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Vier mei herdenking op
de Jan Gijzenbrug

Na twee jaar kon de Dodenherdenking op 4
mei weer doorgaan met publiek...
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Jaarvergadering 2022

Nadat we twee jaar geen jaarvergadering
op locatie konden houden vanwege...
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Mooie groene tuin!

In onze nieuwsbrief van februari jl. is er
een oproep gedaan om te helpen...
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Van de redactie…
Beste buurtbewoners,
In deze uitgave van de wijkkrant kunt u weer lezen
over het doen en laten in onze prachtige wijk en
stad.
Afgelopen maanden heeft de wijkraad samen
met een aantal bewoners gesprekken gevoerd
met de gemeente en de wijkagent over de
verkeersveiligheid in de buurt. Op blz 4 kunt u

lezen hoe deze gesprekken zijn verlopen.
Tijdens de jaarvergadering heeft de secretaris
aangegeven, dat ze na vier jaar haar
werkzaamheden neerlegt, omdat ze door een
nieuwe baan minder tijd hiervoor heeft. Ze blijft
gelukkig nog wel lid van de wijkraad.
Het werken voor onze wijkraad is dankbaar en zinvol
werk, want je kunt echt iets betekenen voor de buurt
waarin je woont. Daarnaast is het ook nog eens
gezellig om met de buurtbewoners gezamenlijk
projecten op te pakken. Soms groot, soms klein,
maar altijd ter verbetering van je eigen buurt! Lees
daarom met aandacht de oproep voor nieuwe leden
en het vervullen van de functie van secretaris.
Verder kunt u in deze nieuwsbrief meer lezen over
de startnotitie ontwikkeling Orionzone-Stadionplein,
de metamorfose van het Schoterbos en de
dodenherdenking 4 mei.
Veel leesplezier!
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Skaeve Huse
Tijdenlang was er ophef over Domus+ en de Skaeve
Huse. De kranten stonden er bol van en de politiek
wrong zich in allerlei bochten. Uiteindelijk is er wel een
besluit genomen over de Skaeve Huse en die kwamen
in Haarlem-Noord, naast de boerderij Noord-Akendam
op de Vergierdeweg om precies te zijn.
Nog even het geheugen opfrissen; de Skaeve Huse zijn
6 huisjes bedoeld voor Haarlemmers die niet te houden
zijn in een reguliere woonomgeving. Ze gedragen zich
niet heel sociaal en zijn in een woonwijk slecht te
verdragen, maar ze moeten wel ergens wonen. Omdat
de boerderij Noord-Akendam ernstig in verval is, moet
die ook gerenoveerd worden, liefst voordat de huisjes
worden neergezet.
Om een en ander goed te begeleiden zijn er vanuit
de wijken twee werkgroepen opgericht, een groep
houdt zich vooral bezig met de boerderij, o.a. met het
toekomstig gebruik. De tweede groep houdt zich vooral
bezig met de veiligheid en het beheer van de huisjes.
Er is als startdocument een veiligheids- en beheerplan
gemaakt die probeert:
• zicht te krijgen op en vastleggen van de zorgen en
veiligheidsrisico’s (analyse),
• zicht te krijgen op en vastleggen van het
ambitieniveau (wanneer is het veilig genoeg),

• fysieke en organisatorische maatregelen te
bespreken en vastleggen (ontwerpen),
• afspraken vast te leggen om de veiligheid te
borgen; ook na ingebruikname van de Skaeve Huse
(beheren).
De werkgroep bestaat uit diverse belanghebbenden en
afgevaardigden van wijkraden en verenigingen. Trekker
en initiatiefnemer is de wijkraad Vondelkwartier. De
werkgroep is tot nu toe een tweetal keren bij elkaar
geweest, een keer voor een kennismakingsrondje
en eenmaal voor het bezichtigen van de boerderij en
omgeving.
In de laatste bijeenkomst zijn er veel voorstellen
gedaan om te proberen veiligheidszaken te benoemen
en situaties in te schatten. De gevaarzetting t.o.v. van
Domus+ wordt wel veel lager ingeschat. Domus+ betreft
vooral verslaafden en die hebben een heel andere
behoefte en gedrag dan de groep die in de huisjes van
Skaeve Huse komen te wonen.
Onze wijk zal waarschijnlijk geen last krijgen van de
bewoners, maar we blijven de inspraak wel volgen en
onze mening geven. Mocht er nieuws zijn, dan houden
we u op de hoogte.
Martin van de Pavert
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Vier mei herdenking op de Jan Gijzenbrug
Na twee jaar kon de
Dodenherdenking op 4
mei weer doorgaan met
publiek.
Ook op de Jan Gijzenbrug
zijn op waardige wijze de
gevallenen herdacht van
de Tweede Wereldoorlog
en de militairen die
omkwamen in latere
oorlogssituaties en bij
vredesmissies. Vanaf het moment dat de laatste tonen
van ’The Last Post’ zijn weggestorven, is de stilte
indrukwekkend.
Na de twee minuten stilte worden er diverse kransen
bij het monument gelegd. Ook de wijkraad DietsveldVogelbuurt heeft, zoals elk jaar, namens de wijk een
krans gelegd. Twee scholieren, een van het Schoter
en een van de ISK , hebben een aangrijpend gedicht
voorgedragen. Deze gedichten hangen naast het
monument zodat u ze nog eens rustig kunt nalezen.
Na afloop van de herdenking openden de kransleggers
het defilé en kregen belangstellenden nog de
gelegenheid om langs het monument te lopen.

Geschiedenis
Het verzetsmonument op de Jan Gijzenbrug
is opgericht ter nagedachtenis aan de acht
verzetsmensen die hier op 12 februari 1945 door de
bezetter zijn geëxecuteerd.
De executie was een represaille voor de aanslag
van het verzet op twee Duitse officieren op 11
februari 1945. De acht slachtoffers waren door de
bezetter gearresteerd omdat ze verdacht werden
van verzetsactiviteiten en zaten opgesloten in
het Huis van Bewaring aan de Weteringenschans
te Amsterdam. Op 12 februari 1945 werden de
gevangenen per vrachtauto naar de Jan Gijzenbrug
in Haarlem vervoerd. Bij de brug werd door Duitse
soldaten een groep burgers bijeen gedreven, terwijl
de acht mannen naast elkaar werden opgesteld op
de Rijksstraatweg. Vervolgens werd het vuurpeloton
opgesteld en gaf een officier het bevel tot executie.
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Werkgroep Verkeersveiligheid
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er op het
gebied van verkeersveiligheid in de buurt een aantal
knelpunten naar voren is gekomen. De knelpunten zijn
onder andere de verkeersproblemen in de Zwaluwstraat,
het aanpassen van de snelheid op de Jan Gijzenkade
naar 30 km en het harder rijden dan 30 km op de
Eksterlaan.
Inmiddels is er op de Eksterlaan tijdelijk een matrixbord
geplaatst om aan te geven dat er op deze weg maar 30
km mag worden gereden.
Op de Jan Gijzenkade is op verzoek van de Wijkraad een
aantal weken een “smiley” geplaatst om de snelheid van
de automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer te
meten. De uitslag van de metingen hopen we op korte
termijn van de gemeente te ontvangen.
Inmiddels zijn er op 13 april en 2 juni jl. weer
gesprekken geweest tussen de Wijkraad, bewoners
en een gemeenteambtenaar om de nog openstaande
vragen te bespreken.
Ten eerste hebben we de vraag voorgelegd, die we van
verschillende bewoners kregen: Is het mogelijk om de
Jan Gijzenkade al op korte termijn als 30 km weg in te
richten? De ambtenaar gaf aan dat hij dit terugkoppelt
aan de verkeersdeskundige, omdat waarschijnlijk de
uitritten van de zijstraten veranderd dienen te worden,
waardoor er weer gelijkvloerse kruisingen ontstaan.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de uitkomst.
Verder is er ook gesproken over de parkeerproblemen
in de Zwaluwstraat/Gruttostraat. Er worden daar
regelmatig auto’s op de hoeken geparkeerd omdat er
te weinig parkeerplekken zijn. Dit zorgt echter voor
gevaarlijke situaties en ook schade aan auto’s, doordat

busjes of vuilniswagens de bocht niet goed kunnen
nemen. Op dit moment schrijft de gemeente een
beleidsnota om de parkeerproblemen op te lossen.
Om de onveilige parkeersituaties in de Zwaluw-/
Gruttostraat eerder aan te pakken heeft de Wijkraad
foto’s doorgestuurd, waar de onveilige parkeersituaties
duidelijk te zien zijn. Misschien is het mogelijk om er
parkeerpalen neer te zetten. Daar komt de gemeente
nog op terug.
Tot slot zijn er nog twee punten besproken over de
Vondelweg.
Ten eerste de bushalte op de Vondelweg tegenover
speeltuin DVS die moeilijk te bereiken is. De bewoners
geven aan dat het onveilig is om over te steken naar
het bushokje aan de kant van de Hekslootpolder. Er
wordt regelmatig (te) hard gereden op de Vondelweg.
En met name voor ouderen en minder validen kan dit
voor gevaarlijke situaties zorgen. De vraag is of er een
veilige oversteekplaats gemaakt kan worden naar de
bushalte. De gemeenteambtenaar zal dit vragen aan de
verkeersdeskundige.
Ten tweede wordt er op de ventweg ter hoogte van de
Eksterlaan stelselmatig over het witte verdrijvingsvlak
gereden waardoor er gevaarlijk situaties ontstaan
op het fietspad. Er is gevraagd of het mogelijk is
om de situatie aan te passen. Ook deze vraag wordt
doorgegeven aan de verkeersdeskundige.
De wijkraad is nog in afwachting van de antwoorden van
de verkeersdeskundige. Wordt vervolgd.
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Metamorfose Schoterbos
Velen van u zullen al gezien hebben dat het Schoterbos
een metamorfose heeft ondergaan.
De fietspaden in het park zijn verbeterd en er is
een noord-zuid en oost-west route voor fietsers
aangebracht. Deze routes zijn beter aangesloten
op de fietspaden in de buurten. Er zijn twee nieuwe
fietsbruggen die het park met de Jan Gijzenkade
verbinden. De ene brug leidt naar de Generaal Spoorlaan
en de andere brug leidt direct naar de fietstunnel onder
de randweg door.
De gemeente was van plan de paden zo groen mogelijk
te maken. Veel bewoners waren daar niet enthousiast
over en kozen voor asfalt. Met name omdat bewoners
van het naastgelegen woonzorgcentrum Schoterhof
ook gebruik maken van het park. Voor hen was asfalt
een betere wegbedekking vanwege het gebruik van hun
rolstoel of rollator.
Het Schoterbos is nog nadrukkelijker dan in het
verleden bedoeld voor intensief gebruik. Je kan er
allerlei activiteiten doen zoals fietsen, wandelen,
hardlopen, vissen, varen, voetballen, picknicken en
frisbeeën. Kom een keer kijken naar het mooie nieuw
ingerichte park!
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Jaarvergadering 2022
Schoteroog, Luchtkwaliteitsmeting Haarlem en Skaeve
Huse.

Nadat we twee jaar geen jaarvergadering op locatie
konden houden vanwege de pandemie, was het fijn om
elkaar weer in levenden lijve te zien. De jaarvergadering
vond plaats op woensdag 13 april jl. en het was leuk
om te zien, dat veel wijkbewoners belangstelling
hebben getoond. De opkomst was groter dan bij onze
maandelijkse vergaderingen. Erg leuk!

Zoals gebruikelijk waren er weer interessante
gastsprekers. Ditmaal was de gemeente Haarlem
uitgenodigd, om te praten over het Groenbeleidsplan.
De gemeente Haarlem vindt groen belangrijk. Bomen en
planten zorgen niet alleen voor een fijne leefomgeving,
ze zijn ook nodig voor een gezonde stad. Daarom
heeft de gemeente het Groenbeleidsplan 2022-2030
gemaakt, waarin de vuistregel 3-30-300 centraal staat.
Deze regel houdt in: 3 bomen zichtbaar vanuit elk
huis, 30% bladerdek in elke buurt, 300 meter van het
dichtstbijzijnde park of groene ruimte.
Verder staan in het plan de voetgangers en fietsers

Onze penningmeester heeft de boekhouding een jaar
lang nauwkeurig bijgehouden en de kascommissie
onder leiding van Hanneke Rots was dan ook zeer
tevreden.
De vergadering heeft voor de financiën decharge
verleend.
Martin van de Pavert, al jarenlang actief bestuurslid,
nam ons mee aan de hand van een presentatie in een
terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op
het komende jaar. De Wijkraad heeft zich afgelopen
jaar beziggehouden met onderwerpen die in de wijk
spelen zoals: oplevering Kruispunt Jan Gijzenkade/
Rijksstraatweg, Werkgroep Verkeersveiligheid in
de buurt, Smileys Jan Gijzenkade en Eksterlaan,
Bomenproject Romeinenstraat en Leeuwerikstraat en
overlast rond de Koningin Emmaschool.
Het komende jaar zal de wijkraad aandacht besteden
aan onder andere: Verkeersveiligheid, Kruispunt
Jan Gijzenkade/Rijksstraatweg, ontwikkelzone
Orionweg, herinrichting Spaarndamseweg, Energiepark

SCAN ME

centraal. Daarna komt het Openbaar vervoer en op de
laatste plaats de auto.
U kunt hier meer over lezen op de website van de
gemeente Haarlem.
https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-gaat-opgroen/
Verder is in deze vergadering besloten dat vijf leden zich
herverkiesbaar stellen en als lid blijven continueren. In
de wijkraad is wel de functie van secretaris per direct
vacant geworden. (Zie onze oproep elders in deze
krant.)
Na het officiële gedeelte was het tijd voor een informele
borrel, waar de aanwezigen gezellig hebben nagepraat.
Het bestuur van de wijkraad kijkt terug op een
geslaagde jaarvergadering.
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Vacature voor de wijkraad
Onze wijkraad bestaat uit een 7-tal gezellige en
enthousiaste inwoners uit de wijken Dietsveld
en Vogelbuurt in Haarlem-Noord. Wij zetten ons
enthousiast in voor de buurt en zijn als ware de
schakel tussen de buurtbewoners en de gemeente
Haarlem. Zijn er bijvoorbeeld problemen met
hangjongeren of is een laadpaal niet goed geplaatst,
zijn er verkeersproblemen of andere zaken, dan
kan de wijkraad helpen. Wij weten de juiste weg te
bewandelen, ook naar de politiek.
Wij komen elke 2e woensdag van de maand bijeen
tussen 20.00 en ca. 21.30 uur op de Vergierdeweg
50 in Haarlem Noord. Uiteraard kunnen alle
buurtbewoners hier aanschuiven met hun vragen of
deelnemen aan de discussies. Graag zelfs!
Daarnaast hebben we ook een jaarvergadering met
leuke gastspreker(s) en een gezellige borrel na afloop.
En komt er 3x per jaar een informatieve nieuwsbrief op
de mat bij de bewoners.

Er is volop ruimte voor nieuwe ideeën of plannen
om uit te voeren in de wijk, naast de huidige lopende
projecten. Kortom, er is genoeg te doen in onze
wijkraad! En er is plek voor een nieuwe secretaris, die
uiteraard ingewerkt zal worden door de afzwaaiende
secretaris.
Vind je het leuk om ons
hierbij te ondersteunen
en daarmee wat voor je
eigen wijk te doen? En heb
je een paar uurtjes per
maand de tijd om o.a. de
gezellige vergaderingen
bij te wonen? Of wil
je graag onze nieuwe
secretaris worden?
Neem dan snel contact op via
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl of kom
een keertje kijken bij een van onze vergaderingen.
De data en overige informatie vind je op:
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.
Je bent van harte welkom!
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Uitnodiging informatie bijeenkomst
'Vroegsignalering kwetsbare ouderen'
Niemand in Haarlem mag (te lang) verstoken
blijven van goede zorg terwijl die wél voorhanden
is. Daarom roept het Netwerk Kwetsbare
Ouderen (NKO) iedere betrokken Haarlemmer
op om deel te nemen aan een van de vele
informatiebijeenkomsten : ‘Vroegsignalering
kwetsbare ouderen’.

Kunt u niet op een van deze data, dan kunt u zich
inschrijven voor een nog te plannen training. U wordt
dan als eerste uitgenodigd voor een van de volgende
bijeenkomsten.
Deze training kunnen wij ook op verzoek verzorgen voor
groepen vanaf 10 personen, in uw buurthuis, clublokaal
of bij iemand thuis.

Zodat kwetsbare ouderen die ondersteuning nodig
hebben, deze ook daadwerkelijk krijgen.
Tijdens de bijeenkomst ‘Vroegsignalering van
kwetsbare ouderen’ leert u hoe u de signalen van
kwetsbare ouderen uit uw eigen omgeving beter op kunt
pikken, wat u kunt doen als u zich zorgen maakt om een
ander en hoe u er mede aan bij kunt dragen dat de juiste
hulp door de juiste mensen geboden gaat worden.
De informatiebijeenkomst is bestemd voor iedereen
die zich betrokken voelt bij zijn omgeving. Bent u
winkelmedewerker, medewerker in de huishouding,
onderhoudsmonteur, vrijwilliger of goede buur? U kunt
de workshop (van 2.5 uur) volgen op heel veel dagen
gedurende het hele jaar 2022.

Deze training is gratis
dankzij een subsidie.
Heeft u interesse of wilt
u zich aanmelden?
Kijk op https://www.haarlemvoorelkaar.
nl/cursusaanbod?sort=date
&seminar=vroegsignalering of
info@vrijwilligersacademie.nl.

Word gangmaker van Lief & Leedstraten Haarlem
Lief & Leedstraten Haarlem is een samenwerking
van DOCK Haarlem en Haarlem Effect voor meer
sociaal contact en verbondenheid onder de inwoners
van Haarlem. De drijvende kracht achter de Lief &
Leedstraten zijn de gangmakers.

Liever een goede buur

Het spreekwoord zegt het al: liever een goede buur dan
een verre vriend. Het geven van een beetje aandacht
en een kleine attentie kan al een groot effect hebben.
Zo vertelt gangmaker Marianne: “Wij hebben nieuwe
bewoners welkom geheten met een plantje en een
kaartje voor veel woongeluk en iemand die in het
ziekenhuis heeft gelegen, hebben we een doosje
chocola gebracht. Ze zijn echt ontroerd en ook blij met
deze aandacht. Voor mijzelf geeft het een interactie
met mijn medemens. Ieder mens heeft behoefte aan
ontmoeting met een ander. Het doet mij zelf ook heel
goed.”
Er zijn legio situaties te bedenken waarbij het leuk is om
iemand wat extra aandacht te geven. Denk bijvoorbeeld

aan een cadeautje voor de geboorte van een kind, een
kaartje als iemand geslaagd is, een kleine attentie
als iemand langere tijd ziek is, een stel dat trouwt of
iemand die met pensioen gaat.
Op deze manier kan de onderlinge band tussen de
bewoners in een straat versterkt worden.
Bekijk de video met Marianne voor een uitgebreidere
indruk van Lief & Leedstraten Haarlem en wat het
betekent om gangmaker te zijn: https://youtu.be/
Zgsf2z4G35U.

Word gangmaker

Wil je ook gangmaker worden of wil je meer informatie?
Neem contact op met projectcoördinator van Lief
& Leedstraten Haarlem Marieke Groenendijk via
telefoonnummer 06 59 96 98 52 of e- mailadres
liefenleed.haarlem@dock.nl.
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Startnotitie project Stadionplein
In december 2021 heeft de gemeente de startnotitie
voor de ontwikkeling van het stadionplein goedgekeurd.
Dit project wordt nu Gebiedsontwikkeling Plangebied
Sportweg genoemd. Het project Stadionplein is de
verdere uitwerking van een deelgebied binnen de
ontwikkelzone Orionweg-Planetenlaan. Het gaat om
het gebied aan de Planetenlaan van het voormalige
voetbalstadion en op het terrein van het tankstation.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de opstelling van
het stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPVE) voor
het plangebied Sportweg. Belangrijke onderdelen van
dit plan zijn een mobiliteitsplan en een groenplan. De
goedkeuring van het plan wordt begin 2023 verwacht.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op de
website: https://www.haarlem.nl/gebiedsontwikkelingplangebied-sportweg/
Ook kunt u natuurlijk langs komen op onze
maandelijkse wijkraadvergaderingen, want dit punt zal
regelmatig op de agenda staan.
Kijk voor de data en agenda op:
www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
onder het kopje: Vergaderingen

Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt zal via een klankbord
groep bij de plannen betrokken worden. In juni 2022
heeft er al een eerste gesprek plaatsgevonden.
Als de procedures vlot verlopen zou men eind 2024
kunnen gaan bouwen.

Mooie groene tuin!
In onze nieuwsbrief van februari jl. is er een oproep
gedaan om te helpen met het opknappen van de tuin
bij het IJsparadijs (Rijksstraatweg/hoek Vergierdeweg).
Het was fijn te zien dat een aantal betrokken en
enthousiaste buurtbewoners zich hiervoor heeft
aangemeld. Heel hartelijk dank hiervoor!
Iedere maand gaan deze vrijwilligers samen aan de
slag om dit stukje groen bij te houden. Wilt u ook

meehelpen? Dat kan uiteraard, want hoe meer handen,
hoe lichter het werk!
Stuur dan even een mailtje naar:
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl.
Dan brengen we u in contact met hen. En door deze
aandacht, ziet de tuin er weer mooi verzorgd uit en is
het een plezier om er naar te kijken.
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Ga voor de best mogelijke
brandveiligheid

Rookmelders redden levens!

VOL D OE N DE

Plaats op iedere verdieping een
rookmelder in de gang/hal/
overloop, dit is de vluchtweg.
+ Plaats een rookmelder in elke ruimte
(incl. slaapkamers) die onderdeel is
van de vluchtroute.

Plaats op iedere verdieping een
rookmelder in de gang/hal/
overloop, dit is de vluchtweg.
+ Plaats een rookmelder in elke ruimte
(incl. slaapkamers) die onderdeel is
van de vluchtroute.
+ Plaats een rookmelder in alle overige
ruimtes waar brand kan ontstaan.

Voldoende betekent niet altijd dat
het in elke situatie veilig is. Dit is de
minimale wettelijke verplichting.

!

!

Rookmelders worden ook verplicht in bestaande woningen
De meeste slachtoffers bij een brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders in
woningen geven meer tijd om te vluchten en daardoor vermindert het risico op (dodelijke)
slachtoffers onder bewoners.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom een wetvoorstel ingediend waarin
staat dat per 1 juli 2022 in elk huis op iedere verdieping een rookmelder moet hangen.
Dit geldt al sinds 2003 voor nieuwbouwwoningen, maar gaat ook gelden voor bestaande
woningen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers van een woningbrand
door deze wetgeving met wel 42% verminderd kan worden.

Voor bestaande woningen geldt vanaf 1 juli 2022

Op elke verdieping moet minimaal één
werkende rookmelder aanwezig zijn.

Als eigenaar bent u in het kader van de
zorgplicht verantwoordelijk voor het
plaatsen van goed werkende rookmelders
met een levensduur van 10 jaar.

Rookmelders moeten iedere 10 jaar
vervangen worden. Bij defect moeten
ze direct vervangen worden. Het is
slim om dit in te plannen.

Ons advies is om woningtoegangsdeuren
van inpandige gangen te voorzien van
vrijloopdrangers die worden aangestuurd
door rookmelders.

!

BEST

BETER

Plaats op iedere verdieping een
rookmelder in de gang/hal/
overloop, dit is de vluchtweg.

Het koppelen van rookmelders met
een 10-jarige levensduur zorgt voor
een betere alarmering.

Melders op netspanning

Het koppelen van rookmelders met
een 10-jarige levensduur en een
aansluiting op netspanning verhoogt
de zekerheid van alarmering.

Gekoppelde rookmelders

»

Melders op netspanning sluit je aan
op een stroompunt in het plafond.

»

Het koppelen van rookmelders is
simpel en kan draadloos.

»

De melder schakelt bij stroomuitval
direct over op batterijen, zodat
de huurder alsnog op tijd wordt
gewaarschuwd bij brand.

»

Als een melder afgaat door rook, dan
gaat het signaal af bij alle melders die
gekoppeld zijn.

»

Voordeel is meer gebruikszekerheid!

»

Hierdoor worden huurders eerder
gewaarschuwd en vergroot het hun
overlevingskans.

Slimme melders

Bevestiging rookmelder

»

Slimme melders waarschuwen naast
een geluidsignaal ook op een andere
manier.

»

Plaats een rookmelder altijd zoveel
als mogelijk in het midden van het
plafond.

»

Bijvoorbeeld door een pushmelding
op je telefoon of een e-mail.

»

Houd minimaal 50 centimeter afstand van een muur of hoek.

»

Speciaal voor doven en slechthorenden zijn er accessoires beschikbaar
die gekoppeld kunnen worden aan
slimme melders, zoals een trilplaat of
flitslicht.

»

Plaats bij schuine plafonds de rookmelder op minimaal 90 centimeter
van het hoogst gemeten punt van het
plafond.
Voor meer adviezen over rookmelders, kijk op www.rookmelders.nl of
overleg met de brandweer voor advies op maat.

Schaduw voor koeien in Hekslootpolder
Vorig jaar hebben we in de nieuwsbrief aandacht
besteed aan de crowdfunding actie voor schaduw
voor de koeien in de Hekslootpolder. Inmiddels zijn er
zonweringen aangeschaft.
Boer Paul Dijkzeul heeft twee grote zonweringen aan
zijn veewagen. Zijn koeien die in de Hekslootpolder
in Haarlem staan kunnen daardoor bij warm weer
schaduw zoeken, waarbij ze anders staan te branden
in de felle zon. De zonweringen zijn mede betaald
vanuit een crowdfundingsactie die gestart was door
bewoners in Haarlem-Noord die vlak in de buurt van de
Hekslootpolder wonen.
De gevolgen van de klimaatverandering worden
steeds duidelijker. De zeespiegel die sneller stijgt dan
verwacht, overstromingen, wegsmeltende gletsjers.
Onze zomers kennen steeds meer en langere droge,
warme en zonrijke periodes. Als mensen kunnen wij
ons beschermen tegen die zon, voor dieren in de wei
staan is dat niet mogelijk. Zij kunnen door hittestress
ziekten oplopen. Vandaar dat er acties zijn als Bomen
voor Koeien. Het planten van bomen is niet mogelijk

in polders, zoals de Hekslootpolder, waar bijzondere
weidevogels zoals de grutto broeden.
De roofvogels in deze bomen zouden de weidevogels
verjagen. De koeien in de Hekslootpolder staan
daardoor steeds vaker in de volle zon.
Zonwering voor koeien
Alphons Rommelse en Marijke de Wit, woonachtig in
de buurt van de Hekslootpolder, trokken zich het lot van
de koeien aan en ging samen met boer Paul Dijkzeul
kijken naar mogelijke oplossingen voor zijn 50 koeien.
Er bestaan mobiele koeienparasols, maar die kosten
tegenwoordig ruim 20 duizend euro. Een alternatief
vonden zij in het bevestigen van grote zonweringen
aan de zijkanten van zijn veewagen. Met een
crowdfundingsactie en een bijdrage van zowel Alphons
Rommelse als Paul Dijkzeul kon het benodigde geld bij
elkaar worden vergaard.
Uitrollen
Deze zonweringen zijn onlangs door de firma Haak uit
Haarlem aan zijn veewagen bevestigd. Als de schermen
volledig zijn uitgerold, kunnen 24 koeien tegelijkertijd
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schaduw vinden. Voor alle betrokkenen is het spannend
of de koeien daadwerkelijk hier gebruik van gaan
maken.
En ook of zij enige solidariteit met elkaar hebben en
elkaar een schaduwplekje gunnen. Mocht het systeem
werken, dan gaan de initiatiefnemers van deze actie
kijken of vergelijkbare en betaalbare oplossingen
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mogelijk zijn voor al het vee in de Hekslootpolder.
De officiële ingebruikneming van de zonweringen vond
plaats op woensdag 13 juli jl.
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Wilt u een artikel plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief van de
wijkraad?

Lever uw kopij dan in vóór: 8 oktober 2022
U kunt dit doen door een e-mail bericht te sturen aan:
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
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Gebiedsagent:

Ronald Kales tel.: 0900-8844

Melding openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte, kunt u melden op:
• www.haarlem.nl/melding-doen/
• op de Buiten Beter app
Of bel de gemeente Haarlem via Klantcontact centrum:
telefoon 14 023
Overlastmeldingen kunt u doen via:
• www.haarlem.nl,
• Het Klant Contact Centrum 14023
• Meldkamer Veiligheid & Handhaving 023-5114950.
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