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NIEUWSBRIEF

Van de redactie…
Beste wijkbewoners,

Voor u ligt de lente-editie van de Nieuwsbrief van de 
wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt.

Terwijl we momenteel in een turbulente wereld leven, zijn 
er ook veel ontwikkelingen dichter bij huis. De gemeente 
Haarlem neemt veel besluiten die ook van invloed zijn op 
onze wijk.

Een voorbeeld is de invoering van het gereguleerd 
parkeren. Op 22 november jl. is er een voorlichtingsavond 
geweest over het invoeren van gereguleerd parkeren.
De bewoners konden in gesprek met de fractievoorzitters 
van de coalitiepartijen. 

Verder gaat de gemeente Haarlem een andere invulling 
geven aan de participatie, waardoor de wijkraden 
overbodig worden. 

Na bijna een jaar zonder secretaris, heeft de wijkraad 
een nieuwe secretaris gevonden in de persoon van Rina 
Stroo. Het team wijkraad is erg blij dat zij besloten heeft 
om terug te keren in de wijkraad.

Op 8 maart a.s. vindt de jaarvergadering plaats en het 
thema is: Duurzame energie. Wij nodigen u van harte 
uit om naar onze gastsprekers te komen luisteren en 
natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.
U leest het allemaal in de nieuwsbrief.

Veel leesplezier.

KOM 8 MAART naar de jaarvergadering!
THEMA: “Duurzame Energie in de wijk”
Lees de uitnodiging op pagina 4



2 Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

Cultuurtuin verlegt culturele grenzen
Haarlem-Noord is sterk in 
ontwikkeling, ook op cultureel 
gebied. Zondag 29 januari ging 
de tweede Cultuurtuin Zondag 
van start. Een initiatief van 
een grote groep Haarlemse 
cultuurprofessionals die een missie 
hebben: meer en betaalbare kunst 
en cultuur voor jong en oud, overal 
in Noord.
Cultuurtuin Haarlem is een van de 

projecten die de komende drie jaar financieel 
worden ondersteund door de Gemeente Haarlem. 
Hierdoor wordt kunst en cultuur voor iedereen 
toegankelijk, want meedoen aan een workshop 
kost maar € 2,50 en een theatervoorstelling, 
concert of film slechts € 5. De Cultuurtuin wordt 
iedere laatste zondag van de maand gehouden 
in Noord maar is zeker niet alleen bedoeld voor 
Noorderlingen!

De tweede Cultuurtuin Zondag werd 29 januari op vier 
plaatsen in Noord tegelijkertijd gehouden. Het thema 
was ‘Grenzen verleggen’.  In Verhalenhuis Haarlem 
waren de films ‘Dancer’ en ‘Flee’ te zien, de Oscar 
genomineerde animatiefilm voor volwassenen over een 
indringend vluchtverhaal. Jasper Smit gaf een energiek 
kleinkunst kinderconcert met liedjes die echt ergens 
over gaan. In de Kennemer Boekhandel hield schrijver 
Casper Luckerhof een lezing over zijn boek ‘Rusteloos’ 
wat zich afspeelt in Nepal. Speciaal voor jongeren 
gaven de bekende Haarlemse ‘spoken word’ artist 
en rapper Phil Meds en multi instrumentalist Floris 

Kolner een workshop songwriting in Jongerencentrum 
Delftwijk City. In deze workshop van 2 uur begeleidden 
zij jongeren vanaf 12 jaar in het bouwen van een 
akkoordenschema en het schrijven van een songtekst. 
Tenslotte gaf de Haarlemse illustrator Vanessa Koster 
twee workshops acryl schilderen op doek met als 
thema ‘schilder de lente’ in Buurthuis ’t Kleverhuis.

Uitgebreide informatie over de programma’s, 
locaties en aanvangstijden vind je op de website 
www.cultuurtuinhaarlem.nl. Meld je aan op 
Cultuurtuinhaarlem.nl en doe mee!



Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt 3

In de nieuwsbrief van november 2022 
schreven wij dat  de gemeente Haarlem 
in de komende twee jaar het betaald 
parkeren wil uitbreiden in onder andere 
onze wijk (Vogelenwijk = Dietsveld-
Vogelbuurt).

De gemeente heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt 
dat in onze wijk veel auto’s staan geparkeerd en dat 
(bijna) alle parkeerplaatsen bezet zijn. Hierdoor wordt 
er geparkeerd op stoepen en kruispunten en ontstaan er 
onoverzichtelijke situaties voor fietsers. Ook kunnen de 
hulpdiensten er niet altijd door en kun je vaak met een 
rolstoel of kinderwagen niet op de stoep bewegen.

Op 22 november jl. is er samen met de wijkraad 
Vondelkwartier een bewonersbijeenkomst 
georganiseerd in de Bavoschool in de Reviusstraat. 
Hierbij waren meer dan honderd mensen aanwezig. 
De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hebben een 
toelichting gegeven over het betaald parkeren en vragen 
van de aanwezigen beantwoord.

Halverwege de avond verliet een groep mensen de 
zaal, toen duidelijk werd dat de invoering van betaald 
parkeren sowieso doorgaat. Wel mocht er nog 
meegedacht worden over de uitvoering van het besluit. 
De mensen die gebleven waren, konden aan het eind 
van de avond hun ideeën en suggesties indienen. De 
beide wijkraden hebben de gegevens verwerkt en 
doorgestuurd naar de gemeente. Hierop komt een Nota 
van Antwoord die gedeeld zal worden via de website, 
Facebook en Nextdoor.

Op de inspraak reageerden ruim 1.200 Haarlemmers 
op het voorstel om betaald parkeren in Haarlem uit 
te breiden. Tot en met 30 november 2022 konden 
Haarlemmers een inspraakreactie geven over 
de invulling van het beleid. Daarnaast ontvingen 
wethouders Robbert Berkhout en Bas van Leeuwen de 
petitie ‘Beperk het betaald parkeren in Haarlem’. Deze 
petitie wordt samen met alle andere inspraakreacties 
verwerkt en aangeboden aan de gemeenteraad.
Kijk voor meer informatie: https://haarlem.nl/reacties-
op-uitbreiding-betaald-parkeren-11-wijken-worden-nu-
verwerkt

De parkeerplannen zullen half maart worden behandeld
in de Commissie Beheer. Dit is de laatste kans om van u 
te laten horen! Vraag inspraaktijd aan via
https://haarlem.nl/inspreken.

We houden u op de hoogte via social media en de 
website wanneer de vergadering plaatsvindt.

Betaald parkeren: Hoe gaat het nu verder?
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UITNODIGING: Kom naar de Jaarvergadering
van de wijkraad op 8 maart 2023

Elk jaar organiseert de wijkraad een jaarvergadering 
waarbij een boeiend of interessant onderwerp wordt 
besproken. Dit jaar is het thema “Duurzame energie”. 
Juist in deze tijd waarbij de energieprijzen de pan 
uitrijzen is het belangrijk om na te denken over het 
opwekken van “duurzame energie”.

Gastsprekers komen vertellen over hoe betrokken 
bewoners zelf een samenwerkingsverband kunnen 
aangaan met betrekking tot duurzame energie 
gebaseerd op het project van het Ramplaankwartier. 

Meer informatie kunt u vinden via: 
https://www.deramplaan.nl 

Het vraagstuk dat tijdens de vergadering centraal staat is:

De leden van de wijkraad nodigen u dan ook van harte 
uit op woensdag 8 maart 2023 om 20.00 uur op de 
Vergierdeweg 50.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een 
hapje en drankje na te praten over wat u maar wilt.  Het 
levert regelmatig weer nieuwe ideeën op en daar zijn wij 
als wijkraad blij mee, want betrokken buurtbewoners 
hebben we nodig.

We zien u graag op 8 maart!

Team Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

VAN WIJKRAAD NAAR WIJKPLATFORM 
Het gemeentebestuur wil in 2024 op een andere manier 
de belangenbehartiging van de inwoners invullen. Zo wil 
zij de wijkraad omvormen tot wijkplatform met als doel 
om de participatie te verbeteren en de betrokkenheid 
van bewoners te versterken. Onder participatie verstaat 
de gemeente o.a. het ophalen van ideeën, wensen en 
belangen bij inwoners en ondernemers. Het benutten 
van de kennis, kunde en energie van de stad is een 
essentieel uitgangspunt voor het participatiebeleid. Er 
is ruimte voor maatschappelijk initiatief als dit bijdraagt 
aan de gemeentelijke doelstellingen. 

WAT HOUDT EEN WIJKPLATFORM IN
Het wijkplatform zal meer op thema werken, 
bijvoorbeeld het bevorderen van verkeersveiligheid, 
sport en spel, groen toevoegen etc. Dit gebeurt dan 
vanuit een netwerk van bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Deze zullen meer gaan 
samenwerken om de leefbaarheid en sociale cohesie in 
de wijk te verbeteren.

WAT GEBEURT ER MET DE WIJKRADEN
De wijkraden hebben bestaansrecht via de 
wijkraadverordening. Deze verordening zal in 2024 
worden ingetrokken. 

Op 25 januari jl. waren de wijkraden van Haarlem-Noord 
uitgenodigd om te praten met het gemeentebestuur om 
hun vragen en zorgen te bespreken. Ook werd uitgelegd 
waarom overgegaan wordt op wijkplatforms. Onze 
grootste punten van aandacht zijn:

 • Waarborgen van de continuïteit van de relatie van 
  onze wijk met de gemeente; 
 • Behoud van kennis en netwerk binnen onze wijk;
 • Verbeteren van de communicatie en participatie 
  met de gemeente.

Onze wijkraad ondersteunt het doel om tot een meer 
diverse en brede vertegenwoordiging van onze wijk te 
komen.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

HOE KAN EEN INITIATIEF VOOR 
DUURZAME ENERGIE ERUIT 

ZIEN VOOR DE WIJK? 
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In de vorige twee edities van de nieuwsbrief is 
aangegeven dat wij op zoek zijn naar een nieuwe 
secretaris. En dat is gelukt!

Wij zijn erg blij dat wij per 1 januari 2023 Rina Stroo 
als secretaris hebben mogen verwelkomen. Zij is geen 
onbekende omdat zij in 2018 afscheid heeft genomen 
van de wijkraad als secretaris.

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

H A A R L E M

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

In de plannen staat: 

 • De parkeerplaats op de hoek blijft bestaan maar 
  wordt voorzien van meer groen rondom
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk met nu, 
  maar wordt wat meer geïntegreerd in het groen aan 
  de noordzijde. Bij WZZO (volkstuinvereniging)  zal 
  het parkeren verbeterd worden (te nat).
 • Er komen meer oversteekplekken met paden, 
  nu loopt men door het gras of door de modder. De 
  oversteekplekken komen bij de parkeerplaats en bij 
  de brug naast WZZO.
 • Er komt een meanderend pad over het gras voor 
  de woonboten, geen pad meer langs de tuinen van 
  de woonboten.
 • Langs het Spaarne komen lagere bomen. Dat is 
  beter voor de vogels in de Hekslootpolder.

De start van de uitvoering zal begin 2024 zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de 
gemeente Haarlem: https://haarlem.nl/vernieuwing-
spaarndamseweg-traject-jan-gijzenkade-pol 

Vernieuwing Spaarndamseweg,
traject Jan Gijzenkade - Pol

De gemeente gaat de Spaarndamseweg, tussen de Jan 
Gijzenkade en Pol/Nieuwe Rijweg, vervangen. Het stuk 
van de weg binnen de bebouwde kom wordt een 30 
kilometerzone.

De Spaarndamseweg wordt ingericht als een fietsstraat. 
Daarbij gaat de snelheid binnen de bebouwde kom 
omlaag naar 30 km/uur. Ook de tegelpaden, riolering, 
openbaar groen en het wandelpad (langs het Spaarne) 
worden vernieuwd. De gemeente laat nieuwe formele 
parkeerplekken aanleggen zodat bewoners niet meer in 
de berm hoeven te parkeren.
De hoge populieren nabij de woonboten worden 
vervangen vanwege hun slechte conditie.

NIEUWE SECRETARIS WIJKRAAD
Rina is de afgelopen jaren commissielid van de 
raadscommissie Samenleving geweest, maar is nu weer 
terug op haar oude stekje.

Nogmaals hartelijk welkom, Rina.
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Zonnepark op Schoteroog

Het zonnepark op Schoteroog aan de Mooie Nel wordt 
waarschijnlijk volgend jaar aangelegd.
Het initiatief voor de zonneweide is genomen door 
AfvalZorg. De zonneweide krijgt een plek aan de 
zuidwest kant waar geen recreatie plaatsvindt. 
Daardoor ontstaat er een mooie combinatie tussen 
energielandschap en recreatie. Ook zal de biodiversiteit 
verbeterd worden doordat er verschillende bloemen aan 
het grasland toegevoegd worden. 

Omdat Schoteroog onderdeel is van Natuur Netwerk 
Nederland (NNN) gebied, is het verplicht om elders 
natuurgebied te compenseren. Afvalzorg gaat 
daarom een omgevingsvergunning aanvragen voor 
de verbetering van de kwaliteit in de Poelpolder. De 
provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag om de 
compensatie van het natuurgebied goed te keuren. 

Nadat de provincie de natuurcompensatie heeft 
goedgekeurd kan AfvalZorg de omgevingsvergunning 
voor de zonneweide bij de gemeente Haarlem indienen. 

Als er daadwerkelijk een vergunning wordt afgegeven 
dan is het ook de insteek van AfvalZorg om inwoners 
van Haarlem de ruimte te bieden om te participeren 
in de zonneweide. Afvalzorg gaat 50% van het eigen 
vermogen uitgeven middels obligaties aan de inwoners 
van Haarlem. 

Het zonnepark wordt tweeëneenhalf hectare groot 
en het levert 3,5 megawatt duurzame elektriciteit op. 
Dat is voldoende voor ongeveer 1350 van de 78.000 
Haarlemse huishoudens.

Binnenkort vraagt Afvalzorg de omgevingsvergunning 
aan bij de gemeente. Wanneer de aanleg kan starten, 
hangt ook af van de beschikbaarheid van technisch 
personeel en materialen.
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Sinds een paar maanden is er ook in onze wijk 
bewegwijzering geplaatst voor mooie wandelroutes. 
Een wegbewijzering vind je bijvoorbeeld op de Jan 
Gijzenbrug en de Jan Gijzenkade.
Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap 
Westfriesland en Visit Gooi & Vecht, in 
samenwerking met verschillende terreinbeheerders 
beheren de wandelroutes. 
Wandelen is gezond en je ontdekt op een 
ontspannen manier iets van de historie of cultuur 
van je omgeving. Heb je zin om een korte of lange 
route te lopen kijk dan op de website https://
wandelnetwerknoordholland.nl/over-het-netwerk.

THEMAROUTE
Er is een themaroute “Sportief 
en Ruig Kennemerland”, die je 
door onze directe omgeving 
voert, namelijk door Haarlem-
Noord en Velsen-Zuid.

Het startpunt is bij restaurant Villa Westend aan de 
Westbroekplas, maar je kunt natuurlijk ook gewoon 
in de wijk starten. De route is te vinden via: https://
wandelnetwerknoordholland.nl/themaroutes/
sportief--ruig-kennemerland/15041 

STUKJE GESCHIEDENIS
Wist je dat Haarlem-Noord al
in de 1e eeuw werd bewoond
en bekend stond onder de 
naam Scota, later Schoten?
De Jan Gijzenvaart vormt een 

vaarverbinding tussen het Spaarne en Santpoort-
Zuid, in 1537 met de hand gegraven voor het 
transport van duinzand. Destijds was zandwinning 
een belangrijke en lucratieve handel. Zo werden 
de strandwallen afgezand  door de zanderijen. Zij 
brachten vervolgens het afgegraven zand naar de 
daartoe gegraven zandvaarten. En vanaf daar werd 
het per schuit naar Amsterdam vervoerd. Zo zijn 
in de 17e eeuw de Amsterdamse grachtengordels 
aangelegd met Haarlems zand.

Wandelnetwerk     Noord-Holland
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INFORMATIE OVER DE WIJK

Vergaderdata 
Wijkraad Dietsveld - 
Vogelbuurt

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

Lever uw kopij dan in vóór: 15 mei 2023

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

COLOFON

Wijkraadleden
Voorzitter: Bert-Jan Rip 
Secretaris: Rina Stroo
Penningmeester: Carla van Zantvliet
Notulist: Barbara Pronk
Overige wijkraadleden: Daniël Koomen (website)
 Jacqueline Kuiter
 Pauline Landwehr Johann
 Martin van de Pavert
 Esther Pieters

Bereikbaarheid:
Website: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl 
Email: info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Facebook: www.facebook.com/dietsveldvogelbuurt.nl

Gebiedsagent: Ronald Kales tel.: 0900-8844

Melding openbare ruimte
Klachten over de openbare ruimte, kunt u melden op:
https://haarlem.nl/contact-iets-melden-klacht-idee

Of bel de gemeente Haarlem via Klantcontact centrum telefoon 
14 023 of meld deze op de app Buiten Beter.

Overlastmeldingen kunt u doen via:
• www.haarlem.nl, via het Klant Contact Centrum 14023
• Meldkamer Veiligheid & Handhaving 023-5114950.

De nieuwsbrief is een uitgave van:
Wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt

Redactie: 
Jacqueline Kuiter
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Ontwerp en drukwerk: 
De Lithografen Haarlem

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 Ontmoetingscentrum 
Schoterhart (De Oppeppers 
Schoterhart), gelegen achter het 
Schoterrechthuis.

Aanvang: 
20.00 uur

Data 
8 maart 2023 (Jaarvergadering)
12 april 2023
10 mei 2023
14 juni 2023
Juli en augustus zomerstop
13 september 2023
11 oktober 2023
8 november 2023
13 december 2023


