep of in een bocht, kan gevaarlijke situaties opleveren
en grote gevolgen hebben bij calamiteiten. De hulpdiensten
moeten vrije doorgang hebben, omdat de eerste minuten van
levensbelang zijn. Een verkeerd geparkeerde auto vormt hierbij
een bedreiging, omdat de hulpdienst dan niet snel genoeg op de
plek kan komen waar hulp nodig is.

Gevolgen foutgeparkeerde auto’s

Bij een noodsituatie wordt een foutgeparkeerde auto
weggesleept, de kosten zijn dan te verhalen op de parkeerder.
Bij acute noodsituaties, zoals bijvoorbeeld levensgevaar of
uitslaande brand, kan de foutgeparkeerde auto weggeduwd of
van de straat worden gereden. Voor hulpverleners telt namelijk
elke seconde.
We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving
en daar hebben we elkaar bij nodig.
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Wilt u een artikel plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief
van de wijkraad?
Lever uw kopij dan in vóór: 21 december 2020
U kunt dit doen door een e-mail bericht te sturen aan:
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

INFORMATIE OVER DE WIJK
Wijkraadleden
Voorzitter:

Bert-Jan Rip

Secretaris:

Pauline Landwehr Johann

Penningmeester:

Vacant

Notuliste:

Barbara Pronk

Overige Wijkraadleden: 	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

Wethouder aandachtsgebied Noord:

Merijn Snoek

Melding openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte, kunt u melden op
www.haarlem.nl/melding.
Of bel gemeente Haarlem: telefoon 14 023 of meld het op de app Buiten Beter.
Overlastmeldingen kunt u doen via www.haarlem.nl, via het Klant Contact Centrum
14023 of Meldkamer Veiligheid & Handhaving 023-5114950
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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:
In verband met de coronamaatregelen zijn
de vergaderingen vooralsnog online. Als u
wilt deelnemen aan de vergadering, kunt u
zich aanmelden via
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl. Wij
houden u ook op de hoogte via de website,
Facebook en Nextdoor.
Aanvang:
20.00 uur
Data
11 november 2020
9 december 2020
13 januari 2021
10 februari 2021
10 maart 2021
14 april 2021

