
Kom woensdag 10 november naar onze wijkraadvergadering  

die als thema “Verkeersveiligheid in de buurt” zal hebben. 

(Zie ook pagina 6)
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Ambassadeurs werken in de wijk samen 
met wijkteams van Spaarnelanden, ....

Van de voorzitter …
Uw stem telt

Na de zomerstop is onze wijkraad weer 
gestart met vergaderen op de vertrouwde 
locatie Schoterrechthuis aan de Vergierdeweg 
50. Fijn om onze trouwe bezoekers weer 
persoonlijk te ontmoeten. De vergaderingen 
zijn weer een stuk effectiever en gezelliger. 
Naast onze ‘harde kern’ nemen er elke 

tweede woensdag van de maand ook steeds vaker 
‘nieuwe’ bewoners deel. Dat juich ik van harte 
toe. Hoe meer betrokkenheid vanuit de wijk hoe 
sterker ons geluid richting de gemeente; of het 
nu gaat om meer vergroening van onze wijk of de 
verkeersveiligheid in de wijk. De komende tijd zal 
er vanuit de lokale politiek weer meer aandacht 
komen voor onze wijk. Op 16 maart 2022 zijn 
er namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen. 
Dan wordt er weer voor 4 jaar een nieuwe 
gemeenteraad gekozen en politiek kleur bekend. 
Een goed moment voor ons als wijkraad om 
aandacht te vragen voor de onderwerpen die in 
onze wijk leven. En ook voor u om uw stem extra 
kracht bij te zetten. U bent van harte uitgenodigd 
om met ons te delen wat u belangrijk vindt of waar 
u zich zorgen om maakt. U kunt dus vaker dan een 
keer in de vier jaar uw stem laten horen. Namelijk 
elke maand tijdens onze wijkraadvergadering. 
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Ambassadeurs Spaarnelanden
Ambassadeurs werken in de wijk samen met wijkteams 
van Spaarnelanden, wijkraden, het buurtbedrijf, 
woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties 
zoals DOCK, de Kas en Haarlemmers voor Haarlemmers.

Ambassadeurs
De vrijwillige ambassadeurs zijn opgeleid om de extra oren en 
ogen van Spaarnelanden in hun wijk te zijn. Ze melden zaken 
die beter kunnen, zoals een losse stoeptegel of zwerfvuil, en 
zijn het aanspreekpunt voor buurtbewoners met vragen over 
bijvoorbeeld afvalscheiding.
De ambassadeurs kunnen mensen zijn met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, maar ook gepensioneerden of andere 
Haarlemmers die erg betrokken zijn bij hun leefomgeving en 
het thema duurzaamheid.

Win-winsituatie
Het is een win-winsituatie. De ambassadeurs dragen actief 
bij aan een prettige leefomgeving en hebben de kans zich te 
ontwikkelen door de begeleiding die zij krijgen, bijvoorbeeld 
in de vorm van een coach of door cursussen en trainingen. 
Daarnaast is het voor Spaarnelanden een manier om meer 
in contact komen met inwoners en een nog betere service te 
leveren.

Gestart in 2016
In 2016 startte Spaarnelanden met de eerste groep 
ambassadeurs in Schalkwijk. Dit leverde positieve reacties 
op van bewoners. Door de inzet van de ambassadeurs kan 
Spaarnelanden sneller actie ondernemen om de meldingen 
die zij doen op te lossen. Ook de ambassadeurs zelf zijn 
enthousiast. Zij  krijgen veel contacten in de buurt en leveren 
een actieve bijdrage aan een schone leefomgeving. 
Inmiddels zijn er door heel Haarlem ambassadeurs aan de 
slag. 

Meer informatie
Ambassadeur worden of meer informatie? Stuur een mail naar  
info@spaarnelanden.nl.

Interview met Spaarnelanden ambassadeur 
in Wijk Dietsveld/Vogelbuurt

In onze wijk is Carla van  Zandvliet sinds maart 2017 
ambassadeur. Hieronder leest u waarom zij ambassadeur is 
geworden.

Hoe ben je ambassadeur geworden?
Voordat ik ambassadeur werd meldde ik ook al zaken bij de 
gemeente, vooral over het verkeerd aanbieden van afval bij 
de bakken op ons plein. Ik zag een oproep voor ambassadeur 
voorbij komen en heb geïnformeerd wat het inhield. Op basis 
daarvan heb ik me aangemeld. Ik laat de hond elke dag uit en 
loop daar dan toch een rondje mee door de wijk op weg naar de 
Hekslootpolder. Als ik dan meteen wat nuttigs kan doen is dat 
mooi meegenomen.

Ben je er voor opgeleid?
Wij hebben een traject gedaan bij Spaarnelanden, over de 
werkwijze van Spaarnelanden en over afval scheiden, en over 
de zaken waar je als ambassadeur op moet gaan letten. Niet 
alleen afval, maar ook onkruid bij bijvoorbeeld boomsingels, 
kapotte verkeersborden, bestrating enz. 

Heb je leuke of interessante dingen meegemaakt als 
ambassadeur?
Het mooie is dat je ziet dat heel veel snel wordt opgelost door 
Spaarnelanden. Ik vind dat je als bewoner van een wijk ervoor 
moet zorgen dat deze leefbaar is en blijft en dat iedereen daar 
zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. Laatst zei iemand 
tegen me dat de meeuwen een zooitje maken van het afval dat 
naast de bak geplaatst wordt. Echter, de meeuwen zetten het 
vuil niet naast de bak. 
Niet alleen de ambassadeur kan meldingen doen, ook de 
bewoners kunnen tegenwoordig snel een melding doen bij de 
gemeente via de Buitenbeter app. 

Zou je ook andere mensen aanraden om ambassadeur 
te worden van onze wijken?
Het is een kleine moeite voor mij om te doen, ik moet toch 
naar buiten met de hond. Ik vind het fijn dat ik een bijdrage kan 
leveren aan een schonere wijk. Het is toch een omgeving waar 
je als bewoner veel tijd doorbrengt. Ik zou het anderen ook 
aanraden als Spaarnelanden weer op zoek zou gaan. Er zijn 
nog genoeg wijken in Haarlem waar nog geen ambassadeur 
is. Mochten mensen geen ambassadeur kunnen of willen 
worden, bestaat er altijd nog de mogelijkheid om via de 
bovengenoemde app zaken te melden bij de gemeente. Elke 
melding is er een en zo kan iedereen bijdragen aan een fijne 
woonomgeving.
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Elke 2e woensdag van de maand is er vanaf 20.00 uur een 
wijkraadsvergadering. Door de corona-maatregelen is de 
vergadering steeds online geweest maar nu de maatregelen 
zijn opgeheven, vinden de vergaderingen weer in het 
Schoterrechthuis aan de Vergierdeweg 50 plaats. 

De vergadering is voor iedereen toegankelijk en er kan altijd een 
agendapunt worden ingebracht. Kijk voor de vergaderdata op 
onze website of op de achterkant van de wijkkrant.
Praat met ons mee over onderwerpen die onze wijk aangaan. 
Uw inbreng is heel belangrijk voor ons en de gemeente. Zeker 
nu de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur staan 
(maart 2022).

Is het voor u niet mogelijk om bij de vergadering aanwezig te 
zijn dan kunt u de agenda en notulen ook altijd inzien via onze 
website https://sub.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl/index.php/
vergaderingen (of QR code). 

Groot onderhoud Schoterbos fase 2

Wijkraadsvergaderingen voor 
iedereen!

De meesten van u zal het niet zijn ontgaan dat het Schoterbos 
weer op de schop is gegaan. Een groot gedeelte is al in fase 
1 opgeknapt. Nu is fase 2 aan de beurt. De tweede fase wordt 
in 2 fases opgedeeld. Eerst wordt er gewerkt in het oostelijke 
deel van het park. Het werkgebied loopt van de ingang van het 
park aan de Meester Jan Gerritzlaan langs het Noorderhoutpad 
tot het Jan Gijzenpad. Het werkgebied is voor de veiligheid 
afgezet met hekken. Over de overige 
paden kunt u uw weg vervolgen. 
Tijdens fase 2 wordt het fietspad langs 
het Noorderhoutpark vervangen. De 
werkzaamheden zullen in het voorjaar 
van 2022 gereed zijn.

Meer informatie over het Groot Onderhoud kunt u vinden
via https://www.haarlem.nl/groot-onderhoud-schoterbos/
of de QR code.
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Buurt in beeld
KPN legt glasvezelkabel in onze wijk Foto van Zwanennest door Wouter Schenke

Burendag 25 september 2021
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Milieuzone
In Haarlem centrum en omliggende wijken wordt een milieu-
zone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Diesel-
vrachtwagens mogen vanaf 1 januari 2022  alleen nog in de 
milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. 

Heeft u toegang tot de milieuzone nodig maar kunt u niet aan 
de eisen voldoen om de milieuzone in te rijden? Bijvoorbeeld 
omdat uw nieuwe vrachtwagen dan nog niet geleverd is of 
omdat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Dan kunt 
u een ontheffing aanvragen. Een ontheffing betekent dat u dan 
van de gemeente toch (tijdelijk) de milieuzone in mag rijden. 

Op RDW kentekencheck (of via de QR 
code) kunt u op basis van uw kenteken 
controleren welke emissieklasse uw 
vrachtwagen heeft.

De aanpassingen van de kruisingen op de Rijkstraatweg voor 
het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) heeft de situatie op 
die kruisingen ingrijpend veranderd. In de meeste gevallen is 
het er veiliger op geworden, maar de Wijkraad ontdekte ook wat 

foutjes. Het meeste is hersteld naar de gewenste situatie, denk 
aan belijning, bebording en toegankelijkheid. Van een aantal 
andere zaken, zoals de lussen in de weg en de drukknoppen 
voor het oversteken, krijgen we nog steeds opmerkingen van de 
bewoners. Als er geen auto staat in het voorsorteervak, kan het 
lang duren voordat de fietsers groen licht krijgen. Of het lichtje 
gaat niet aan rond de drukknop en moet je heel lang wachten op 
een oversteek gelegenheid.
Dat soort zaken wil de wijkraad graag doorgeven aan de 
Gemeente, maar je ontdekt de gebreken vaak alleen bij toeval.

Wilt u ook uw ogen open houden voor dit soort
problemen en gebreken?
Graag doorgeven aan info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl, 
liefst met vermelding van de plaats van het probleem.

Vriendelijke dank.

Energiepark Schoteroog
Op Schoteroog, grenzend aan bedrijventerrein 
Waarderpolder, heeft de gemeente de ambitie om een 
energielandschap te realiseren. Er zijn voorlopig twee 
initiatiefnemers die invulling willen geven aan het 
energielandschap. Dat zijn de eigenaar van de bestaande 
windmolens, Noord-Noordwest Wind B.V. (NNW) en de 
beheerder van de afvalstort Schoteroog, NV Afvalzorg. 
De eigenaar van de windmolens ziet mogelijkheden 
de windmolens te vervangen en komt met een plan. 

NV Afvalzorg heeft plannen om 
een zonneweide aan te leggen op 
Schoteroog. Beide plannen dragen bij 
aan het lokaal op een duurzame manier 
produceren van groene energie en aan 
een duurzamer Haarlem.

Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website
https://www.haarlem.nl/schoteroog-energielandschap/
(of QR code)

L I T H   G R A F E N
D E  

U I T  H A A R L E M

D R U K  |  P R I N T  |  S I G N

Kruising Jan Gijzenkade-Rijksstraatweg
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Nieuws van Speeltuin DVS
in de Clovisstraat

Hallo Buurtbewoners,

Hier weer even een stukje van de leukste speeltuin bij u in 
de buurt. Het afgelopen jaar is er door corona en een hoop 
persoonlijke omstandigheden reden tot klagen geweest en wij 
bieden een ieder die daarvan hinder heeft ondervonden onze 
oprechte excuses aan. Natuurlijk weet ondertussen iedereen uit 
de buurt wel (en vooral de kinderen) dat je altijd de speeltuin in 
kan via de lage instap die verplaatst is en momenteel links van 
het hek zit. 

Gelukkig bieden de coronamaatregelen ons steeds meer 
mogelijkheden, waardoor alle clubjes in de speeltuin ook weer 
zo’n beetje zijn opgestart. 

Wil je weten wat er allemaal te doen is? Neem een kijkje bij 
ons op de website  https://www.speeltuin-dvs.nl/. (of QR code) 
U kunt daar alle activiteiten vinden die wij hebben en bent u 
geïnteresseerd kom gewoon eens langs en loop naar binnen 
tijdens de activiteiten. 

Ook zouden wij nog wel wat vrijwilligers kunnen gebruiken om 
allerlei dingen af en toe voor ons op te pakken. Heeft u nog wat 
vrije tijd over en denkt u: Het lijkt me leuk om ook wat voor de 

buurt te kunnen doen dan mag u ons mailen of bellen en zullen 
wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Telefoon: 023-5382927
E-mail: info@speeltuin-dvs.nl
Clovisstraat 56

In de nieuwsbrief van mei jl. heeft een artikel gestaan over 
hardrijders op de Jan Gijzenkade. Verkeersonveiligheid 
waaronder te hardrijden is in onze hele wijk een probleem. Om 
dit probleem aan te pakken is er een oproep gedaan om mee te 
denken over oplossingen. Inmiddels heeft een aantal mensen 
zich aangemeld en is er een ‘werkgroep Verkeersveiligheid’ 
opgericht. 

AANMELDEN WERKGROEP
Wij zijn heel blij met de aanmeldingen van de wijkbewoners, 
maar om de problemen in de hele wijk in kaart te kunnen 
brengen zijn er nog meer mensen nodig.

De werkgroep zal zich onder andere bezig houden met: 
  1 het in kaart brengen van de problemen in de hele wijk. 
  2 Kijken welke oplossingen er mogelijk zijn en deze 
 aangeven bij de gemeente
  3 Bij de gemeente aankaarten of er mogelijkheden 
 zijn dat de Jan Gijzenkade, Eksterlaan, Rijksstraatweg 
 en de Vondelweg 30 km wegen kunnen worden. 

KOM NAAR DE WIJKRAADVERGADERING
VAN 10 NOVEMBER A.S.
Omdat de verkeersveiligheid in de wijk een hoge prioriteit heeft, 
zal op 10 november a.s. wijkagent Ronald Kales aanschuiven 
bij de wijkraadsvergadering om vragen te beantwoorden en 
adviezen te geven.

Wilt u ook meedenken? Geeft u zich 
dan op via een van onderstaande 
e-mailadressen:

geerheiliegers@gmail.com of 
klooster.erik@gmail.com of
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Help mee om verkeersveiligheid in de 
wijk aan te pakken

SAMEN STAAN
WE STERKER!
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Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om behalve 
financieel gezond, ook maatschappelijk betekenisvol te zijn. 
Dat geldt zowel voor startende zzp’ers en het MKB als voor 
grote corporaties. Deze shift wordt ook wel aangeduid als de 
transitie naar een betekeniseconomie waarin de economische 
activiteiten in de stad bijdragen aan het aanpakken en oplossen 
van de maatschappelijke vraagstukken. De stad is gebaat bij een 
ondernemersklimaat waarin bedrijven gestimuleerd worden om 
‘betekenisvol’ te ondernemen en te groeien. 

In co-creatie met meer dan dertig sociaal ondernemers, 
onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokken 
Haarlemmers is daarom het Actieprogramma Impact 
ondernemen ontworpen.

De gemeente Haarlem en de Stadsgarage zijn een samenwerking 
van 4 jaar aangegaan om het Actieprogramma Impact 
Ondernemen uit te voeren. Zij kennen de omgeving, de partijen 
en de maatschappelijke vraagstukken. Ontschotten is daarbij 
een belangrijk middel. Bij ‘traditionele’ bedrijven zit veel ervaring 
in ondernemerschap, terwijl de impactmakers beter bekend zijn 
met oplossing voor maatschappelijke vraagstukken.  

Het Actieprogramma beschrijft een aantal concrete acties, 
zoals: 
 • Betekenisvolle ondernemers sneller te laten groeien en 
 meer impact te realiseren; bijv. door hen te helpen in een 
 bedrijfsmatige aanpak;
 • Bestaande reguliere ondernemingen betekenisvoller te 
 maken; bijv. door hen te helpen bij het impact maken door in 
 te kopen bij impact ondernemers; 
 • Maatschappelijke vraagstukken op een ondernemende 

Actieprogramma Impact 
Ondernemen

 manier aan te pakken.
 • Het opzetten van het www.kennemerinkoopplatform.nl waar 
 vraag en aanbod op het gebied van impact producten samen 
 komen. 
 • Samen met financiers, fondsen en impact ondernemers 
 nieuwe financieringsvormen ontdekken, waarbij niet 
 maximaal rendement maar maximale impact voorop staat. 

Impact door samenwerking
De Stadsgarage helpt jouw organisatie met betekenisvol 
ondernemen. Ze verbinden verschillende partijen aan elkaar 
zodat ze van elkaar kunnen leren. 

Door kennis, kunde en kapitaal te verbinden, kan de transitie 
naar betekenisvol ondernemen versneld worden. Zo wordt er 
samen maatschappelijke impact gemaakt. 

Dit doen ze door het ontwikkelen van leer-, doe- en 
samenwerkingsprogramma’s. Voor ondernemers, overheden, 
maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven in Haarlem 
en de regio Zuid-Kennemerland.

Wilt u meer weten over dit 
actieprogramma kijk dan
op de website van
Stichting de Stadsgarage
https://www.stichtingstadsgarage.nl
(of QR code)

OOPOEH maakt ouderen fitter, vrolijker en minder 
eenzaam
Het werk van stichting OOPOEH - Opa’s en Oma’s Passen Op 
Een Huisdier - levert een indrukwekkende bijdrage aan een 
socialer en actiever leven voor ouderen. Dat blijkt uit een
impactmeting die is uitgevoerd onder begeleiding van PwC. 
Senioren die af en toe op een hond passen bewegen meer, 
hebben meer contacten en ook hun humeur verbetert. Stichting 
OOPOEH koppelt baasjes die een oppas zoeken voor hun hond 
aan 55-plussers die wel een viervoeter missen maar niet meer 
de constante zorg en verantwoordelijkheid willen dragen.

Uit de meting 
De positieve impact van OOPOEH op het geluk van ouderen is 
groot, zo blijkt uit het onderzoek.
Bijna 90% van de ‘OOPOEH’s’ geeft aan dat hun oppashondje 
hen een beter humeur heeft gegeven. Bij driekwart van hen 
neemt de fysieke beweging toe en nog iets meer heeft meer 
contact gekregen met andere hondenbaasjes uit de buurt. 
Juist die twee factoren zijn in een jaar van binnenzitten en 
sociale onthouding zo waardevol voor ouderen geweest. 72% 
van de OOPOEH’s geeft dan ook aan dat hun oppashondje de 
lockdown(s) draaglijker heeft gemaakt.

OOPOEH in Haarlem e.o.
Zo is ook het geval voor de Heemsteedste Ada en de Haarlemse 

Labrador Charlie. OOPOEH Ada woont vlakbij het Groenen-
daalse bos en gaat daar zo’n drie keer per dag wandelen op de 
dagen dat Charlie bij haar is. Ze heeft hem trucjes geleerd, zoals 
een poot en een high five geven. Als een echte oma verwent 
ze Charlie enorm. Ze maakt vaak een warme lunch voor haar 
oppashond; rijst met sperziebonen. De mooiste momenten met 
Charlie? “Als we samen naar het bos of het strand gaan en dat 
ze elke keer hard terug rent om te kijken of ik er nog wel ben. Of 
als ik Charlie ophaal is het net alsof ze op een trampoline staat, 
zo hoog springt ze van blijdschap.”

Stichting OOPOEH - begon acht jaar geleden klein, maar al 
snel was er veel belangstelling, en vooral in deze tijd van sociale 
isolatie is er veel animo om op te passen. Ellen Groneman, 
directeur van Stichting OOPOEH: “Veel ouderen zitten nu alleen 
thuis. Alle leuke dingen zoals vrijwilligerswerk en bridge-, 
zang- of dansclubjes zijn door corona gestopt. Juist nu vinden 
zij het extra fijn om wekelijks op een hond te kunnen passen. 
Lekker samen naar buiten, zeker nu de zomer in aantocht is. 
De buitenlucht doet een mens goed, en met een hond bij je heb 
je ook allemaal gezellige gesprekken. Dan voel je je minder 
eenzaam.”

55-plussers die een oppashondje zoeken of hondenbaasjes 
die af en toe een lieve oppas kunnen gebruiken kunnen zich 
aanmelden op www.oopoeh.nl of bellen naar 020-7853745.

Onderzoek onder begeleiding van PwC toont belang van OOPOEH aan
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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
Gebiedsverbinder: Rizgar Parlak

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

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.

Aanvang
20.00 uur

Data 
10 november 2021
8 december 2021
12 januari 2022
9 februari 2022
9 maart 2022
13 april 2022
11 mei 2022
8 juni 2022

Vergaderdata 
Wijkraad Dietsveld - 
Vogelbuurt

De nieuwsbrief is een uitgave van:
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

Redactie: Jacqueline Kuiter
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Ontwerp en drukwerk: De Lithografen Haarlem B.V.

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

Lever uw kopij dan in vóór: 31 december 2021

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

COLOFON


