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De vereniging Behoud de Hekslootpolder dacht dat
wat extra steun via een wijkraad wel gewenst was.
Voor mij is participeren naar de Gemeente toe
het belangrijkste. Niet achteraf protesteren maar

Even voorstellen….

vooraf meepraten en -denken. We zijn daarin als

Precies weet ik het niet meer, maar het zal

de huidige, digitale, wereld nog steeds van belang.

zo’n 20 jaar geleden zijn dat we met een klein

Zeker als spreekbuis naar de Gemeente.

groepje de wijkraad heroprichtte. Het gebied

Binnen de wijkraad heb ik heel lang de functie

werd wat groter; Dietsveld en Vogelbuurt.

van voorzitter mogen vervullen, maar de huidige

De noodzaak ontstond voor mij vanwege

functie van wijkraadslid past me ook uitstekend.

wijkraad meestal succesvol. Een wijkraad blijkt in

de plannen voor een brug met aan- en
afvoerwegen door de Hekslootpolder.

Martin van de Pavert
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Woning splitsing/vorming
In de nieuwsbrief van november 2020 stond een oproep om aan te geven
waar woningen in onze wijk gesplitst worden. Er zijn hierop veel meldingen
binnengekomen en hiervoor danken wij u hartelijk.
De genoemde adressen en de overlast die de splitsing met
zich meebrengt, hebben wij doorgegeven aan de ambtenaar
die zich bezighoudt met de woonruimtevoorraad.
Van de gemeente hebben wij uitleg gekregen over “kadastraal
splitsen” en “woningvormen”.
Splitsen is een juridische handeling. Met een splitsingsvergunning
mag een kadastraal recht gesplitst worden in appartementsrechten.
Hierdoor kan het gesplitste appartement apart verkocht worden.
Woningvormen is het bouwkundig splitsen van een
woning in meerdere zelfstandige woningen. Het is een
bouwkundige handeling.
Vanaf 1 mei 2019 zijn er in feite 3 vergunningen nodig voor
het verbouwen van een woning in appartementen ten behoeve
van verkoop:
1 een omgevingsvergunning,
2 een woningvormvergunning en
3 een splitsingsvergunning.
Als de appartementen worden verhuurd dan is een
splitsingsvergunning niet nodig.
De gemeente gaat het beleid voor splitsen, woningvormen
en omzetten binnenkort evalueren. De regels voor het
splitsingsbeleid zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening.
In juli 2021 loopt de huidige huisvestingsverordening af. Voor
die tijd wordt een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld
en dat is ook het moment om het beleid te herzien. Het
participatietraject voor het (mogelijk) wijzigen van de regels
vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021. De wijkraad heeft
aangegeven, dat ze hierbij betrokken wil worden.

Een quotum wordt ook overwogen. Daarvoor heeft de gemeente
wel data nodig van welke woningen er (legaal en illegaal) zijn
gesplitst. Door uw meldingen, hebben we hieraan kunnen
bijgedragen. Als de gemeente een quotum of speciale toets
niet voor elkaar krijgt en het blijkt dat de druk in DietsveldVogelbuurt inderdaad fors oploopt, dan kan de gemeente
besluiten om hier ook woningvormen niet meer toe te staan.
Dat is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Na vergunningverlening wordt ter plaatse gecontroleerd of
de woningen conform de vergunning in gebruik zijn genomen.
Als dat niet zo is, dan kan er een bestuurlijke boete worden
opgelegd. Ook bij klachten en overlastmeldingen
neemt handhaving poolshoogte.
Als er overlast is, meldt dit dan bij https://www.haarlem.nl/
melding-doen/. De meldingen worden geregistreerd en daar
wordt dan naar gekeken bij de evaluatie. Bovendien kan dan een
handhavingsinspecteur actie ondernemen, op het moment dat
het om een illegale situatie gaat.
De gemeente Haarlem kondigt het splitsen of vormen
van woningen aan via www.overheid.nl. Klik door op
“attenderingsservice” (eerste kolom) om aan te geven over
welke zaken u geïnformeerd wilt worden. (Zie ook het artikel
over “Publicatie besluiten gemeente Haarlem” in deze
nieuwsbrief).
Als u merkt dat er woningen gesplitst worden of dat
er woningvorming plaatsvindt, laat het ons weten via
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.
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“Alles over Noord”

in Talkshow Nieuws in Noord

Iedere eerste maandagavond van de maand kunt u luisteren
naar de radio-talkshow Nieuws uit Noord, live op Haarlem105
van 19.00-21.00 uur via FM 89,9, DAB+ digitale radio of
op www.haarlem105.nl. Ook via uw televisie vindt u deze
radiozender.
De talkshow komt live vanuit de studio van Haarlem 105,
aan de Zijlweg Zijweg 10 met de presentatoren Arno van
der Vuurst van het Verhalenhuis en Marcel Smeenk van
welzijnsorganisatie DOCK-Noord.
Elke maand is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen,
projecten, en speciale activiteiten in het grootste stadsdeel
van Haarlem. De presentatoren bespreken met gastsprekers
diverse nieuwsberichten over Haarlem-Noord. De berichten zijn
kort en krachtig en er worden leuke tips gedeeld. Dan ben je
weer gelijk helemaal op de hoogte!

De nieuwsitems worden afgewisseld
met smakelijke muziek-vitamines.
Noteer de data voor het hele jaar
alvast in uw agenda: 1 maart, 5 april,
3 mei, 7 juni, 6 september, 4 oktober,
1 november en 6 december.
In de zomermaanden juli en augustus
is er geen uitzending.

Zegt het voort!

Vacature Penningmeester vervuld
Lange tijd heeft de wijkraad gezocht naar iemand die de functie
van penningmeester op zich wilde nemen. En we zijn heel blij
om te vertellen dat Carla van Zantvliet deze functie vanaf heden
wil vervullen. Zij is bekend met de wijk, ze is geboren en getogen
in de wijk en ze heeft jarenlang de Braderie op de Vergierdeweg

(mede) georganiseerd. Daarnaast is Carla eigenaresse van
Het IJsparadijs en Gildehuis Administraties, beiden gevestigd
op de Rijksstraatweg.
Carla, wij heten jou van harte welkom in het wijkraadteam!

Braderie 2021
In de nieuwsbrief van juni 2020 is aangegeven dat er in
september 2021 weer een braderie op de Vergierdeweg
georganiseerd zou worden. Maar op dit moment is het nog
onduidelijk of de braderie dit jaar kan plaatsvinden. Een reden
hiervoor is dat het nog niet duidelijk is hoe het verder gaat
met corona. De andere reden is dat er geen enkele reactie is
geweest op de oproep om vrijwilligers die willen meedenken
over de invulling van de braderie. Het organiseren van de
braderie vergt nu eenmaal de nodige voorbereiding en tijd
en vele handen maken licht werk.

Graag willen wij weten:
1 	Bent u geïnteresseerd in een braderie op de Vergierdeweg?
Ja/nee
2 	Bent u bereid om als vrijwilliger mee te helpen?		
Ja/nee
3 	Bent u bereid om sponsor te zijn? Ja/nee
4 	Heeft u een ander idee voor een buurt evenement?		
Zo ja, welk idee?

Het team Braderie Vergierdeweg en de wijkraad vragen
zich af of er nog animo is voor een braderie op de
Vergierdeweg. Wij willen u als wijkbewoners vragen om
hierover enkele vragen te beantwoorden via de poll op de
website www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.

Mochten zich geen vrijwilligers melden die actief willen
meehelpen de braderie te organiseren dan zal deze zeker niet
meer doorgaan.

U mag ons ook mailen op info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.

Team Braderie Vergierdeweg en leden van de wijkraad.
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Publicatie besluiten
gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem is verplicht om haar inwoners op de
hoogte te houden over verleende vergunningen, gewijzigde
bestemmingsplannen, verkeersbesluiten, verleende
omgevingsvergunningen en ontwerpbestemmingsplannen.
Dit doen ze door deze besluiten te publiceren in bijvoorbeeld
huis-aan-huisbladen of op internet.
Indien u digitaal op de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden
voor de nieuwsberichten van de gemeente Haarlem via: https://
www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail/.
Het invulscherm spreekt voor zich.

via https://www.overheid.nl/. Klik door op “attenderingsservice”
(eerste kolom) om aan te geven over welke zaken u
geïnformeerd wilt worden.
Zo blijft u op de hoogte van wat er in uw straat of wijk speelt,
wat verrassingen, teleurstellingen of frustraties voorkomt. Als
u het niet eens bent met een besluit kunt u daartegen bezwaar
of een zienswijze indienen. Zo weet de gemeente wat er onder
de inwoners leeft. De wijkraad blijft ook graag op de hoogte van
wat er in onze wijken speelt. U kunt ons altijd bereiken via info@
wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.

Voor aankondigingen over de buurt (vergunningen voor
bouwplannen, verkeersmaatregelen e.d.) kunt u zich aanmelden

Jaarvergadering wijkraad
Elk jaar vindt er een jaarvergadering plaats waarbij het
financieel jaarverslag wordt besproken. Daarnaast nodigen
wij ook een gastspreker uit die over een boeiend thema
komt vertellen. En het is altijd fijn als er een gezellig aantal
bezoekers komt, waarmee na afloop onder het genot van een
hapje en drankje kan worden nagepraat over het onderwerp of
andere zaken die spelen in de wijk. Het levert regelmatig weer
nieuwe ideeën op en daar zijn wij als wijkdraad blij mee, want
betrokken buurtbewoners hebben we nodig.

Helaas is het op dit moment nog onzeker of de
jaarvergadering van 14 april 2021 op locatie kan plaatsvinden
in verband met de coronamaatregelen. Via onze website
(www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl), Facebookpagina
(heeft u deze al geliket?) en Nextdoor zullen wij laten weten
of de jaarvergadering doorgaat en welk thema de vergadering
zal hebben. Houdt het dus in de gaten!

Wijkschouw
In juni 2020 heeft de wijkraad de bewoners opgeroepen om
suggesties in te brengen voor de wijkschouw. In de wijkbrief
van november jl. hebben wij aangegeven dat wij de reacties
geïnventariseerd hebben en dat wij contact hebben opgenomen
met de betreffende ambtenaren van de gemeente.
In verband met de coronamaatregelen (met maximaal 2 man
op straat) is het helaas nog niet gelukt om de wijkschouw uit
te voeren. Wel hebben we nauw contact met de gemeente
over een aantal lopende zaken, maar bij alle punten van de
wijkschouw is het juist goed om ter plekke te gaan kijken met
de gemeente/Spaarnelanden/Politie.

Zodra de maatregelen versoepeld zijn, wordt er alsnog een
datum gepland voor de fysieke wijkschouw. Wij houden u op
de hoogte. Raadpleeg hiervoor onze website, Facebookpagina
en Nextdoor. Hierop publiceren wij de voortgang.
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Skaeve Huse en Domus Plus

De gemeente Haarlem wil 2 woonzorgvoorzieningen bouwen:
een Domus Plus en een project Skaeve Huse.
Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen
wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische
problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking.
Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen
die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale
woonwijk en daar veel overlast veroorzaken.
Er zijn vier locaties gekozen voor de mogelijke vestiging van een
Domus Plus en/of Skaeve Huse. De vier plekken waar mogelijk
een woonzorgvoorziening komt zijn:
1 	Bij de monumentale boerderij Noord Akendam, aan de
Vergierdeweg 452/454.
2 	Op het groene perceel ten zuiden van het fietspad en de flyover bij de Robertus Nurksweg.

3 	Aan de westzijde op het weiland dat behoort bij de boerderij
aan de Nieuweweg 2.
4 	Op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI)
Schalkwijk, aan de Boerhaavelaan 57.
Omwonenden, bedrijven en wijkraden van deze vier locaties
zijn in november en op 14 december 2020 uitgenodigd voor
een digitale informatiebijeenkomst. De online bijeenkomst
van 14 december was gericht op het Vondelkwartier.
U kunt de bijeenkomst terugkijken via onze website
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.
Het is de bedoeling dat er in de eerste helft van 2021 een
besluit wordt genomen of er mogelijk een geschikte plek is.
Indien u meer wil lezen over dit onderwerp, kijkt u dan op onze
website www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl onder projecten.
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Groot onderhoud
Schoterbos (vervolgfase)

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. Onlangs zijn er nog faunatrappetjes in het water
aangebracht.
Nu is het andere deel van het park aan de
beurt (vervolgfase). Het doel is een gezonde
ruimte te maken die geschikt is voor beweging
en ontmoeting. De bestaande voorzieningen
worden behouden en beter ‘beleefbaar’
gemaakt.
De werkzaamheden die in de vervolgfase
uitgevoerd worden, zijn onder andere:
Al het water in het park wordt met elkaar
verbonden.
Om een goede waterdoorstroming te krijgen
wordt de rechte sloot in het park verbreed.
Ook worden de duikers weggehaald en
vervangen door bruggen.
Er komt een beplantingsplan voor het
hele park.
De fietspaden worden verbeterd.
Nieuwe voorzieningen. Denk aan visplekken,
een trapveldje met dug-out
voor jongeren, een natuurlijke speelplek
voor kinderen.
Wilt u meer weten over het groot onderhoud
van het Schoterbos kijk dan op
https://www.haarlem.nl/groot-onderhoudschoterbos/ of via de website van de wijkraad
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.
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(On)toegankelijke trottoirs
Uit de reacties die wij kregen op onze oproep voor de
wijkschouw bleek, dat bewoners onder andere nog steeds
overlast ervaren van moeilijk toegankelijke trottoirs.

‘Hoe zorgen we ervoor
dat de stoep voor iedereen
toegankelijk is?’
In onze wijk wonen veel jonge gezinnen en senioren. Wat betekent
dat zij zich met een kinderwagen, rollator, rolstoel over de
stoep bewegen. Het is heel belangrijk dat zij dat vrij en zonder
belemmeringen kunnen doen.
We staan er vaak niet bij stil, maar een onhandig geparkeerde
auto, (bak)fiets, scooter, bromfiets of overhangend groen maakt
het lastig voor mensen om erlangs te kunnen. Hierdoor zijn
mensen genoodzaakt om over de weg te lopen, wat gevaarlijke
situaties kan opleveren.
Daarom willen we onze buurtbewoners graag vragen; loop eens
naar buiten en kijk eens met andere ogen naar uw tuin en het
trottoir voor uw deur. Hangt er bijvoorbeeld een struik, boomtak
of heg over uw stoep heen? Parkeert u uw fiets/scooter of
misschien een bakfiets op de stoep? Of staat uw auto ver op
de stoep geparkeerd om schade aan uw spiegel te voorkomen?
Weet dan, dat een kinderwagen of rollator ook per ongeluk
schade kan veroorzaken.

De streefbreedte is vier vrije stoeptegels (120 cm). Drie
stoeptegels (90 cm) is minimaal voor bijvoorbeeld een rolstoel
of wandelwagen.
Een vrij toegankelijke stoep is fijn voor alle buurtbewoners die
graag een (corona) wandeling maken, al dan niet met de hond,
boodschappen of kinderen.
Samen zorgen we er voor dat het fijn wonen is
en blijft in onze wijk.
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Wilt u een artikel plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief
van de wijkraad?
Lever uw kopij dan in vóór: 25 april 2021
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:

Carla van Zantvliet

Notuliste:

Barbara Pronk

Overige Wijkraadleden: 	Daniël Koomen (website)
Jacqueline Kuiter
Martin van de Pavert
Esther Pieters

Bereikbaarheid
Website:

www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Email:

info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Facebook:

www.facebook.com/dietsveldvogelbuurt

Gebiedsagent:

Ronald Kales tel.: 0900-8844

Gebiedswethouder:

Michel Rog

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 14 023 of Meldkamer Veiligheid & Handhaving: 023-5114950

COLOFON
De nieuwsbrief is een uitgave van:

Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt
Redactie: Jacqueline Kuiter
nieuwsbrief@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 van harte welkom. U kunt
ook altijd een agendapunt inbrengen tijdens
de vergadering.
Plaats:
Vergierdeweg 50 te Haarlem
In het gebouw van de Dagopvang van
Kennemerhart (het Schoterhart), gelegen
achter het Schoterrechthuis.
In verband met de coronamaatregelen
zijn de vergaderingen vooralsnog online.
Als u wilt deelnemen aan de vergadering,
kunt u zich vooraf aanmelden via
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.
Wij houden u ook op de hoogte via de
website, Facebook en Nextdoor.
Aanvang
20.00 uur

Data
10 maart 2021 (online)
14 april 2021 (jaarvergadering)
12 mei 2021
9 juni 2021
Juli en augustus (vakantie)
8 september 2021
13 oktober 2021

