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Er is veel aan de hand momenteel, door alle
coronamaatregelen. Daardoor is er veel...

Ik ben Rizgar, 47 jaar en woon bijna een
jaar samen met mijn vrouw en onze kat...

In gesprek met...

P.11

De wijkcentra zijn WEL
open!

Veel mensen denken dat de wijkcentra
helemaal dicht zijn in deze lockdown...
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deze wijk ook ambassadeur van Spaarnelanden,
waarbij ik al lopend met de hond door de wijk
meldingen doe bij Spaarnelanden over afval,
weigerende containers, losse stoeptegels,

Even voorstellen….

onkruid e.d., zodat Spaarnelanden dit snel kan

Sinds kort heb ik mij aangemeld als

het organiseren van de Braderie Vergierdeweg.

penningmeester bij de Wijkraad. De reden

De stap naar de Wijkraad is daardoor niet erg

hiervoor is dat ik al langere tijd zag dat deze

groot. Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan

functie vacant was. Voor mij is het een kleine

de leefbaarheid in de wijk en denk dat via deze

moeite de financiën van de wijkraad bij te

functie nog meer te kunnen gaan doen.

oppakken. Tevens ben ik al jaren betrokken bij

houden, daar ik al 25 jaar eigenaar ben van
een boekhoudkantoor. Daarnaast ben ik voor

Carla van Zantvliet-van Oerle
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Blije boomspiegels!
Heeft u last van chronische groene vingers en wilt u méér vergroenen
dan uw eigen tuin? Of heeft u juist géén tuin en wilt u toch iets groens
in de straat of voor de deur? Adopteer dan een boomspiegel!
Een boomspiegel is het stukje extra grond rondom de stam van
een boom. Deze ruimte leent zich perfect voor extra beplanting,
mits er ook de juiste grond omheen ligt. Alle inwoners van de
gemeente Haarlem hebben de mogelijkheid om de boomspiegel
voor of vlakbij hun woning te adopteren. Via de website
van Spaarnelanden kunt u de adoptie van een boomspiegel
aanvragen. Deze aanvragen worden gewoon behandeld, ondanks
de coronamaatregelen. Het gaat immers alleen om het markeren
van de boomspiegel, nadat de aanvraag is goed gekeurd. Nadat
de boomspiegel is gemarkeerd, kunt u aan de slag!

Naast het feit dat het gezellig staat in uw straat, draagt u ook een
steentje bij aan de biodiversiteit in uw eigen leefomgeving. Bloemen
trekken immers meer insecten en vlinders aan. Zij zorgen voor een
vruchtbare bodem en leveren voedsel aan de vogels.
Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat een groenere
leefomgeving een positief effect heeft op onze mentale gezondheid.
Vrolijk de buurt dus op en maak een kleurrijke mini-tuin van
uw boomspiegel! Via deze link kunt u naast de aanvraag ook
(beplanting)tips en spelregels lezen.
www.spaarnelanden.nl/inwoners/groenparticipatie.

Max van Steijn

Braderie 2021
In de wijkkrant van februari hebben wij u gevraagd om een
enquête in te vullen over de animo voor het organiseren van
een braderie op de Vergierdeweg. Meer dan honderd mensen
hebben de enquête ingevuld en daar zijn we ontzettend blij
mee. Er waren veel positieve, leuke en inspirerende reacties.
Ook waren er een aantal mensen die zich als vrijwilliger
hebben opgegeven en willen sponsoren. Bijna 80% van de
buurtbewoners is geïnteresseerd in een braderie of een ander
buurtfeest/evenement.

De wijkraad en Team braderie hebben de reacties
geïnventariseerd en gaan bekijken of in september een
braderie of buurtfeest georganiseerd kan worden. Voor de
zomervakantie willen wij de knoop doorhakken, omdat we
dan meer weten over de eventuele versoepelingen van de
coronamaatregelen.
Wij houden u op de hoogte via Facebook, Nextdoor en onze
website!
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Jaarvergadering 2021

Op 14 april jl. heeft onze jaarvergadering digitaal
plaatsgevonden. Ondanks dat de vergadering niet op locatie
kon plaatsvinden, was het een interessante en leerzame avond.
En het was leuk om te zien, dat een aantal wijkbewoners
belangstelling heeft getoond voor de jaarvergadering.
We hebben teruggeblikt op afgelopen jaar en een vooruitblik
gegeven op het komende jaar. De wijkraad heeft zich afgelopen
jaar beziggehouden met onderwerpen die in de wijk spelen
zoals: oplevering kruispunt Jan Gijzenkade/Rijksstraatweg,
woningsplitsing, rattenplaag, opstelstrook Jan Gijzenkade/
Vondelweg en Skaeve Huse.

Het komende jaar zullen we aandacht besteden aan onder
andere het aanleggen van een energie park op Schoteroog,
het mobiliteitsbeleid, eventueel het organiseren van braderie/
buurtfeest, eenzaamheid onder bewoners en de wijkschouw.
Op de vergadering waren drie gastsprekers aanwezig, Stefan
Muller van de gemeente Haarlem, Frances Nuijens van Coalitie
Haarlem Ontmoet en Harmen Rijksen van Kennemerhart.
Zij vertelden over het thema “Eenzaamheid”. In deze wijkkrant
treft u meer informatie aan over hoe ‘eenzaamheid’ onder
bewoners gesignaleerd en aangepakt kan worden.
Ondanks dat de jaarvergadering geslaagd was, hopen
wij volgend jaar de jaarvergadering weer op onze vaste
vergaderlocatie te kunnen houden.

Kadebewoners zijn hardrijders beu
Geer Heiliegers en Erik Klooster zijn het helemaal zat dat
er dag en nacht automobilisten zijn, die lak hebben aan de
maximumsnelheid van 50 km per uur op de Jan Gijzenkade.
Samen trekken ze ten strijde als er vorig jaar twee ernstige
ongelukken met hardrijders hebben plaatsgevonden. Een
automobilist reed zo hard de kade op, dat hij het stuur niet meer
onder controle had en tegen vier geparkeerde auto’s aanreed,
vervolgens sloeg hij zelf over de kop. Later in het jaar reed een
andere automobilist zo hard, dat hij de macht over het stuur
verloor en zo het water inreed. Gelukkig waren er geen fietsers
en voetgangers bij betrokken.
Eerst namen de heren contact op met wijkagent Ronald Kales.
Via hem is er een matrixbord geplaatst met “Pas op, politie, u
rijdt te hard”. Dit bord was succesvol: Er werd veel minder hard
gereden. Maar toen het bord weggehaald was, werd er weer te
hard gereden.
Erik vertelt dat hij in een krantenbericht heeft gelezen dat
Veilig Verkeer Nederland (VVN) bewoners adviseert bij het
verbeteren van onveilige verkeerssituaties. Hij stuurde een mail
naar het participatiepunt van VVN in Noord-Holland met een
verzoek om hulp. VVN leverde een aantal 50 km stickers, die op
lantaarnpalen en afvalcontainers geplakt konden worden.
Helpt deze aktie? Erik en Geer denken dat het wel een beetje
helpt, maar nog niet genoeg.
Voorheen had de VVN ook spuitmallen maar helaas zijn ze daar
sinds januari van afgestapt omdat de effectiviteitsmetingen
aanwezen dat er een te laag effect was.
De heren hebben veel leuke reacties op de stickeractie gehad,
zowel van kadebewoners als van mensen uit de straten en
wijken rondom de Jan Gijzenkade. Ook deze mensen gaven
aan dat ze veel last hebben van te hard rijdende automobilisten.
Geer en Erik zouden graag hun strijd voortzetten met meer
mensen en dan niet alleen voor de Jan Gijzenkade, maar ook

voor andere straten in de wijk. Ze denken bijvoorbeeld aan
een handtekeningenactie, die aangeboden kan worden aan
de gemeente Haarlem en de wijkagent.

Doet u mee?

Zij verzoeken mensen die willen meedenken zich te melden
op een van de onderstaande e-mailadressen:
geerheiliegers@gmail.com of klooster.erik@gmail.com.

Samen staan we sterker!
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Eenzaamheid onder bewoners

De wijkraad beseft dat de eenzaamheid in coronatijd onder
bewoners is toegenomen, maar heeft zelf geen zicht op wie dit
zijn. Daarom is er contact opgenomen met ontmoetingscentrum
Schoterhart op de Vergierdeweg, één van de tien
dagbestedingslocaties van Kennemerhart Oppeppers.
Harmen Rijksen, senior medewerker dagbesteding bij
Kennemerhart Oppeppers vertelt ons dat er eenzaamheid
onder ouderen is, maar dat er ook angst is om hier voor uit
te komen. Daarom is Kennemerhart Oppeppers blij met de
signalering van de huisarts, medewerkers van de thuiszorg of
samenwerkingspartners als Dock en Haarlem Effect. Ook buren of
buurtbewoners kunnen in de signalering een rol spelen.
De gemeente Haarlem speelt ook een rol bij het terugdringen of
voorkomen van eenzaamheid en heeft daarvoor “Coalitie Haarlem
Ontmoet” opgezet. Er wordt aandacht besteed aan verschillende
doelgroepen zoals ouderen, jongeren en oudere migranten.
Wilt u meer weten over de “Coalitie Haarlem Ontmoet”, kijk dan
op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/
coalitie-haarlem-ontmoet/.

Wat kunt u zelf doen?

Als u zelf meer activiteiten wilt ondernemen of contact wilt
leggen met andere mensen kunt u langsgaan of bellen met
het Sociaal Wijkteam Noord Noord, Ambonstraat 2. Zij kunnen
u verwijzen naar activiteiten die bij u passen. Via de website
https://sociaalwijkteams.nl/locatie/sociaal-wijkteam-noordnoord/ vindt u meer informatie.
Als u merkt dat iemand eenzaam is, kunt u ook zeker iets doen.
Ga het gesprek aan, drink een kop koffie, ga samen wandelen
of boodschappen doen. Het levert u naast gezelligheid ook
voldoening op! Bovendien leert u uw buren beter kennen.

Gratis online cursus Movisie Academie

Movisie Academie biedt een gratis e-learning “Spil in de wijk”
aan. In deze online training krijgt u manieren aangereikt om
eenzaamheid op te sporen, sneller een hulpvraag in beeld te
krijgen of hoe u het informele netwerk eerder of beter kunt
betrekken. U vindt meer informatie op
https://www.haarlemvoorelkaar.nl/e-learning-1
(eind naar beneden scrollen naar “Spil in de wijk”)
Alle bovengenoemde websites kunt u ook vinden via
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.

Mis je iemand aan wie je kan vertellen over wat je meemaakt?
Wil je raad of advies over een (praktisch) probleem? Behoefte aan
iemand die gewoon luistert? Weet je niet bij welke organisatie
je terecht kan met jouw vraag? Bel naar de Altijd Contactlijn op
maandag, woensdag of vrijdag tussen 9.00-12.00 uur. Daar zitten
goed getrainde vrijwilligers die graag naar u luisteren, meedenken
en een warm hart hebben.
Neem de stap en bel ons. Wij zitten voor u klaar! Je kan ook een
boodschap achterlaten en wij bellen u terug.
Horen we van je?
De Altijd Contactlijn is een samenwerking van Dock, Haarlem
Effect, Sociale Wijkteams en Stem in de Stad.

Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

Interview deelnemer activiteiten
Kennemerhart locatie Schoterhart
Op de fiets naar een mooie dag

Twee keer per week fietst Rob Klaver (74) naar Kennemerhart
Oppeppers locatie Schoterhart. Drie jaar geleden voor het
eerst na de diagnose Alzheimer. Zijn passie voor voetbal kan
hij er kwijt op het voetbalveld. En door het delen van verhalen
met andere voetballiefhebbers. ‘Het is jammer dat we nu
vanwege corona het gras niet op mogen’, vertelt Rob. Zijn eerste
kennismaking met Schoterhart was op het veld, tijdens een
potje walking football. Voetbal is een belangrijk thema in zijn
leven.
De geboren en getogen Haarlemmer woont op vijf minuten
fietsen van Schoterhart aan de Vergierdeweg. Rob is graag
buiten, maar zijn ziekte zorgt ervoor dat hij niet meer zo fit als
vroeger is. Rob: ‘Het ouder worden valt me tegen. Ik wil graag
actief zijn maar dat is in de loop der jaren minder geworden.
En toen werd ik opnieuw ziek. De buitenwereld merkte er
niet zoveel van, maar mijn vrouw had door dat er wat aan de
hand was. Ik werd steeds passiever en had weinig zin om iets
te ondernemen. Voor haar was dat ook zwaar. De diagnose
Alzheimer was een schok. Ik heb het geaccepteerd, maar soms

ben ik bang dat ik mijn kennis kwijtraak en dingen vergeet. De
geriater stelde voor eens op Schoterhart te gaan kijken. Ik zat er
niet om te springen. Maar het feit dat er een oud voetbalmaatje
rondliep maakte me nieuwsgierig. De woensdagen en vrijdagen
kom ik nu hier. En inmiddels kijk ik ernaar uit. Ze hebben
me zelfs zo gek gekregen om soms mee te doen met een
danslesje. Met frisse tegenzin maar ik vind het een stuk leuker
dan toen ik in mijn jonge jaren verplicht naar dansles moest
haha. Yoga sla ik over, veel te zweverig. Ik vind hier gezelligheid.
Er is altijd wel iemand om mee te praten, de lunch is heerlijk en
er is actie. Het geeft mijn vrouw ook gelegenheid om wat voor
zichzelf te doen. Hoewel we samen ook nog wel op stap gaan,
om te wandelen of te fietsen.
Meer informatie over Kennemerhart Oppeppers: 023 583 7520
of oppeppers@kennemerhart.nl
Het gehele artikel stond eerder deze maand in de
Kennemerhartuitgave ‘Uit het hart’.
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Koningsdag 2021 in de wijk
Op Dietsveld was er een gezellig
samenkomst met spelletjes, hapjes en drankjes

In de Vinkenstraat werd
het feest ook uitbundig gevierd
met de buren
Spijkerbroek hangen op Dietsveld

In de Raafstraat hadden de buren
een borrel georganiseerd
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In gesprek met…

De nieuwe gebiedsverbinder voor Haarlem Noord:
Rizgar Parlak

Kunt u zich in het kort voorstellen?

Ik ben Rizgar, 47 jaar en woon bijna een jaar samen met mijn
vrouw en onze kat in Amsterdam. Hiervoor woonden we in
Oosterbeek, in Gelderland. Qua omgeving heel wat anders
dan waar we nu wonen. We hebben bewust gekozen voor de
randstad vanwege de reuring en het culturele aanbod. Helaas
heeft de pandemie roet in het eten gegooid. Sinds de lockdown
werk ik achter mijn bureau op zolder. Face to face contacten
zijn zoals bij velen zeer beperkt.

In oktober vorig jaar is Menno Evers met pensioen
gegaan en u bent zijn opvolger. Bent u al eerder
gebiedsverbinder geweest?
Elke gemeente hanteert een andere naam voor deze
functie. Ik heb ervaring met soortgelijke werkzaamheden
bij verschillende gemeentes. Bij de gemeente Ede ben ik
gebiedsmanager geweest. Bij de gemeente Amsterdam heb
ik als programmamanager democratisering bijgedragen
aan bewonersparticipatie en in dezelfde gemeente ben ik
gebiedsmakelaar geweest in Holendrecht. Tot slot ben ik bij
de gemeente Weesp als projectleider participatie betrokken
geweest bij een nieuw parkeerbeleid.

Bent op dit moment ook nog van andere stadsdelen
gebiedsverbinder?
Nee, elke stadsdeel heeft een eigen verbinder.

Zijn uw taken als gebiedsverbinder hetzelfde als
die van Menno Evers?

De taken zijn hetzelfde. De reden van deze wisseling heeft puur
te maken met het feit dat Menno met pensioen is gegaan.

Kunt u iets over de inhoud van uw taken vertellen?
Wat vindt u er leuk aan en misschien minder leuk?
Als gebiedsverbinder ben ik een bruggenbouwer tussen de
bewoners, ondernemers en ketenpartners aan de ene kant en

de gemeentelijke organisatie aan de andere kant. Als netwerker
en verbinder ben ik er om in de samenwerking met relevante
partijen gezamenlijke opgaves te verbinden met de behoeftes
en de kracht van het gebied. De onderwerpen kunnen zeer
divers zijn: van het autovrij maken van straten tot het opzetten
van een buurtcoöperatie voor burenhulp en -zorg. Daarnaast
zorg ik voor de afstemming in de uitvoering zodat gemeentelijke
afdelingen en gesubsidieerde organisaties (bijvoorbeeld een
welzijnsorganisatie) ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid
samenwerkt.
Ook ben ik aanjager voor het gebiedsgericht werken. Dat doe ik
door collega’s mee te nemen naar “buiten” en advies te geven
opdat beleid en projecten samen met de partners in het gebied
worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Ik krijg energie en voldoening van de samenwerking met
bewoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente om
de buurten en wijken leefbaarder en socialer te maken. Door
mijn werkervaring van de afgelopen jaren, maar ook de ervaring
met de buurt waar ik woon, weet ik dat dit de enige manier
is om zaken in je wijk voor elkaar te krijgen en te zorgen voor
gelukkige en betrokken inwoners en daarmee ook leefbare
wijken, buurten. Hier word ik echt warm van. Met betrokken

Zolang ik een bijdrage lever
aan sociale, veilige en leefbare
buurten waar de bewoners zich thuis
voelen en regie hebben, ben ik
een gelukkig mens.
bewoners sparren, hen in verbinding brengen met de juiste
afdelingen binnen de gemeente of met relevante partijen in de
wijk en buurt van Haarlem.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen enkel aspect van mijn werk
minder leuk vind. Ik heb een heel dynamische functie en sla een
brug tussen de gemeentelijke afdelingen en de leefwereld van
bewoners. Zolang ik een bijdrage lever aan sociale, veilige en
leefbare buurten waar de bewoners zich thuis voelen en regie
hebben, ben ik een gelukkig mens.

Heeft u nog tips voor de bewoners van wijkraad
Dietsveld-Vogelbuurt?

In elke wijk en buurt zijn er vele sociale netwerken tussen de
buurtgenoten. Dit is zeer waardevol voor leefbare buurten. Het
zijn informele netwerken die zorgen dat wijkbewoners zich thuis
voelen. Mijn advies aan de wijkraad is: breng deze netwerken in
kaart en versterk ze door andere bewoners ernaar te verwijzen
en koester deze netwerken. Breng deze netwerken af en toe
samen. Op deze manier kun je van binnenuit werken aan de
gezamenlijke opgaves in je eigen wijk. Als je hulp van buiten
nodig hebt, weet je mij te vinden. Ik kan de wijkraad Dietsveld
-Vogelbuurt helpen door te verbinden met externe hulp (denk
aan de gemeentelijke afdelingen of andere partnerorganisaties
als politie of zorgpartij of een ondernemer).
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Aankondiging herinrichting
Spaarndamseweg

De rijbaan van de Spaarndamseweg is aan vervanging toe.
Daarom gaat de gemeente deze weg vervangen en herinrichten,
zodat deze klaar is voor de toekomst.

Projectgebied

Op het plaatje hierboven ziet u over welk gebied het project gaat.
Het loopt vanaf de Vondelweg tot aan de kruising Pol/Nieuwe
Rijweg. De parkeerplaats bij de Vondelweg valt ook binnen het
projectgebied.
De belangrijkste uitgangspunten voor het project zijn:
Rijbaan vernieuwen (Asfalt en straatwerk);
Tegelpaden bij woonboten opnieuw aanbrengen;
Wandelpad langs het Spaarne vernieuwen;
Riolering volledig vernieuwen tussen Vondelweg en grens van
de bebouwde kom;
Populieren vervangen, vanwege de slechte staat;
Toegestane snelheid op het stuk weg binnen bebouwde kom
van 50km/u naar 30km/u;
Parkeerplaats Vondelweg opknappen;
Groenzones tussen rijbaan en woonboottuinen opnieuw
inrichten.
De nieuwe weginrichting voldoet weer aan de moderne normen
(bijvoorbeeld qua wegbreedte en snelheid). Ook wordt er gekeken
naar de parkeerbehoefte en kansen voor ecologie en ruimtelijke
kwaliteit. Een van de mogelijkheden kan zijn om de parkeerplaats
nabij het begin van de weg te vervangen door parkeervakken
langs de rijbaan, om zo een groene entree van het gebied te
krijgen. Een ander idee is om de populieren te vervangen voor
een lagere boomsoort.

Planning en proces

De gemeente werkt een eerste schetsontwerp uit. Na behandeling
in de gemeenteraad van de uitgangspunten van het project, wordt
dat schetsontwerp gedeeld. Hiervoor organiseert de gemeente
(hopelijk na de zomer 2021) een bijeenkomst waarop
belanghebbenden in gesprek kunnen gaan met de medewerkers
van de gemeente en ook een reactie kunnen geven op het ontwerp.
De reacties leiden mogelijk tot een aangepast voorlopig ontwerp
(VO). Daarna kan iedereen tijdens de inspraakprocedure reageren
op dat VO door het indienen van een zienswijze.
Na eventuele wijzigingen wordt het definitief ontwerp vastgesteld,
waarna met de uitvoering aan de slag kan worden gegaan.
Mocht u vooruitlopend daarop al ideeën hebben, bijvoorbeeld
over knelpunten in de huidige inrichting, of wilt u reageren op
deze aankondiging, dan kunt u contact opnemen via
onderstaande gegevens.

Meer informatie

U kunt contact met de heer R. Clemens opnemen via 14 023 of
projecten@haarlem.nl t.a.v. dhr. R. Clemens.
Kijk voor meer informatie ook op www.haarlem.nl/
spaarndamseweg-traject-jan-gijzenkade-pol.
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Wijkschouw
Afgelopen jaar hebben we in de wijkkrant en via Facebook en
Nextdoor een oproep gedaan aan alle wijkbewoners om ons
te informeren over zorgen en problemen in onze wijk. Hiervan
hebben we een overzicht gemaakt met nieuwe punten voor onze
wijkschouw. Door alle coronamaatregelen is deze wijkschouw
steeds uitgesteld; we konden namelijk niet met een groep
mensen door de wijk lopen om de punten te laten zien en
bespreken. Nu hebben we echter met de gemeente besloten
om deze punten toch op te gaan pakken. Hiernaast treft u een
overzicht aan van zaken die door de wijkbewoners aan ons zijn
doorgegeven en die wij dus mee zullen nemen in de schouw.
Een uitgebreid overzicht staat tevens op onze website vermeld.
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Verkeersveiligheid in de wijk, door verkeersdrukte,
verkeerd geparkeerde voertuigen, te hoge drempels, etc.
Slecht toegankelijke stoepen (door overhangend groen
of verkeerd geparkeerde auto’s)
Overlast in wijk door hangjongeren en illegale feesten
Vol zetten van poorten met grofvuil of bouwmaterialen
Zwervend afval door te kleine afvalbakken
Onderhoud Batavieren plantsoen.
Binnenkort vindt overleg plaats met de gemeente om te
bespreken hoe we dit gaan aanpakken. Uiteraard houden
we u op de hoogte van de uitkomst op onze website.

Help mee:
Koeienparasol Hekslootpolder
De zomer staat weer voor de deur! Met ongetwijfeld vele zonuren
en hoogoplopende temperaturen. Waar we van willen genieten,
maar waar we ons ook tegen willen beschermen. Helaas is er geen
bescherming voor de 55 koeien van melkveehouder Paul Dijkzeul
die in de zomer in de Hekslootpolder staan. De koeien staan
daar, in het geval van extreem weer, in de brandende zon zonder
een sprankje schaduw. Ze kunnen last krijgen van hittestress,
ademhalingsmoeilijkheden, ze eten minder en produceren
daardoor ook minder melk.
De Hekslootpolder is beschermd gebied voor weidevogels, daarom
kunnen er geen bomen geplant worden. Samen met Paul Dijkzeul
hebben we gelukkig wel een oplossing gevonden: een mobiele
koeienparasol! Die geeft schaduw aan 45 koeien en is verrijdbaar.
Hij is alleen duur: 19.000 euro. De boer zelf kan 4.000 euro
uitgeven. Wij willen de rest van het geld via crowdfunding bij elkaar
sprokkelen! Alle beetjes helpen! Helpt u mee?
Namens de koeien en Paul: alvast heel veel dank!!!
Alphons Rommelse en Marijke de Wit, betrokken bewoners
in de buurt van de Hekslootpolder
https://www.one2give.nl/crowdfundingprojecten/wens/438/
koeienparasol-hekslootpolder-haarlem/account/
Voor meer informatie: info@rommelse.nl
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Vervoersdienst Zoefzoef breidt uit
Twee jaar geleden startten Haarlem Effect en DOCK met
Zoefzoef, een duurzame vervoersdienst in Schalkwijk/Oost,
Zuidwest en een deel van het centrum. Dat loopt goed! Daarom
gaan we nu ook met de Zoefzoef binnen Haarlem-Noord rijden.
Uiteraard binnen de coronamaatregelen.
We starten met rijden in Noord op maandagen, dinsdagen
en donderdagen. Later zullen we uitbreiden naar de woensdag
en vrijdag.

Meer zelfstandigheid met Zoefzoef

Zoefzoef is bedoeld voor korte ritten binnen de wijk, bijv. naar
het wijkcentrum, de dagbesteding, kapper, familie, supermarkt,
fysiotherapeut of huisarts. In de Zoefzoef kunt u uw hulphond,
boodschappen of rollator meenemen. Zoefzoef is er voor
iedereen, maar we richten ons speciaal op ouderen en mensen
die minder mobiel zijn of niet goed zelfstandig kunnen reizen.
Zo helpt de vervoersdienst deze mensen deel te laten nemen
aan het maatschappelijk en sociaal leven en zelfstandig
te functioneren. En het is nog gezellig ook: tijdens de rit is
er tijd voor een praatje met een van onze vaste vrijwillige
chauffeurs, die ook helpen met in- en uitstappen en tillen van
boodschappen. Zoefzoef is een elektrische auto, dus geen vieze
uitlaatgassen!

Rit aanvragen

U kunt een rit aanvragen voor Zoefzoef via telefoonnummer
023 5436046 (tussen 9.00 en 12.30 uur).
Een enkele rit kost €1,50 en kan betaald worden bij de chauffeur
(pin of contant). Strippenkaarten van 10 of 20 ritten zijn wat
goedkoper.

Meer informatie

Op de website www.zoefzoefhaarlem.nl vindt u meer informatie
over Zoefzoef. U kunt ook contact opnemen met Haarlem
Effect:
Astrid Valkenburg: avalkenburg@haarlemeffect.nl /
06 48101347
Marjolein Huijser: mhuijser@haarlemeffect.nl / 06 45501449
									
		

Zoefzoef wordt mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Haarlem, Fonds SGS,
Stichting Hulpactie Haarlem en het
Oranjefonds.
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De wijkcentra zijn WEL open!
Veel mensen denken dat de wijkcentra helemaal dicht zijn in
deze lockdown-tijd. Dat is onjuist.
De 2e Kamer besloot eerder: Hou de buurthuizen open voor
mensen die het nodig hebben, die vragen hebben. Met de
bekende corona-spelregels natuurlijk en veilig ingericht met
ruime plekken en ventilatie. Zo gauw het weer mag/kan, gaan
we verder open voor onze vaste groepsactiviteiten. Activiteiten
voor volwassenen en ouderen op het gebied van je eigen
ontwikkeling, je vaardigheden, je gezondheid, gezelligheid, want
daaraan is behoefte. Mensen die hulpvragen hebben kunnen
terecht bij wijkcentrum de Horizon in de Ambonstraat 2 (bij
het Nieuw-Guineaplein). Gewoon even telefonisch afspreken.
Mensen met een beperking kunnen hun vragen stellen aan
het SIG. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zit sinds kort ook
in de Horizon voor allerlei opvoedingsvragen. Maak eerst
even een afspraak. Een start-gesprek over thuiszorg kan thuis
of in het wijkcentrum met Zorgbalans of Buurtzorg Noord.
DOCK Haarlem biedt ook rustige plekken gratis aan voor
buurtbewoners vanaf 10 jaar, die thuis geen rustige (werk)
plek hebben voor zichzelf. Om ongestoord hun (school-)werk,
leeswerk enz. te kunnen doen of effe niets. Na afspraak, in
overleg, met maatwerk, via tel. 0888555175 (3).

Er worden in deze coronatijd nog diverse diensten aangepast
aangeboden vanuit bepaalde wijkcentra: zoals vervoer, soep
of maaltijdservice, boodschappen helpen doen, de Altijd
Contactlijn voor een praatje of hulp tel 088-8555195. Kortom,
er kan meer dan je denkt als het nodig is, en straks nog meer!

Contactgegevens

DOCK De Horizon tel. 088-8555186
Sociaal wijkteam Noord-noord tel. 023-5430995
Vrijwillige Vervoersdienst tel. 023-5436015
SIG De Horizon tel. 0251 - 257 857
Zorgbalans-buurtteam Indischebuurt e.o. tel. 088-1189255
Buurtzorg Noord tel. 06-10826850

Wijkgesprekken met
de gemeente Haarlem
Twee keer per jaar organiseert de gemeente Haarlem het
overleg ‘Wijkgesprekken’ met de wijkraden in Haarlem-Noord
(andere gebieden doen het niet exact met dezelfde frequentie,
samenstelling of geclusterd). Normaal gesproken wordt de
bijeenkomst op locatie georganiseerd, maar gezien de huidige
beperkingen vindt deze momenteel digitaal plaats.
Voor de Wijkgesprekken worden de wijkraden ‘geclusterd’.
Voor ons geldt dat we overleg hebben tezamen met de andere
wijkraden uit Haarlem Noord (Vondelkwartier, Indische buurt
Noord, de Krim, Delftwijk-Waterbuurt, Sinnevelt, Planetenwijk,
Patrimoniumbuurt en met de Dorpsraad Spaarndam).
Tijdens de bijeenkomst worden zaken besproken met de
gebiedsverbinder, de regisseur openbare ruimte en handhavers
van de gemeente Haarlem en beheer- en onderhoudspartner
Spaarnelanden. Wijkagenten worden ook uitgenodigd.
Onderwerpen die de revue passeren zijn wijk overstijgend. Er
kunnen vragen gesteld worden over bijvoorbeeld maaibeleid,
verkeerskundige aanpassingen en andere beheerzaken. Maar
ook de verkeerspiegels van de Jan Gijzenkade, de wijkschouw
of overlast problemen komen aan de orde. De wijkraden kunnen
hun onderwerpen van tevoren aangeven. Zo worden alle

genodigden geïnformeerd over de te bespreken onderwerpen
en kunnen zij zich hierop goed voorbereiden.
Prettig is dat tijdens de bijeenkomst vaak meteen duidelijke
afspraken gemaakt worden. Ook kan vaak al direct worden
aangegeven welke weg te bewandelen om zaken voor elkaar
te krijgen.
Wel belangrijk om te melden is, dat het in dit overleg gaat om
voornamelijk wijk overstijgende zaken. Kleinere punten zoals
losliggende stoeptegels of kapotte lantaarnpalen worden
niet besproken. Deze kunnen de wijkbewoners zelf melden
bij de gemeente via het Klant Contact Centrum tel: 14 023 of
Meldkamer Veiligheid & Handhaving: tel: 023-5114950. Op onze
website (www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl) staat ook een
groene knop ‘Melding doen’ die doorlinkt naar de website van de
gemeente (www.haarlem.nl/melding-doen/)
Maar mocht er na herhaaldelijke meldingen geen afhandeling
plaatsvinden of niet naar tevredenheid of vraagt de afhandeling
om een nadere toelichting, laat dit dan wel weten aan de
wijkraad. De wijkraad kan dit dan opnemen met de gemeente.
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Wilt u een artikel plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief
van de wijkraad?
Lever uw kopij dan in vóór: 15 september 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
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Michel Rog
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Melding openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte, kunt u melden via:
- Website: www.haarlem.nl/melding-doen/
- Klant Contact Centrum: tel. 14 023
- De app ‘Buiten Beter

Overlastmeldingen kunt u doen via:

- Meldkamer Veiligheid & Handhaving: 023-511495
- Of volg Handhaving op Twitter @Handhaving023 en Instagram @Handhaving023
Maakt u zich zorgen over iemand die hulp nodig heeft,
kunt u dit melden via: www.haarlem.nl/meldpunt-zorg-en-overlast/
Sociaal wijkteam Noord: wijkteam-noord1@haarlem.nl
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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
9 juni 2021
Juli en augustus (vakantie)
8 september 2021
13 oktober 2021
10 november 2021
8 december 2021
12 januari 2021

