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NIEUWSBRIEF

Van de redactie…
Beste wijkbewoners,
Voor u ligt de herfstuitgave van de wijkkrant, waarin 
we u informeren over de laatste nieuwtjes in onze 
wijken. Er is weer veel te melden bijvoorbeeld over 
de herontwikkeling van het gebied Sportweg, de 
intentie van de gemeente om betaald parkeren 
in onze wijk in te voeren en vorderingen met de 
verkeersveiligheid.
Afgelopen september heeft de gemeente een 
bewonersbijeenkomst georganiseerd, waarin de 

globale plannen voor de ontwikkeling van het gebied 
Sportweg werden besproken.
Verder heeft de gemeente besloten om het 
betaald parkeren in onze wijk in te voeren. In de 
wijkraadvergadering van 9 november 2022 is/wordt 
hier ook over gesproken. De inspraakperiode loopt 
nog tot 30 november. (Zie blz. 3)
En met betrekking tot de verkeersveiligheid zijn we 
ook weer een paar stapjes verder gekomen.
In de vorige wijkkrant is er een oproep gedaan voor 
nieuwe leden en een secretaris voor de wijkraad. 
Helaas is hier nog geen reactie gekomen. Wilt u, 
door een paar uurtjes per maand vrij te maken, 
meedenken over het leefbaar en gezellig houden 
van onze wijk neem dan contact met ons op. Lees 
de oproep op blz.7 goed door en misschien raakt u 
geïnspireerd.
Wist u dat de wijkraad elke week belangrijke 
informatie deelt op de website en dat u ons kunt 
volgen op Facebook en Nextdoor? Op de achterkant 
van de wijkkrant vindt u de webadressen.

Veel leesplezier.
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Mariakerk Haarlem-Noord
De Mariakerk aan de Rijksstraatweg staat in 
het midden van Haarlem-Noord. Maar sinds 
oktober 2020 zijn er geen kerkelijke activiteiten 
meer. Toch blijft het gebouw een mooi ijkpunt 
en bewoners rondom de kerk blijven benieuwd 
naar dit markante gebouw. Daarom heeft er een 
interview plaatsgevonden met Ben Dekkers. Hij is 
bekend met de kerk en wilde ons graag te woord 
staan.

1. Kunt u iets vertellen over de geschiedenis van 
de kerk. Bijvoorbeeld wanneer hij gebouwd is. Is 
het altijd een katholieke kerk geweest? Heeft de 
kerk ooit een andere naam gehad?
Er is veel te zeggen en geschreven over de geschiedenis 
van onze kerk in Haarlem-Noord. De geschiedenis van 
de huidige parochie gaat terug naar 1844 waar in een 
schuilkerkje aan de Jan Gijzenvaart werd gekerkt.

Een “echte” kerk werd gebouwd in 1857 aan de 
Rijksstraatweg (toen Schoten) en werd de Bavokerk 
genoemd. Het kerkhof, dat nog steeds in gebruik is, is 
toen ook aangelegd. De Bavo-kerk is in 1935 gesloopt 
en vervangen door de huidige kerk, praktisch op 
dezelfde plaats. Deze kerk kreeg een nieuwe naam: 
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten en de H. Bavo, 
omdat er in Haarlem al meerdere Bavo kerken waren.

Na de fusie met de Petrus en Paulus kerk aan de 
Muiderslotweg in 1993 is de naam van de kerk weer 
gewijzigd in de Mariakerk en de parochienaam wijzigde 
toen in parochiegemeenschap Schoten. Kerk en 
parochie bestaan nog steeds onder die benaming.

2. Staat de kerk nu leeg of wordt hij voor andere 
zaken gebruikt?
De parochiegemeenschap Schoten is in 2014 op 
aandringen van het bisdom een samenwerking 
aangegaan met vier andere kerken in de regio, de 
Adelbertuskerk aan de Rijksstraatweg, de Naaldkerk in 
Santpoort Zuid, de Engelmunduskerk in Driehuis en de 
Pieterkerk in IJmuiden. Deze kerken kwamen daardoor 
onder één en hetzelfde bestuur te vallen.

De Mariakerk is sinds oktober 2020 niet meer in 
gebruik, mede omdat het bestuur toen een fusie van de 
kerken voorstond. Zo konden de financiële en juridische 
zelfstandigheid van de afzonderlijke parochies opgaan 
in één parochie: de Franciscusparochie.

Het bestuur kondigde daarbij aan dat de 
zondagsvieringen in de Mariakerk gingen vervallen. 
Maar het wilde tijdelijke vieringen door de week nog 

wel organiseren in nevenruimten. Dit in afwachting 
van de verkoop van het kerkgebouw. De huidige 
geloofsgemeenschap en de vrijwilligers zagen toen 
geen andere weg dan de sleutels aan het bestuur 
te overhandigen. Evenwel om voor parochianen 
onduidelijke redenen heeft het bestuur nog steeds geen 
fusie bewerkstelligd en is er ook geen formeel besluit 
van de bisschop tot sluiting van onze kerk.

3. Wat gaat er met de kerk gebeuren?
Het bestuur wil herbestemming van onze gebouwen 
bevorderen (wonen en maatschappelijke doeleinden) en 
een zo hoog mogelijke opbrengst verwerven. Planning 
onbekend.

4. De kerkklok is een ijkpunt van de buurt. 
Bewoners zijn benieuwd waarom de kerkklok 
stilstaat.
Door de februaristorm is schade aan een deel van 
het kerkdak ontstaan. Ook is toen de grote wijzer aan 
de zuidelijke kant van de torenklok afgebroken. Met 
de verzekeraar is/wordt overlegd over herstel van de 
schade.
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Waarom betaald parkeren
Op 11 oktober jl. heeft het college van B&W besloten 
om in de komende twee jaar het betaald parkeren uit te 
breiden onder andere in onze wijk (Vogelenwijk, waar 
dus de wijken Dietsveld én Vogelbuurt onder vallen). 

Net als in veel wijken in Haarlem staan er ook 
in onze wijk zoveel auto’s geparkeerd dat (bijna) 
alle parkeerplaatsen bezet zijn. Hierdoor wordt er 
geparkeerd op stoepen en kruispunten en ontstaan 
er onoverzichtelijke situaties voor fietsers, kunnen de 
hulpdiensten er niet altijd door en kun je vaak met een 
rolstoel of kinderwagen niet op de stoep bewegen. 

Het college geeft aan dat door de uitbreiding van 
betaald parkeren de situatie per direct niet verder 
verslechtert. Op termijn komt er ruimte voor groen, 
fietsen, spelen, klimaatadaptatie en elkaar ontmoeten. 
Het college denkt ook aan alternatieven voor vervoer.

Maximaal aantal vergunningen per wijk
Het is de bedoeling dat er een maximaal aantal 
vergunningen per wijk wordt afgegeven met een 
maximum van twee auto’s per adres. Het is op dit 
moment nog niet bekend wanneer betaald parkeren in 
onze wijk wordt ingevoerd. Maar de eerste wijken gaan 
vanaf begin 2024 over op betaald parkeren.

Tarieven en bezoekersparkeren
De Vogelenwijk valt onder de nieuwe parkeervergunning 
zone D. Dat houdt in dat in onze wijk voor de eerste auto 
€ 75 wordt betaald en voor de tweede auto € 280 per 
jaar. Voor uw bezoek gelden er andere regels. 

Per adres kan 1 persoon 1 parkeervergunning voor 
bezoekers aanvragen waar u een maximaal bedrag 
van € 125 per jaar aan parkeertegoed betaalt. Is het 
parkeertegoed op, dan betaalt uw bezoek het normale 
tarief via een parkeerapp of bij de parkeerautomaat. U 
kunt geen parkeertegoed bijkopen. Meer informatie kunt 
u vinden op de webpagina van de gemeente Haarlem: 
https://haarlem.nl/parkeervergunning-voor-uw-bezoek

Inspraak: Laat uw stem horen!
Het is mogelijk om een reactie te geven op dit voorstel 
van B&W. Als u gebruik wilt maken van de inspraak dan 
kunt u tot en met 30 november 2022 uw bedenkingen 
indienen via het reactieformulier op de gemeentelijke 
website: www.haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren.
Hier kunt u ook meer informatie vinden over de 
uitbreiding van het betaald parkeren.

Betaald parkeren in Dietsveld-Vogelbuurt

< parkeer-
vergunning 
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Rina’s Raadgever op Haarlem 105, 
1e maandagavond van de maand.

Wat is er te melden vanuit de gemeenteraad?

Op verzoek van Marcel Smeenk praat ik u in de 
Talkshow “Haarlem Leeft – Nieuw in Noord” bij over de 
ontwikkelingen in Haarlem-Noord. Marcel Smeenk is 
bekend met onze wijk, omdat hij in 2001 heeft geholpen 
met het opnieuw opzetten van de wijkraad Dietsveld-
Vogelbuurt.

Tot nu toe heb ik in de talkshow gesproken over 
de woningbouwprojecten Sonneborn-Bloom en de 
nieuwbouw bij de Aart van de Leeuwstraat. Ik besteed 
ook aandacht aan wat er wordt besproken en besloten 
in de gemeenteraad. De laatste keer sprak ik over de 
energietoeslag en hoe u die kan aanvragen.

De volgende keer zal hoogstwaarschijnlijk gesproken 
worden over het invoeren van betaald parkeren en de 
bijbehorende vergunningen in 2024 in verschillende 
wijken in Haarlem-Noord, waaronder de Vogelenwijk. 
(=Dietsveld-Vogelenbuurt)

Veel mensen vragen zich af hoe zij invloed kunnen 
krijgen op de besluitvorming van de gemeenteraad. 
Omdat dit mijn belangrijkste drijfveer is om bij de 
wijkraad- en later bij de plaatselijke politiek te gaan, zal 
ik u hierover elke keer informeren.

Luistert u voortaan ook op maandagavond?
Mijn rubriek is om de maand te horen tussen 19.30 uur 
en 20.00 uur.

Tot horens,
Rina Stroo

Deze maandelijkse talkshow over het grootste stadsdeel van 
Haarlem is te beluisteren elke eerste maandag van de maand 
van 19.00-21.00 uur via radio FM 89,9 en via de website van 
Haarlem105, ook voor visual radio. Of op TV via Haarlem105 
TV op KPN kanaal 1323 of Ziggo. Op de website kunt u de 
uitzending ook terugkijken.

Namens de makers: Arno van der Vuurst van het Verhalenhuis, 
Marcel Smeenk van DOCK-welzijn Noord, Henny Hofstee de 
verhalenverteller en Rina Stroo.
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In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgelegd dat de 
gemeente de luchtkwaliteit in Haarlem wilde gaan 
meten (NO2-meting) en dat wij als wijkraad daarvoor 
ook een plek mochten aangeven. In 2013 heeft 
Milieudefensie bij de hoek Vondelweg met de Jan 
Gijzenkade metingen verricht en die gaven waarden 
van boven de 30 mg/m3 aan. Het leek ons juist om op 
dezelfde plek weer metingen te laten verrichten. De 
Gemeente hoopte lagere waarden te meten dan die in 
2013, er zijn nogal wat stappen gezet op milieugebied, 
denk aan elektrische bussen en auto’s met veel minder 
uitstoot.

Rond maart jl. zijn de metingen 
gestart en we kunnen de 
resultaten tot nu toe bekijken. 
Op de kaart ziet u waar in 
Haarlem-Noord noord gemeten 
wordt. De rode pijl geeft de plek 
aan die wij aangewezen hebben.
De paarse pijl geeft een plek 

aan waar op een langere termijn met een andere 
meetmethode gemeten wordt, de resultaten zijn wel 
vergelijkbaar met ‘onze’ plek.

De resultaten van 
de meting ziet u in 
het 2e plaatje, de 
meetplek is dus de 
rode pijl.

De meetresultaten zijn voor iedereen te bekijken via 
deze link: https://maps.amsterdam.nl/no2/?LANG=nl
De metingen worden gedurende 1 jaar gedaan, daarna 
kijkt de gemeente of er maatregelen nodig 
zijn.

Martin van de Pavert

Via de QR-codes op de posters 
vertellen de geportretteerde 
Haarlemmers over hun identiteit 
of relatie en hoe zij de campagne 
beleven.

De Regenboogpartners COC Kennemerland, het Anti 
Discriminatiebureau Kennemerland, de gemeente 
Haarlem en alle andere organisaties die zich inzetten 
voor de LHBTIQ-inwoners van Haarlem, tekenen ervoor.
Meer informatie kunt u vinden via: https://haarlem.nl/
haarlem-10-jaar-regenboogstad

Kees Meijer

HAARLEM REGENBOOGSTAD – nieuwe posters!
Misschien zag u het vorige maand al, de nieuwe 
Haarlemse postercampagne over genderidentiteit.
Met de treffende tekst ‘Trots zijn op wie je bent, vieren 
van wie je houdt’ zijn zeven prachtige dubbelportretten 
te zien.

Op 4 oktober jongstleden is, ter gelegenheid van 
tien jaar Haarlem Regenboogstad, deze nieuwe 
postercampagne feestelijk in het Patronaat 
gepresenteerd.

De posters zijn circa vier keer per jaar een week lang te 
zien op de billboards in de stad, bijvoorbeeld op de hoek 
van de Rijksstraatweg en de Jan Gijzenkade.

Inclusief het jubileum-regenbooglogo van de gemeente 
Haarlem, betreft het 8 ontwerpen van TRIK©, illustrator/
cartoonist/designer.

Luchtkwaliteit in Haarlem
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Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er weer wat 
ontwikkelingen geweest met betrekking tot 
de verkeersveiligheid in de buurt. De wijkraad 
heeft meermalen aangedrongen op antwoorden 
en uiteindelijk heeft de gemeente onze vragen 
beantwoord en een aantal problemen opgelost.

Zwaluwstraat
We hebben aan de gemeente wederom gevraagd of 
er op korte termijn maatregelen genomen kunnen 
worden met betrekking tot de parkeerproblemen op de 
hoek Zwaluwstraat/Gruttostraat. De gemeente heeft 
hierop geantwoord dat het plaatsen van paaltjes geen 
oplossing is voor het probleem omdat de parkeerdruk 
zich dan verplaatst naar andere straten. Zij wil een 
structurele aanpak, die voor heel Haarlem toepasbaar 
is. En op dit moment zijn ze daar voor beleid aan 
het maken. Tot die tijd raadt de gemeente aan dat 
verkeersdeelnemers elkaar de ruimte gunnen en begrip 
tonen voor elkaar. Het gebrek aan ruimte geldt immers 
voor iedereen. Maar als er een acute belemmering van 
de doorgang is doet u er verstandig aan om contact op 
te nemen met Handhaving.
De wijkraad en de betrokken bewoners zijn nog niet 
tevreden met dit antwoord en we blijven over deze 
problemen in gesprek met de gemeente.

Jan Gijzenkade
Verder is er gevraagd of de Jan Gijzenkade noord-oost 
ingericht kan worden als 30 km weg. Hierop antwoordt 
de gemeente dat op termijn dit deel in aanmerking zou 
kunnen komen voor 30 km/u. Maar zover is het nog niet 
want er gaan diverse overwegingen aan vooraf. Ook 
is dit deel van de Jan Gijzenkade relatief kort geleden 
heringericht. Daarom zal het hoogstwaarschijnlijk nog 
vele jaren duren voordat dit deel aan herinrichting toe is. 
De bewoners en de wijkraad willen toch nog bekijken of 
er iets veranderd kan worden. Wordt vervolgd.

Bushalte Vondelweg tegenover speeltuin DVS
Bewoners hebben aangegeven dat de bushalte 
op de Vondelweg tegenover speeltuin DVS (kant 
Hekslootpolder) moeilijk te bereiken is. De wijkraad 
heeft gevraagd om een veilige oversteekplaats.

Volgens de gemeente zijn hier twee mogelijkheden 
om over te steken. De eerste is direct aan de zuidzijde 
van de bushalte zelf. Hier is de stoeprand voorzien 
van een oprijdbaar deel, zodat het rolstoel- of 
kinderwagenvriendelijk is, ook aan de westzijde van 
de Vondelweg. Deze oversteekplaats is weliswaar niet 
op het wegdek gemarkeerd, maar hier kan wel veilig 
overgestoken worden, omdat er naar rechts en links 
goed zicht is op de Vondelweg. Voor hen die meer tijd 
nodig hebben om veilig over te steken is er slechts 50 
meter noordelijker, ter hoogte van de Roerdompstraat, 
een voetgangers- en fietsersoversteekplaats met 
vluchtheuvel. Aldaar kan men indien nodig op de 
middenberm wachten en oversteken per rijstrook. 
Aangezien hier dus al twee oversteekmogelijkheden 
zijn, ziet de gemeente geen noodzaak tot het 
aanbrengen van extra maatregelen.

Vondelweg/Eksterlaan: rijden over 
verdrijvingsvak.
Bewoners hebben aangegeven dat bij het rijden over het 
verdrijvingsvak gevaarlijke situaties ontstaan.
De gemeente geeft aan dat het rijden over 
een verdrijvingsvak inderdaad gevaarlijk is en 
vanzelfsprekend niet is toegestaan. Dit punt zal onder 
de aandacht worden gebracht van de Verkeerspolitie.

Plaatsen van Smileys.
De gemeente heeft smileys geplaatst op de Jan 
Gijzenkade, Vondelweg en de Eksterlaan.
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gezellige borrel na afl oop. 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! Ook is er 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!

Herhaling: 
Vacature secretaris en oproep nieuwe leden

In onze nieuwsbrief van juli 2022 hebben wij een 
oproep gedaan voor nieuwe leden en een secretaris. 
Helaas is er geen reactie gekomen op deze oproep. 
Misschien is het vanwege de vakantie aan uw 
aandacht ontsnapt. Daarom plaatsen wij hier 
nogmaals de oproep. 

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 

Graag zelfs! 
Daarnaast hebben we ook 
een jaarvergadering met 
leuke gastspreker(s) en een 
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Afgelopen zomer heeft de gemeente een nieuwe 
webpagina gemaakt voor het melden van klachten 
over de openbare ruimte. Op deze pagina kunt u nu 
ook plannen en ideeën melden. U kunt onder andere de 
volgende klachten indienen:

• Probleem met afvalinzameling,
• overlast van mensen in straat of park,
• overlast van dieren en ongedierte,
• verkeerd geparkeerde fiets, auto of ander 

vervoermiddel,
• kapotte lantaarnpalen,
• niet werkend verkeerslicht,
• verloren en gevonden voorwerpen,
• wateroverlast,
• afval,
• geluidsoverlast,
• schade aan weg, stoep of fietspad,
• overlast bomen en groen,
• kapotte of missende spullen, zoals een bankje 

of verkeersbord,

Nieuwe webpagina gemeente Haarlem: 
Klacht melden over openbare ruimte

De nieuwe link is: https://haarlem.nl/contact-iets-
melden-klacht-idee, die ook te vinden is via de website 
van de wijkraad onder “Melding Doen”. 

Het is nog makkelijker om een melding te doen via 
de “BuitenBeter app” die u kunt installeren op uw 
smartphone. 

Meer informatie is te vinden via: https://buitenbeter.nl.

Snelheidsduivels op de Rijksstraatweg
Verzoek om mee te denken/helpen om 
wijkprobleem aan te kaarten bij gemeente
Wie is betrokken en wie heeft zin om met enkele 
andere bewoners te kijken of we bij de gemeente dit 
wijkprobleem, ons wijkprobleem, kunnen aankaarten?
U kunt zich aanmelden via e-mail: 
tmwmnieland@hotmail.com of via de wijkraad: 
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Theo Nieland (bewoner Rijksstraatweg)

Wat vindt u van de snelheid van autoverkeer op de 
Rijksstraatweg in Haarlem Noord, het stuk tussen 
Planetenlaan en St. Bavostraat?

Twee verkeersregelinstallaties bij de kruisingen 
met Planetenlaan en Jan Gijzenkade zijn enige tijd 
geleden verbeterd. Maar wat er nu gebeurt is minder 
aantrekkelijk.

Auto’s en motoren passeren beide kruisingen met hoge 
beginsnelheden, negeren roodlicht, halen in, slaan af 
en zien amper de zwakke verkeersdeelnemers, veelal 
wijkbewoners.

Voornamelijk verkeer richting Delftplein draagt bij aan 
extra geluid, onrust en onveiligheid op straat.
We moeten realistisch zijn, de Rijksstraatweg is een 
ontsluitingsweg, ingeklemd door veel woonwijken.
Dat neemt niet weg dat we met z’n allen onze 
zorg hebben in onze wijk voor leefbaarheid, 
luchtverontreiniging, woonomgeving, veiligheid voor 
kinderen, voetgangers en fietsers.

< iets melden
buitenbeter > 
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De gemeente was enkele jaren geleden 
voornemens de Jan Gijzenkade tussen de 
Westelijke Randweg en de Rijksstraatweg 
opnieuw in te richten. Op deze zogenaamde 
gebiedsontsluitingsweg weg rijden bijna 7.000 
motorvoertuigen per etmaal. Het plan was 
dan ook om de weg opnieuw in te richten als 
gebiedsontsluitingsweg: 50 km/u met fi etspaden 
of fi etsstroken. De beschikbare ruimte bleek 
echter een probleem. Met name tussen de 
Eemstraat en de Rijksstraatweg is een goede 
gebiedsontsluitingsweg met fi etsvoorzieningen 
niet in te passen, zeker niet als er ook nog 
geparkeerd moet kunnen worden.

Onlangs is het project weer opgestart. Belangrijke 
bijkomstigheid is, dat in het vorig jaar vastgestelde 
Haarlemse mobiliteitsbeleid staat aangegeven dat dit 
deel van de Jan Gijzenkade een “woonstraat 30km/u”
moet worden. Op zich geen gekke gedachte om de 
snelheid op deze weg omlaag te brengen en een mooi 
uitgangspunt voor een hernieuwde discussie over de 
wijze waarop de weg is in te richten. Het aangestelde 
projectteam zat echter helemaal niet te wachten op een 
discussie. Volgens hen is een woonstraat een smalle 
straat met klinkers en zo zou het worden.

Volgens alle geldende richtlijnen is 7.000 voertuigen per 
etmaal echter veel te veel voor zo’n smal straatje met 
klinkers. Het ontwerp dat inmiddels is vrijgegeven gaat 
uit van een breedte van 4,80 m. Auto’s kunnen elkaar 
dan nog net passeren, maar vrachtwagens niet. Het is 
niet moeilijk voor te stellen hoe fi etsers hier in de knel 
zullen komen. En dat terwijl datzelfde mobiliteitsbeleid 

voorschrijft dat fi etsers hier óf vrij liggende fi etspaden 
moeten krijgen, óf een fi etsstraat, óf een oplossing 
“die voor fi etsers minimaal zo goed is”. Het zal u niet 
verbazen dat wij een smal en druk klinkerstraatje niet 
“minimaal zo goed” vinden als een fi etsstraat.
Ons voorstel is om de Jan Gijzenkade in te richten 
als 30 km/u-straat van 5,80 m breed met klinkers op 
de rijloper en in rood asfalt uitgevoerde fi etsstroken. 
Met deze inrichting kunnen fi etsers en auto’s elkaar 
fatsoenlijk passeren, wordt fi etsers een comfortabele 
verharding geboden en wordt de snelheid voldoende 
afgeremd. Een zijstraat van de Jan Gijzenkade, de 
Generaal Spoorlaan, is onlangs op een vergelijkbare 
manier ingericht.

De Fietsersbond heeft ingesproken bij de behandeling 
van het ontwerp in de raadscommissie. Tot onze 
verbazing bleef toenmalig wethouder De Raadt 
van mening dat het ontwerp prima voldoet aan het 
mobiliteitsbeleid. Haar verwachting was bovendien 
dat auto’s als vanzelf wel weg zouden blijven na 
de herinrichting. Daar geloven wij niet in. De Jan 
Gijzenkade blijft immers de kortste en snelste 
verbinding tussen de Rijksstraatweg en de Westelijke 
Randweg. Aan de verkeerscirculatie wordt niets 
veranderd.

Inmiddels is de portefeuille Openbare Ruimte 
overgenomen door wethouder Berkhout. We hopen 
dat hij nog iets aan de situatie wil en kan veranderen, 
voordat het defi nitieve ontwerp wordt vastgesteld.

Mark Hunting (Fietsersbond)
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Nieuw in Haarlem: de Recyclewagen

Vanaf oktober in Haarlem: de Recyclewagen. 
Een nieuw initiatief van Spaarnelanden en de 
gemeente Haarlem. Bij de Recyclewagen lever 
je kleine hoeveelheden spullen in die niet in de 
gewone afvalcontainers horen. Bijvoorbeeld 
kleine elektrische apparaten, oud ijzer en andere 
metalen, spullen van hard plastic, accu’s en 
verfblikken. Allemaal grondstoffen die geschikt 
zijn om nieuwe producten van te maken of 
gevaarlijk zijn als ze bij het restafval belanden. Ze 
kunnen nu gemakkelijk en dichtbij huis worden 
ingeleverd bij de Recyclewagen!

Waar en wanneer?
De Recyclewagen start in oktober op vier locaties. Daar 
staat hij elke 14 dagen. De dichtstbijzijnde locatie voor 
onze wijk is:
Noord: Planetenlaan (tegenover Dekamarkt) Woensdag 
even weken vanaf 5 okt. 13.00 - 15.30

Wat mag er ingeleverd worden bij de 
Recyclewagen?
Onderstaande spullen mogen worden ingeleverd bij 
de Recyclewagen. Het afval mag worden ingeleverd 
als het in een grote boodschappentas past. Grotere 
hoeveelheden of spullen kunnen naar het Milieuplein 
of kan Spaarnelanden ophalen op afspraak voor grof 
huishoudelijk afval. Een afspraak hiervoor maken kan 
via hun website: www.spaarnelanden.nl (kies optie ‘Zelf 
regelen’) of bellen naar 023-7517200

• Kleine elektrische apparaten zoals   
 broodroosters, stofzuigers, mixers, elektrische  
 tandenborstels, strijkbouten en printers

• IJzer en metalen zoals pannen, bestek, rekjes,  
 nietmachines, gereedschap, onderdelen van
 (brom)fi etsen en schroefjes

• Harde plastics zoals plastic speelgoed, kratjes,  
 plantenbakken, vershoudbakjes, rekjes, emmers  
 en gieters

• Hout zoals kleine paaltjes en plankjes
• Aardewerk zoals bloempotten en servies
• Piepschuim
• Olie en vetten uit de keuken zoals frituurvet (in  

 gesloten verpakking)
• Klein Chemisch Afval (KCA): batterijen,

 cartridges, spaarlampen, verf (gesloten   
 verpakking), spuitbussen, accu’s, medicijnen,  
 cosmetica en olie. Injectienaalden kunnen niet
 worden ingeleverd en ander KCA dan   
 omschreven moet naar het milieuplein.

Wat gebeurt er met de ingeleverde grondstoffen?
De ingeleverde grondstoffen worden eerst naar het 
Haarlemse Milieuplein gebracht. Vanaf daar gaan ze 
naar verschillende verwerkers, die er weer nieuwe 
materialen van maken. Zo kan er bijvoorbeeld van 
piepschuim isolatiemateriaal gemaakt worden, van 
frituurvet biobrandstof en worden metalen volledig en 
oneindig hergebruikt. Bovendien kan Klein Chemisch 
Afval, zoals accu’s, gevaarlijk zijn als het bij het restafval 
belandt en bijvoorbeeld branden veroorzaken bij de 
verwerking. Genoeg redenen dus, om deze spullen 
voortaan naar de Recyclewagen te brengen.

Ga voor meer informatie naar:
www.spaarnelanden.nl/recyclewagen

spaarnelanden
website >

< recyclewagen
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6 september jl. is hiervan een voorbeeld. De opkomst 
was groot, heel fijn, maar de verwachtingen van de 
aanwezigen liepen erg uiteen. Sommigen dachten 
dat het over het parkeerbeleid ging, anderen wilden 
al reageren op een ontwerpvoorstel van het gebied. 
Daardoor vertrokken er helaas al veel aanwezigen na 
de eerste informatieronde. De klankbordgroep heeft 
onder andere als feedback gegeven dat de bedoeling 
van een informatieavond vooraf beter gecommuniceerd 
moet worden. Welke onderwerpen komen er aan bod? 
Wat verwacht het projectteam van de aanwezigen? 
Wat houdt participeren in? Is dat meedenken of 
meebeslissen? Vaak is participeren alleen meedenken 
omdat uiteindelijk de gemeenteraad, beslist over het 
definitieve ontwerpplan.

Volgend jaar zal er weer een inspraakronde zijn. 
Deze zal gaan over het concept stedenbouwkundig 
programma van eisen. Ik hoop dat veel inwoners van 
onze wijk dan ook hun mening en ideeën zullen delen. 
Met name omdat ook onze wijk belang heeft bij een 
fantastisch nieuw gebied rondom de ‘Sportweg’.

Bert-Jan Rip

Plangebied Sportweg: meedenken is niet altijd 
meebeslissen…

Sinds enige tijd vertegenwoordig ik de wijkraad 
in de klankbordgroep “plangebied Sportweg”. De 
klankbordgroep is georganiseerd vanuit de gemeente, 
omdat zij het belangrijk vindt om veel ‘geluiden en 
ideeën’ op te halen. Met deze informatie maakt de 
gemeente een stedenbouwkundig programma van 
eisen (SPvE), waarin wordt opgenomen waar het gebied 
allemaal aan moet gaan voldoen. Het doel is om met zo 
veel mogelijk verschillende belanghebbenden mee te 
denken over de ontwikkeling van het gebied rondom het 
‘oude’ Haarlem stadion.

Lid zijn van de klankbordgroep vind ik echt een 
bijzondere ervaring. Met name om ook de belangen 
en inzichten van anderen te horen, zoals de 
sportverenigingen, het Schoter en de omliggende 
wijkraden. Het ontwikkelen van een gebied kent 
vele fasen. Op dit moment loopt de fase van de 
conceptontwikkeling. Er wordt bedacht welke sfeer het 
gebied moet gaan uitstralen. Welk karakter krijgt het? 
Hoe combineer je bijvoorbeeld de functies onderwijs, 
sport, wonen, werken en openbaarvervoer? Gaat de 
bibliotheek ook verplaatst worden en waar blijft het 
zwembad? Het ontwerpbureau gebruikt hiervoor 
de opmerkingen die gemaakt en opgeschreven zijn 
tijdens de participatie avond van 6 september jl. Ook 
de doelstellingen die de politiek heeft met het gebied 
neemt het mee binnen zijn ontwerp. Binnenkort komt de 
klankbordgroep weer bijeen en zal het conceptontwerp 
besproken worden.

De klankbordgroep adviseert de gemeente ook op 
welke wijze bewoners en andere belanghebbenden 
betrokken kunnen worden. De participatie-avond van 
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Plaats:
Vergierdeweg 50 te Haarlem
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Schoterhart (De Oppeppers 
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20.00 uur

Data 
14 december 2022
11 januari 2023
8 februari 2023
8 maart 2023
12 april 2023
10 mei 2023
14 juni 2023
Juli en augustus zomerstop
13 september 2023
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