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Van de redactie…
Als u deze nieuwsbrief in handen krijgt, gaan
we alweer richting de lente en denken we
misschien alweer voorzichtig aan de zomer.
Wat zal er allemaal wel en niet mogen dit jaar.
We gaan het zien.
In ieder geval kunt in deze nieuwsbrief weer
lezen over het reilen en zeilen in onze wijk.

Op woensdag 16 maart a.s. zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van
de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed
uitoefenen op de keuzes die er binnen de
gemeente worden gemaakt. De kandidaten met
de meeste stemmen komen als raadslid in de
gemeenteraad. Dus maak vooral gebruik van uw
stemrecht en maak een bewuste keuze. Iedere
partij heeft zijn eigen partijprogramma waarin
wordt beschreven waar zij voor staan. U kunt deze
vinden op de website van de desbetreffende partij.
En tot slot heeft u iets wat u graag in de wijkkrant
wilt zien: leuke gebeurtenissen, kleine ergernissen
mail het ons op info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Veel leesplezier.
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Interview met directeur Nanda Klaassen
van de Koningin Emmaschool
Kunt u zich
voorstellen?
Mijn naam is Nanda
Klaassen. Inmiddels
bijna 20 jaar directeur
binnen het primair
onderwijs. Na jaren voor
de groep te hebben
gestaan, zoals kleuters
op de Dreefschool en
11 jaar voor groepen op
LOMschool De Poort,
ben ik directeur geworden van de Trapeze. De school voor
Speciaal Basisonderwijs hier in Noord. In 2010 ben ik directeur
geworden van de Bavinckschool en nu, komende maart, alweer
5 jaar van de Koningin Emmaschool. 44 jaar getrouwd met
Henk. Moeder van Martin (41) en Susanne (39). Oma van Lucas
(8) en Hugo (6). Kortom, ik ben een gelukkig mens in werk en
leven.

Waar staat u voor?
Dat is een open vraag. Daar kan ik uren over vertellen. Maar
in het kort: ik sta voor een veilige omgeving waar respect is
voor ieders overtuigingen. Waar rekening met elkaar wordt
gehouden en waar je elkaar kan benaderen als het eens niet
zo goed gaat. Een school is voor mij een plek waar respect en
veiligheid samenkomen. Een plek waar kinderen in een fijne
en respectvolle omgeving zich verder kunnen ontwikkelen tot
zelfstandige en mooie mensen. Onze school vergelijk ik nog

wel eens met een dorp. Met bijna 500 leerlingen en hun ouders
en een team van 50 mensen zit je snel op het aantal inwoners
van een flink dorp. De school is een plek waar je samenwerkt
en samenleeft.

Kunt u iets vertellen over de Koningin Emmaschool?
De Koningin Emmaschool is een school die bruist en plezier
herbergt, ook in coronatijd. We hebben 20 groepen. Vijf groepen
1/2, een groep 2/3, twee groepen 3, drie groepen 4 etc. Naast
de stamgroepen hebben we de Caleidoscoop waar leerlingen
extra uitdaging krijgen omdat ze het leren als makkelijk
ervaren. En de TOPPklas waar leerlingen extra ondersteuning
krijgen omdat ze het leren lastig vinden. Op de Emmaschool
sporten en zingen we en doen we aan creatief werken. Er is
een super betrokken Ouderraad en een geïnteresseerde MR. De
ouders kunnen de school laagdrempelig benaderen en er is een
superteam!!
We kijken heel erg uit naar het moment dat we ouders en
externen weer kunnen ontvangen in de school om weer echt
contact te hebben in plaats van online. Want daar gaat het
over: SAMEN.

Komen er veel kinderen uit de buurt op deze school?
Ja, de meeste leerlingen komen hier uit de directe omgeving.
De school is, zoals wij ernaar kijken, een afspiegeling van de
buurt.

Zijn er goede contacten met de omwonenden?
Voor zover ik dat ervaar: jazeker. We kunnen elkaar steeds
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beter vinden. Ik hoop ook dat als er problemen zijn of irritaties
dat zij ons benaderen en dat we samen een oplossing vinden.
Maar omwonenden kunnen natuurlijk ook het feest meevieren
en laten weten als ze tevreden zijn!

Heeft u verwachtingen van de wijkraad?
Ik merk dat het fijn is om contact met elkaar te hebben als
het 'schuurt' rond de school. Verkeersveiligheid en parkeren
kan zo'n gespreksonderwerp zijn maar ook het vandalisme
rond de school en het plein. Het is prettig om dan een directe
gesprekspartner te kunnen vinden. Al is het maar om te
'sparren'.

"Want daar gaat het
over: SAMEN"
Het is een rare tijd voor de kinderen met de
coronamaatregelen. Lukt het om de lessen door te laten
gaan?
Op het moment dat ik deze vraag beantwoord lopen de
besmettingen wederom flink op en zitten drie klassen thuis.
Meerdere leerkrachten (het waren er nog nooit zoveel tegelijk)
zijn positief getest. We krijgen de vervanging met veel passen
en meten net of ook net niet rond. Wat zullen we blij zijn als we
eindelijk weer gewoon kunnen doen... Lessen gaan, zolang er
leerkrachten beschikbaar zijn, fysiek of anders online door. Het
is een puzzel!

Hoe beleven de kinderen de maatregelen?
In de school lijkt alles gewoon. Leerlingen kunnen er, zoals we
het nu zien, goed mee omgaan. Hoewel ze zomaar weer thuis
kunnen zitten als er een uitbraak is. En klassen zijn nog maar
zelden compleet. Er missen eigenlijk altijd wel weer kinderen
in een groep. Ze slaan er zich goed doorheen maar zijn steeds
weer superblij als we na een lockdown weer opengaan.

Hoe slaan de leerkrachten zich er doorheen?
Heel eerlijk? Het is 'op' en ' af' . Ze balen er enorm van als zij
zelf 'positief' zijn en hun groep achter zich moeten laten. Ze zijn
onwijs betrokken. En als hun groep in quarantaine moet? Ze
staan klaar om online verder te gaan maar missen 'hun' kinderen
heel erg.

Er is veel overlast na schooltijd op het schoolplein en de
omliggende straten. Hoe wordt de overlast aangepakt?
Is er resultaat bereikt?
In samenwerking met de buurtbewoners, de politie en de
gemeente lijkt er, na veel ergernissen en vernielingen, weer rust
te zijn. Meerdere maatregelen zijn ingezet om er voor te zorgen
dat er geen overlast meer plaatsvindt. Ik zal nog niet te vroeg
juichen, maar: so far, so good. Jongeren zijn natuurlijk welkom
op het plein maar dan is het te waarderen als ze de jonge
kinderen de veilige ruimte geven om te kunnen spelen. En dat
alle jongeren het gebouw respecteren. Dat wil zeggen: de boel
niet vernielen.

Gezocht: helpende tuinhandjes
Een aantal jaar geleden heeft de gemeente in het
kader van Actie Steenbreek op de Rijksstraatweg/hoek
Vergierdeweg een tuin aangelegd. Het is de bedoeling
dat de bewoners deze tuin zelf onderhouden. Maar met
het verdwijnen van een aantal bedrijven en de daarbij
behorende bewoners is het aantal handjes aardig
geslonken. Helaas is dat ook zichtbaar in deze tuin en
is hij het afgelopen jaar niet goed bijgehouden. Vandaar
deze oproep.
Mijn idee is om met een paar mensen deze tuin
maandelijks bij te gaan houden, bijvoorbeeld op elke
eerste zaterdag van de maand. Mijn inschatting is, dat
als we dat met ongeveer 5 mensen per keer doen dat het
ongeveer 2 uur per maand tijd vergt. Voor koffie en thee
wordt uiteraard gezorgd, wel is het handig als je zelf wat
gereedschap/tuinhandschoenen hebt. De eerste keer zet
ik op zaterdag 5 maart, starttijd 10 uur.
Zou je willen helpen om dit stukje van onze buurt gezellig
te maken en te houden, meld je dan aan bij carla@
zantvliet.com
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Verkeersregels 30 km gebieden
een voetganger die wenst over te steken voorrang verlenen
aan autobestuurders, ook binnen een zone 30 (behalve op
een zebrapad). Wel wordt een 30 km zone zo ingericht dat
voetgangers op een veilige manier gebruik kunnen maken
van de publieke ruimte. Maar zowel voetgangers als fietsers
moeten zich natuurlijk ook veilig gedragen in het verkeer en op
hun beurt respect hebben voor elkaar en autobestuurders.

Fietsers

Sinds een aantal jaar zijn de wijken Dietsveld en Vogelbuurt
grotendeels een 30 km-gebied (zone 30) geworden. Het blijkt
dat veel mensen niet weten welke verkeersregels er in een zone
30 gelden. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van een
aantal regels.

Waarom een 30 km zone?
Een zone 30 is ingevoerd omdat de woonfunctie daar
belangrijker is dan de verkeersfunctie. Het idee is dat chauffeurs
niet harder dan 30 km rijden waardoor de verkeersleefbaarheid
stijgt en de straten veiliger worden.

Voorrangsregels en veiligheid
Veel mensen denken dat voetgangers in een zone 30 altijd en
overal voorrang hebben. Dat is niet juist, omdat binnen de 30
km zone dezelfde verkeersregels gelden als erbuiten, alleen
is de toegelaten snelheid beperkt. Volgens de wegcode moet

Voor fietsers gelden in principe dezelfde voorrangsregels
als voor andere bestuurders: ze moeten voorrang geven aan
wie van rechts komt. Ook moeten ze aan iedereen voorrang
verlenen wanneer ze een manoeuvre uitvoeren (b.v. van rijstrook
veranderen of rechtsomkeer maken).
In een 30 km zone is het voor fietsers gemakkelijk om hun weg
te vervolgen via het trottoir. Dit maakt het voor voetgangers
extra onveilig en fietsen op het trottoir is ook verboden. Ons
advies is: Stap af en loop verder naar de bestemming.

Herkenning 30 km zone
Het begin en einde van een zone 30 moeten duidelijk
herkenbaar zijn door een poortconstructie: met borden,
ondersteund door een in- en uitritconstructie.

Verlaten van een 30 km zone
Verkeer dat een 30 km zone verlaat, moet voorrang verlenen
aan alle andere verkeersdeelnemers. Zodra je een zone 30
verlaat, merk je dat aan de vormgeving van de weg namelijk
een doorlopende trottoirverharding. Dit is bedoeld om de
ondergeschiktheid en het andere karakter van de 30 km
zone te benadrukken. Zie afbeelding.

Leefbaarheid en Initiatiefbudget
Zoals elk jaar kunt u ook in 2022 een subsidieaanvraag indienen
bij de gemeente Haarlem voor een mooi idee voor uw straat of
wijk.

De wijkraad zou het leuk vinden als u uw initiatieven in de
wijk met ons wil delen, zodat die in een volgende wijkkrant
gepubliceerd kunnen worden.

De gemeente Haarlem heeft ongeveer € 230.000 beschikbaar
gesteld voor initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak
maken op dit budget.

Dus heeft u iets leuks gedaan voor uw straat of buurt meldt het
dan via info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl. Een foto erbij zou
erg leuk zijn natuurlijk. Dus laat het ons weten!

Voor een straatfeest kunt u maximaal € 500 aanvragen en voor
een buurtfeest is dat bedrag maximaal € 1.000. Op de website
www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget/ vindt u onder
“voorwaarden” meer informatie over de mogelijkheden.
De subsidie kunt u aanvragen via het aanvraagformulier, dat u
kunt vinden op de bovengenoemde website onder “meesturen”.
Misschien is het dit jaar tijd voor een leuk feest in uw straat of
buurt om uw buren beter te leren kennen en de samenhang te
versterken. Het brengt mensen nader tot elkaar!

SCAN ME
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Voortgang werkgroep Verkeersveiligheid

Na de oproep in de wijkkrant van november jl. heeft een
aantal buurtbewoners zich aangemeld voor de werkgroep. De
werkgroep bestaat nu uit 12 personen inclusief twee leden
van de wijkraad. We zijn heel blij met deze bewoners omdat ze
actief meedenken over oplossingen van de verkeersproblemen
in onze wijk.
In de wijkraadsvergadering van 8 december jl. is het thema
‘Verkeersveiligheid in de buurt’ aan de orde geweest. Bij
deze vergadering waren ook de wijkagent Ronald Kales en
beleidsmedewerker Verkeer van de gemeente Haarlem Michiel
Evers aanwezig. Er is een aantal knelpunten aan de orde
gekomen, waarop de wijkagent en de beleidsmedewerker uitleg
hebben gegeven. Ook in de vergaderingen van 12 januari en 9
februari is het onderwerp aan de orde geweest. En er is zeker
voortgang geboekt.

Een aantal punten die besproken zijn:
• In het mobiliteitsbeleid van de gemeente Haarlem zijn de
		 (grijze) wegen Jan Gijzenkade en Eksterlaan gewijzigd. De
		 vraag is nu of de JGK in de nabije toekomst een 30-km weg
		 zou kunnen worden, aangezien deze weg al bijna voldoet aan
		 de voorwaarden voor een 30 km weg.
		 De gemeente geeft aan dat de Jan Gijzenkade vier jaar
		 geleden is heringericht. In het nieuwe mobiliteitsbeleid
		 is opgenomen dat de Jan Gijzenkade gecategoriseerd is
		 als Gebiedsontsluitingsweg 30 km/u. Dit betekent niet dat de
		 weg direct ingericht wordt als 30 km maar pas bij een
		 volgende ronde voor groot onderhoud.
• Er is gevraagd naar veilige oversteekplaatsen (zebrapaden)
		 op de Eksterlaan. Volgens de beleidsmedewerker Verkeer
		 kan een zebrapad alleen ingezet wordt als er veel
		 overstekende mensen zijn. Als dat niet het geval is zal het
		 zebrapad zijn functie verliezen, hetgeen het geval is op de
		 Eksterlaan.
		 Wel heeft de gemeente inmiddels budget gekregen om de
		 markering van 30 km aan te brengen op het wegdek. Ook
		 zullen de verkeersborden op strategischere punten worden
		 neergezet. Bovendien komt er een tekstkar om automobi		 listen erop te wijzen dat de Eksterlaan een 30 km/u weg is.
• Meerdere bewoners uit de Zwaluwstraat hebben de
		 wens om van deze weg eenrichtingsverkeer te maken. De
		 beleidsmedewerker Verkeer zal kijken naar de
		 mogelijkheden. Eerder is eenrichtingsverkeer in deze straat
		 aangekaart en uitgezocht, wellicht dat hier nog informatie
		 over te vinden is. De wijkraad heeft contact gezocht met de
		 wijkraad van de Leidsebuurt. Zij kan ons advies geven.
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Parkrun in Schoterbos
DOE JE OOK MEE?

Op zaterdag ochtend

kopje koffie bij Sportcafé De Bruijnerie (bij Tennisvereniging TV

doe ik, Simone, graag

Contact). Iedereen geniet van het lopen en is graag aanwezig.

mee aan Parkrun.
Dit is een wereldwijd
evenement dat ook in
Haarlem te vinden is.

Het is een internationaal gezelschap met parkrunners uit
vele landen. Er zijn zelfs al mensen uit Australië hier geweest

De ene week loop ik met

om mee te doen. Het leuke is ook dat waar je ter wereld ook

een vriendin en kletsen

bent er altijd wel een Parkrun in de buurt is. Als je je eenmaal

we 5 km lang bij en een

geregistreerd hebt op de site (gratis!) kun je overal meedoen.

andere week ga ik vol
gas en probeer ik er een
goede training van te
maken.
Ook zijn er weken dat

Kom je ook een keer gezellig meedoen?
Op onze website https://www.parkrun.co.nl/schoterbos/
kun je alle informatie vinden die je nodig hebt. Heb je nog
vragen dan kan je altijd mailen naar schoterbos@parkrun.com.

ik er als vrijwilliger sta,
want daar draait Parkrun op. Zonder vrijwilligers is Parkrun niet

De briefing is om 8:50 uur bij het enige

mogelijk.

huis in het Schoterbos (rond het 900 m

Mij maakt het eigenlijk ook helemaal niets uit wat ik doe, want
alles is leuk. Iedereen is welkom bij Parkrun ongeacht wie je
bent, waar je vandaan komt of hoe snel je loopt.

punt). Tot gauw!
Cheers van Simone, Bianca en alle

Sommige mensen genieten iets langer van het parcours, een

andere vrijwilligers van Schoterbos

ander komt en gaat en sommigen drinken na het lopen nog een

Parkrun.
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Obstakels op voetpaden
Nu de lente er weer aan komt en het weer steeds beter wordt,
gaan mensen ook weer meer naar buiten en wandelen door de
buurt.

Wees u ervan bewust dat er verschillende partijen gebruik
maken van de openbare ruimte en dat er conflicterende
belangen zijn als u de looproute blokkeert.

Maar de aanwezigheid van obstakels maakt lopen vaak niet
prettig en soms zelfs gevaarlijk of onmogelijk voor mensen met
bijvoorbeeld kinderwagens, rolstoelen en rollators. Ook auto’s
die op de hoeken geparkeerd staan vormen een gevaar voor
overstekende voetgangers, waaronder kinderen. Volgens de wet
mag er tot op een afstand van 5 meter niet geparkeerd worden.
En als er gehandhaafd wordt, kunt u een flinke boete krijgen.

Handhaving kan in theorie een deel van de problematiek
oplossen als het gaat om losse obstakels of overhangend
groen, maar in de praktijk blijkt handhaven niet zo gemakkelijk.
Als het echt te erg wordt kunt u bij de gemeente melding doen
bijvoorbeeld via de “Buiten Beter” app of via
https://www.haarlem.nl/melding-doen/.

Als hindernissen zoals fietsen, scooters of op de stoep
geparkeerde auto’s op een goede manier geplaatst worden
leveren zij een bijdrage aan een loopvriendelijke omgeving.
Een voldoende vrije doorloopruimte zonder belemmeringen is
een belangrijke voorwaarde voor een loopvriendelijke omgeving.
Aan verkeerd geparkeerde fietsen brommers, motoren en auto’s
kunnen bewoners zelf iets doen door ze buiten de looproute te
zetten. Dit geldt ook voor de zeer gewenste bakken met planten
en bloemen.
Struiken en hagen die buiten de tuin hangen kunnen gesnoeid
worden om een minimale vrije doorloopruimte van drie
stoeptegels te behouden.

"Struiken en hagen
die buiten de tuin
hangen kunnen gesnoeid worden om
een minimale vrije doorloop-ruimte
van drie stoeptegels te behouden."

Herinrichting Spaarndamseweg
zaken te bespreken. De weginrichting was al eerder vastgesteld
en gaat in de toekomst veiliger en duidelijker worden.
Nu rijden er nog vaak auto’s tegen het verkeer in richting
Spaarndam en komen er fietsers in het nauw bij de overgang
van het asfalt naar de klinkers bij de woonboten. Over een
aantal jaar moet dat sterk verbeterd zijn.
Vooral het parkeren op de parkeerplaats hoek van de kruising
Vondelweg en Spaarndamseweg en tegenover de woonboten is
uitvoerig besproken, daaraan valt ook nog veel eer te behalen.
De algemene mening was, dat het parkeren wat minder in de
berm zou moeten en de ruimte er wat natuurlijker uit moet zien.
In de planning van de Gemeente Haarlem staat de herinrichting
van de Spaarndamseweg richting Spaarndam. Het gedeelte
tussen de Vondelweg/Jan Gijzenkade en de Pol in Spaarndam
moet hoognodig aangepakt worden.
Als wijkraad kregen we de gelegenheid te participeren in het
opzetten van de plannen voor de herinrichting. Participatie is
het meedenken met de plannen voordat het allemaal officieel
is vastgelegd. Tezamen met andere groepen (woonboten,
Vereniging Behoud de Hekslootpolder, bomenridders, enz.)
hebben we digitaal een avondje bij elkaar gezeten om diverse

Over het grasveld voor de woonboten en het voetpad er direct
langs, is eveneens uitvoerig gebrainstormd. Wat zou je daar
een leuk gebied van kunnen maken. Alle voorstellen worden
meegenomen in de officiële plannen en daarna volgt de
inspraak.
Het ‘echte werk’ laat nog wel even op zich wachten; pas eind
2023/helft 2024 worden de eerste werkzaamheden opgestart.
Martin van de Pavert
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Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022:
Laat uw stem niet verloren gaan!
Iedere Haarlemmer van 18 jaar en ouder mag tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen de leden van de gemeenteraad
kiezen. De gekozen raadsleden nemen besluiten over
onderwerpen die de stad aangaan.

Informatie over partijen en kandidaten waar u op kunt
stemmen

U ontvangt op uw huisadres een overzicht van welke politieke
partijen en kandidaten meedoen aan de verkiezing in de
gemeente. Ook ontvangt u een stempas. Als u niet in de
gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u ook een ander
voor u laten stemmen via een volmacht. Op de website van de
gemeente Haarlem kunt u lezen hoe dat werkt.

Invloed gemeenteraad op de besluiten van de gemeente

De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen
beslissingen die voor de gemeente belangrijk zijn. Bijvoorbeeld
over onderwijs, nieuwbouw, mobiliteit of de hoogte van de
belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:
• controleren of het college van burgemeester en wethouders
		 het beleid goed uitvoert;

•
•
		
•
		
•
		

contact hebben met inwoners om te weten wat er speelt;
het behandelen van veel praktische zaken in de gemeente,
zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport;
het maken van algemene regels (verordeningen) waar
inwoners van de gemeente zich aan moeten houden;
de begroting vaststellen en het financiële jaarverslag van de
gemeente controleren.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de
gemeente.

Verdeling van zetels na de verkiezingen
Na het tellen van de stemmen, verdeelt
het gemeentelijk centraal stembureau de
zetels en restzetels over de partijen. Daarna
stelt het centraal stembureau vast welke
kandidaten zijn gekozen. Haarlem heeft 39
raadsleden. Meer informatie kunt u vinden
op: https://www.haarlem.nl/verkiezingengemeenteraad-2022/

Luchtkwaliteit in Haarlem
Halverwege januari hebben wij als wijkraad kunnen meedenken
over de luchtkwaliteit in Haarlem en zelfs een meetpunt in de
wijk aan mogen wijzen.
De Gemeente, in samenspraak met de GGD-Kennemerland, is
meetpunten aan het inplannen om in de toekomst gemotiveerd
aan te kunnen geven wat de luchtkwaliteit is. Het wordt
momenteel op een minder nauwkeurige manier berekend,
maar op een geaccepteerde manier meten geeft meer inzicht
of die berekeningen op alle meetplekken ook reëel zijn. De
GGD-Amsterdam gaat de metingen uitvoeren, zij gaat de NO2
(stikstofdioxide) meten. De waarde van NO2 geeft ook aan of
er andere vervuilingen aanwezig zijn.

		 maatregelen, prioriteren.
• Verkrijgen van een opname van de verdeling van niveaus
		 over de stad.
• Samen metingen voorbereiden en evalueren,
		 kennisuitwisseling.
• Aanvulling op duurzaamheidsinitiatieven.

De opzet van de actie:
• Gemeten wordt een jaargemiddelde van stikstofdioxide
		 uit 13 deelperioden van 4 weken.
• Dit gebeurt met passieve samplers, zogeheten
		 Palmesbuisjes.
• De gemeten waarden worden binnen de wijken, maar
		 ook gezamenlijk met andere wijkraden besproken en
		 geëvalueerd.
• De actie duurt een jaar (febr. 2022-jan. 2023).
In 2013 heeft milieudefensie al eens zo’n zelfde soort meting
gedaan op de Vondelweg (bijna op de hoek van de Jan
Gijzenkade, zie foto), daaruit kwamen behoorlijk hoge niveaus
van vervuiling. De laatste jaren rijden er meer elektrische auto’s
en bussen, nieuwe vrachtauto’s moeten voldoen aan Euro6 en
er wordt meer gefietst; de waarden zouden dus al lager moeten
zijn.

Doel van de actie:
•
		
•
		
•

Vaststellen van de niveaus in een wijk, vergelijken met
normen en advieswaarden.
Vergelijken met berekende waarden en signaleren
verschillen voor nader onderzoek.
Meenemen in gesprek met gemeente over wijk: eventuele

De meting zal moeten aantonen of dat zo is en of dit al binnen
de nieuwe, strengere, WHO-regels is. We houden u op de
hoogte.
Martin v.d. Pavert
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Jaarvergadering wijkraad
13 april 2022 en Verkiezingen
nieuwe leden
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.

Oproep nieuwe wijkraadsleden
Op dit moment bestaat de wijkraad uit zeven leden, waarvan voor vijf leden de
4-jaars termijn afloopt. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden, die enthousiast
zijn om mee te werken aan een leefbare wijk. U kunt zich verkiesbaar stellen als u
ouder bent dan zestien jaar en in de wijk woont.
Dus wilt u meedenken en meehelpen aan de leefbaarheid in onze wijken, meldt u
dan aan via info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl. Indien u eerst meer informatie wilt, kunt u ook via voorgenoemd
e-mailadres contact opnemen.

Deelnemen jaarvergadering
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.
Nu de coronamaatregelen worden afgebouwd, zal de jaarvergadering hoogstwaarschijnlijk op locatie
(Vergierdeweg 50) plaatsvinden. Via onze website (www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl), Facebookpagina en
Nextdoor zullen wij laten weten welk thema de vergadering zal hebben. Houdt het dus in de gaten en noteer
alvast de datum 13 april in uw agenda!
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Vergroenen van de wijk
De gemeente Haarlem is druk bezig met het vergroenen van

Helaas in de Leeuwerikstraat pas na start van werkzaamheden.

de stad. Ook in onze wijken worden diverse bomen geplant en

De bewoners in de Romeinenstraat hebben de brief wel op tijd

dat vinden we een positieve ontwikkeling. Meer biodiversiteit,

ontvangen.

plekken voor vogels en meer schaduw in versteende straten om
hittestress te verminderen.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel is er nog geen gesprek
geweest met de projectmanager van de gemeente. Maar de

Er is echter onrust ontstaan over de plekken waar de bomen
geplaatst gaan worden. Met name doordat de parkeerruimte
op bepaalde plekken sterk beperkt wordt. Vanuit de gemeente
is onze wijkraad helaas ook niet betrokken bij de uitvoer
van het bomenplan. Ook wij zijn verrast en hebben daarom
zelf contact met de betrokken ambtenaren gezocht. In de
wijkraadvergadering van woensdag 9 februari jl. stond dit punt
op de agenda en is het ook uitgebreid besproken. Er waren
helaas weinig bewoners aanwezig, zodat we niet de benodigde

Gebiedsverbinder is geïnformeerd en samen hopen we op een
goede oplossing voor de problemen die de bewoners voorzien.
We zullen deze informatie delen op onze website, Nextdoor
en Facebook. Uiteraard kunt u ons ook altijd mailen op: info@
wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

INFORMEER DE WIJKRAAD, ALLEEN
DAN KUNNEN WE ACTIE ONDERNEMEN!

informatie en opmerkingen uit de wijk konden ophalen.
Wel hebben we diverse e-mails ontvangen en die zullen als

Belangrijk is het dus (zeker met acute zaken) dat bewoners de

inhoud dienen voor het gesprek met de gemeente. Als eerste

Wijkraad informeren via de mail. Want de Wijkraad behartigt de

is er bij de aannemer op aangedrongen dat de bewoners-

belangen van de bewoners. Alleen als we horen wat er speelt in

informatiebrieven (met contactpersoon) moesten krijgen.

de wijk kunnen we dit bespreken 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 mei 2022
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

Gebiedsverbinder:

Rizgar Parlak tel.: 14023

Melding openbare ruimte

Vergaderdata
Wijkraad Dietsveld Vogelbuurt
Elke tweede woensdagavond van de maand
vergadert de wijkraad. De vergaderingen zijn

Klachten over de openbare ruimte, kunt u melden via:

openbaar en u bent van harte welkom.

- Website: www.haarlem.nl/melding-doen/

U kunt ook altijd een agendapunt inbrengen

- Klant Contact Centrum: tel. 14 023

tijdens de vergadering.

- De app ‘Buiten Beter

Plaats
Overlastmeldingen kunt u doen via:

- Meldkamer Veiligheid & Handhaving: 023-5114950
- 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

COLOFON
De nieuwsbrief is een uitgave van:

Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt
Redactie: Jacqueline Kuiter
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Ontwerp en drukwerk: De Lithografen Haarlem B.V.

Vergierdeweg 50 te Haarlem in het gebouw
van de "De Oppeppers" van Kennemerhart,
gelegen achter het Schoterrechthuis.

Aanvang
20.00 uur

Data
9 maart 2022
13 april 2022
11 mei 2022
8 juni 2022
Juli en augustus zomerstop
14 september 2022
12 oktober 2022
9 november 2022
14 december 2022

