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MEDEDELINGEN:
De wijkraad zal elke dinsdag en donderdag van 
13.00 tot 14.00 aanwezig zijn in het Broederhuis. 
Als u op wat voor manier betrokken wilt zijn kunt u altijd 
even binnen lopen.
Als u denkt dat u wel wat zou willen betekenen voor de 
buurt of uw straat maar dat kan ik niet alleen, dan kunt 
u ook even binnen lopen. Wij ondersteunen u graag.

De wijkraad heeft ook 2 telefoonnummers.
0624546665 (Marcella van Vloten) 
0655080364 (wijkraad)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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[ Van de voorzitter ] [ wijkraad ]

[ mededelingen ]

Nu ik een aantal maanden voorzitter van de wijkraad 
ben heb ik mijn draai wel gevonden en zet ik mij met 
veel genoegen in voor de wijk.
 Er zijn een aantal projecten in de buurt die de aan-
dacht van de wijkraad vragen, zoals de afwaardering 
van de Amsterdamsevaart, de op handen zijnde her-
inrichting van de Nagtzaamstraat en sloop en nieuw-
bouw op het DSK-terrein. Met daarnaast natuurlijk alle 
lopende zaken waar je als beginnend bestuur van een 
wijkraad tegen aan loopt. 
 Mijn streven is om steeds meer buurtbewoners er 
bij te betrekken zodat zij als wijkbewoner een stem 
krijgen in de invulling van deze plannen.
 Voor het eerst hebben wij dit jaar een zomermarkt/
muziekfeest tezamen met “Stichting Ontmoet Elkaar” 
en Dock georganiseerd, dat was een hele ervaring 
op zich. Wat mij betreft in ieder geval voor herhaling 
vatbaar.
 De Amsterdamse Buurt is een sociale buurt en ik 
houd  graag de vinger aan de pols over het wel en wee 
van de buurtbewoners.
 Na het zomerreces gaan we vanaf september  weer 
met veel plezier beginnen. Hopelijk ontmoet ik u dan 
op onze openbare vergaderingen.

Marcella van Vloten
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Met vriendelijke groet,

Voorzitter Wijkraad 
Amsterdamse Buurten

Openbare vergaderingen van uw wijkraad
•    Wilt u iets bespreken over iets wat zich in buurt afspeelt? 
•  Zit u iets niet lekker over bijvoorbeeld het gemeentelijke 

doen en laten? 
• Andere vragen?

De wijkraad heeft elke 3e dinsdag van de maand een openbare 
vergadering. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en 
er is voor de pauze ruimte voor de buurtbewoners om eigen 
onderwerpen in te brengen. De vergadering sluit om 21.30 uur. 
De notulen en de agenda voor de komende vergadering kunt u 
vinden op onze site: www.wijkraadab.nl

Kom eens langs! Uw mening is belangrijk!

De volgende wijkraadsvergaderingen zijn op 
dinsdag 20 september,18 oktober, 15 november 
(jaarvergadering)en 20 december
 in het Broederhuis, Nagtzaamplein 67.

Heeft u een vraag aan de wijkraad? 
Bel dan 06 2454 6665

Overige gegevens
• Wijkraadkantoor/adres wijkraad:  
  Broederhuis, Nagtzaamplein 67, 2032 TC Haarlem
 
• Buurtgebonden politieagenten: 
  Daniëlle In den Berken / Marijke Bergsma / tel. 0900 8844  
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Inmiddels is het bouwterrein volledig 
afgesloten zodat een bouwweg kan 
worden aangelegd, de laatste bomen 
kunnen worden gekapt en het 
trafohuisje kan worden gesaneerd en 
gesloopt. Dit alles is eind september/ 
begin oktober afgerond.

KAPPEN VAN DE BOMEN 
De direct omwonenden ontvangen 
een melding zodra de exacte datum 
van de kap bekend is. De verwachting 
is dat dat ergens in september zal zijn. 
Aardig om te vermelden is, dat het 
speeltuinbestuur heeft aangegeven 
een aantal boomstammen te willen 
gebruiken voor de herinrichting van 
het speelterrein. Aan dit verzoek werkt 
de gemeente graag mee. 
De wijkraad en de bomenwachters 
hebben inmiddels een groenplan voor-
gelegd voor de herplant van bomen. 
Om het terrein rondom DSK 2 een wat 
groenere uitstraling te geven wordt in 
overleg met de wijkraad en de bomen-
wacht naar mogelijkheden gekeken.

SPEELTUINGEBOUW 
De gemeente heeft het aanbestedings-
traject voor de bouw van het speeltuin-
gebouw afgerond en opdracht gege-
ven aan aannemersbedrijf Thunissen. 
Zij gaan ervoor zorgen dat de trafor-
uimte die wordt geïntegreerd in het 
speeltuingebouw uiterlijk 31 augustus 
is afgerond en gaan dan verder met 
de bouw van het nieuwe speeltuinge-
bouw.
De buitenkant van het speeltuinge-
bouw wordt qua plaatmateriaal aan-
gepast omdat de aluminium beplating 
te schadegevoelig is. De architect zal 
ervoor zorgen dat de kwaliteit van 
het gebouw qua uitstraling wordt 
geborgd. Dit alles gaat in goed over-
leg met het speeltuinbestuur. Begin 
december hopen wij met u de opening 
van het nieuwe gebouw te kunnen 
vieren. 

WOONHUIZEN 
Projectontwikkelaar Lunee heeft het 
aannemersbedrijf Plegt-Vos opdracht 
gegeven tot het bouwen van de 21 mi-
lieuvriendelijke huizen. De aannemer 
start met de werkzaamheden zodra 
het oude trafohuisje is gesloopt en de 
grond via de notaris is overgedragen. 

Naar verwachting is dat in de eerste 
helft van oktober. In het eerste kwar-
taal van 2017 wordt de openbare weg 
en het openbaar groen aangelegd en 
zullen de nieuwe bewoners inhuizen.

DSK 2
Het DSK-project eindigt na het be-
bouwen van de laatste te verkopen 
kavel aan het Van Zeggelenplein, het 
braakliggende terrein naast de nieuwe 
Brede School. Op deze plek kunnen 13 
grondgebonden woningen worden ge-
bouwd. Het parkeren wordt volledig op 
eigen terrein gerealiseerd. Nog dit jaar 
zal de kavel naar verwachting worden 
verkocht, waarna de eigenaar direct 
kan starten met de voorbereiding en 
het bebouwen van de kavel omdat 
hiermee in het vastgestelde bestem-
mingplan reeds rekening is gehouden.

DSK 3
Komende maand wordt er begonnen met de bouw van 21 huizen op het terrein waar voorheen 
de Martin Luther King school stond, en de tijdelijke locatie van de Speeltuin Haarlem Oost. In een 
brief van Ans Kippersluis, Procesmanager afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer, worden de 
omwonenden ingelicht over de planning en voortgang van het project, dat bekend staat onder de 
naam DSK 3. Een aantal van de punten uit deze brief willen we graag met u delen.

De kale vlakte waar straks 21 huizen 
en een nieuwe speeltuin verrijzen

foto: Lunee Vastgoed
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Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk 
initiatief dat laat zien waar goede zorg 
om draait. Juist nu er veel in de zorg 
verandert. Door twee keer per jaar de 
online vragenlijst in te vullen, brengt u in 
beeld wat voor u belangrijk is. De vragen 
gaan over uw persoonlijke situatie, uw 
mogelijkheden en beperkingen. Hoe u 
uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg 
en uw leefomgeving waardeert.

U kunt meedoen aan Mijnkwaliteitvan-
leven.nl als:
•  u een chronische ziekte of beperking 

heeft,
•  u merkt dat uw leven verandert nu u 

ouder wordt,
•  u als mantelzorger zorgt voor uw 

kind, partner, een ander familielid of 
bekende. 

MIJN KWALITEITSMETER: 
UW PERSOONLIJKE OVERZICHT
Na het invullen van de online vragenlijst 
ontvangt u binnen 48 uur uw persoonlij-
ke overzicht “Mijn Kwaliteitsmeter.” Hier-
mee heeft u helder in beeld wat goed 
gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld of u 
verwacht dat uw gezondheid zal veran-
deren de komende periode. Ook maakt 
het duidelijk over welke hulp en onder-
steuning u tevreden bent en wat u juist 

Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?

nodig heeft. Zo bent u goed voorbereid 
om in gesprek te gaan met uw familie, 
zorgverlener of de gemeente.

GROOTSCHALIG ONDERZOEK
Door de vragenlijst van Mijnkwaliteit-
vanleven.nl in te vullen, draagt u bij aan 
een landelijk onderzoek om de zorg te 
verbeteren. Uw naam en e-mailadres 
worden losgekoppeld van uw antwoor-
den voordat deze voor onderzoek ge-
bruikt worden. We analyseren situaties 
en ervaringen per gemeente, per regio 
en landelijk. De anonieme resultaten 
brengen wij onder de aandacht bij 
beleidsmakers, gemeenten en zorgor-
ganisaties, dus ook bij de Gemeente 
Haarlem. Mijnkwaliteitvanleven.nl 
is een initiatief van de Nederlandse 
Patiëntenfederatie (NPCF) in samenwer-
king met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang 
Nederland, PCOB en NOOM.
 Ook de bewoners van de Amster-
damsebuurten in Haarlem kunnen hun 

stem laten horen, ieder verhaal telt! 
Behoort u tot een van de hierboven 
beschreven doelgroepen? 
Meld u aan via www.mijnkwaliteit-
vanleven.nl U kunt de vragenlijst dan 
digitaal invullen en ontvangt ook uw 
persoonlijke kwaliteitsmeter.
Heeft u zelf geen computer of email-
adres maar wilt u wel mee doen? 
Neem dan contact op voor hulp bij 
het invullen van de vragenlijst. Een 
medewerker van ons interviewteam  
komt bij u langs en neemt de vragen-
lijst met u door. Wilt u de vragen liever 
telefonisch beantwoorden? Geef het 
door en ons bel team neemt dan con-
tact met u op.

Neem contact op met Marijke Lucas-
sen van het programmateam Mijn-
kwaliteitvanleven.nl op nummer 06 
27045885 Ook voor overige vragen 
over Mijnkwaliteitvanleven. Doet u 
mee? Vertel ons uw verhaal!

Sinds 2015 is er veel veranderd in de zorg. Woont u nog zelfstandig en heeft u nu hulp, onder-
steuning, begeleiding of zorg nodig dan krijgt u te maken met de gemeente of met uw zorg- 
verzekeraar (voor Thuiszorg). Het ministerie van VWS wil van u als gebruiker van een van 
bovenstaande voorzieningen graag horen hoe u die veranderingen ervaart.  

Zoals de inwoners van de Amsterdamse buurt 
weten komt er een herinrichting van de Amster-
damsevaart. Als je de plannen ziet laten deze 

een erg mooi geheel zien. 

Voor de nieuw te ontwerpen groen-
strook, het recreatie gedeelte dat op het 
asfalt zal worden gemaakt, ontbreekt 
nog iets en dat is een naam.  Hierbij 
roepen wij de bewoners van de Amster-
damse buurt op  hiervoor een naam te 
bedenken. Daarom schrijft de Wijkraad 

Amsterdamse buurt een prijsvraag uit.
Bedenk een passende een leuke of 
creatieve naam en win een cadeau-
bon ter waarde van € 20.
De winnaar krijgt persoonlijk bericht 
en wordt persoonlijk uitgenodigd bij 
de opening.

Uw inzending kunt u mailen aan 
secretariaat@wijkraadab.nl of sturen 
naar Wijkraadkantoor, Broederhuis, 
Nagtzaamplein 67, 2032 TC  Haarlem.

Zoals de inwoners van de Amsterdamse buurt Zoals de inwoners van de Amsterdamse buurt 

damsevaart. Als je de plannen ziet laten deze damsevaart. Als je de plannen ziet laten deze 
een erg mooi geheel zien. een erg mooi geheel zien. 
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Algemene boodschap Verdacht gedrag
U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij auto’s naar 
binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt 
een rondje om het huis. U voelt dat het niet klopt. Ook als u twijfelt, 
belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel 
dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen.

Ziet u een verdacht persoon, spreek hem 
dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of 
hulp nodig heeft. Is degene inderdaad 
zich aan het voorbereiden op een dief-
stal, dan zal die persoon zich mogelijk 
bedenken nu hij zich betrapt voelt.
Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft 
door wat en wie u ziet en de politie kan 
dan dankzij uw melding misschien een 
autokraak voorkomen. In sommige ge-
vallen is het zelfs strafbaar om voorberei-
dende handelingen uit te voeren. Twijfel 
dus niet maar bel de politie. 

WAT WIL DE POLITIE WETEN?
De politie gaat op zoek naar de 
perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daar-
om is het belangrijk om op het uiterlijk 
te letten. Schrijf op wat u zag:
•  Lengte (groter of kleiner dan uzelf )
•  Postuur (dik of dun)
•  Leeftijd (schatting)
•  Kapsel
•  Kleding (kleur en soort)
•  Tas of rugzak (kleur en soort)
•   Opvallende kenmerken zoals tatoeage 

of litteken
•   Welk vervoersmiddel? (merk, model, 

kleur en kenteken).   

De politie komt liever een keer voor 
niets dan een keer te weinig! 112 bel-
len, waarom niet? Na een inbraak blijkt 
achteraf vaak dat buren iets opvallends 
hebben gezien. En dat ze de politie 
niet belden, omdat ze dachten dat het 
toch niets was. U hoeft niet bang te 
zijn dat de politie er direct met sirene 
en zwaailicht aan komt. Degene die de 
112-melding aanneemt vraagt u eerst 
wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan 
een inschatting maken of de situatie 
aanleiding geeft om agenten te sturen.

BELLEN MET DE POLITIE
Spoed en melden verdacht gedrag 112

Voor doven /slechthorenden 0900-8112 
Geen spoed: 0900-8844
Voor doven en slechthorenden: 0900-1844

ALGEMENE BOODSCHAP AANGIF-
TE DOEN (BRON: POLITIE.NL)
Elke twee minuten breekt een dief een 
auto open. Om deze te stelen of om er 
waardevolle spullen uit te halen. Het is 
vervelend als u het meemaakt. U moet za-
ken regelen met de politie, uw verzekering 
en eventueel uw bank. Wat moet u doen 
als uw auto wordt gestolen? Informatie 
over aangifte of melding doen, vindt u via 
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen  

BELANG VAN AANGIFTE
Bent u slachto�er van diefstal uit uw auto? 
U kunt aangifte doen op een politiebu-
reau, via het telefoonnummer 0900-8844 
of via internet. Het is belangrijk dat slacht-
o�ers van criminaliteit zo veel mogelijk 
aangifte doen, omdat de politie altijd alle 
informatie uit uw aangifte registreert. 
Ook als deze geen aanleiding geeft tot 
directe vervolgstappen. Op basis van 
deze informatie maakt de politie analyses: 
waar en wanneer vindt welke criminaliteit 
plaats en wat is er bekend over (mogelijke) 
daders? Deze analyses stellen de politie 
in staat om bijvoorbeeld in uw buurt 
gerichter acties te ondernemen zoals extra 
surveillances of het inzetten van opspo-
ringsmiddelen. Daarmee dringt de politie 
ook in uw omgeving criminaliteit terug of 
voorkomt deze in sommige gevallen. Met 
uw aangifte levert u daar een bijdrage aan. 

Soms leiden maatregelen op basis van 
deze analyses ertoe dat de politie alsnog 
de daders achterhaalt van het delict 
waarover u aangifte deed.

ALGEMENE BOODSCHAP 
PREVENTIE AUTO-INBRAAK 
(BRON: POLITIE.NL)
Hoe voorkomt u een auto-inbraak?

•  Parkeer op een goed verlichte plaats. 
Zo hebben anderen zicht op uw auto. 

•  Verwijder altijd de afdruk van de zuig-
nap (navigatiesysteem) van de voorruit.

•  Dieven zoeken ook onder uw stoel, 
berg daar dus niets op.

• Sluit de auto altijd af.
•  Haal de radio (of het ‘frontje’) uit de 

auto. Neem hem mee en verstop hem 
niet in de auto.

•  Laat nooit kostbaarheden zoals tele-
foon, ko�er, autopapieren of geld in de 
auto achter.

•  Laat ook geen andere spullen, zoals een 
boodschappentas en kleding zichtbaar 
in de auto achter.

•  Laat zien dat u niets waardevols ver-
bergt. Zet het dashboardkastje open. 

•  Heeft u een stationcar, dek een lege 
laadruimte dan niet af.

•  Registreer waardevolle bezittingen 
zoals de cd-speler, autotelefoon en 
dergelijke. Noteer de gegevens.

WAT VERWACHT DE POLITIE VAN U? 
Ziet u iets verdachts meldt dit dan altijd 
bij de politie. Dit kan via het algemeen 
telefoonnummer 0900-8844 of bij spoed 
via 112. Ook kunt u geheel anoniem een 
melding maken bij de onafhankelijke 
stichting Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000 (gratis). Doe altijd aangifte van 
auto-inbraak!

Vindt u dat er in uw straat donkere 
steegjes zijn, onverlichte parkeerplaatsen 
of een te hoge of slecht onderhouden 
groenvoorziening waardoor er onover-
zichtelijke hoeken ontstaan, meld dit dan 
altijd bij de Gemeente. Zij kunnen de 
situatie opnieuw bekijken en beoordelen. 
Indien nodig kunnen er aanpassingen 
plaatsvinden.
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Vanaf november 2015 is er een nieuw 
bestuur van de wijkraad Amsterdamse 
Buurten. De reden hiervoor is dat vanaf 
juli 2015 er een nieuwe Verordening op 
de wijkraden van kracht is vastgesteld 
door de Gemeente. De grootste veran-
deringen zijn dat een wijkraadslid niet  
in een  andere gemeente mag wonen 
en dat een (schaduw)raadslid geen lid 
mag zijn van een wijkraad. Hierdoor 
hebben wij afscheid moeten nemen 
van twee bestuursleden. Daarom zijn 
in november nieuwe verkiezingen 
gehouden en is er een nieuw bestuur 
gevormd.
Vanaf december heeft de wijkraad een 
kantoor in het Broederhuis. Hier komen 
we iedere dinsdag en donderdag vanaf 
13.00 uur bij elkaar, en de deuren staan 
ook open zijn voor u, de wijkbewoner, 
zodat u hier met uw vragen terecht 
kunt. 
En iedere derde dinsdagavond van de 
maand is er de openbare wijkraads-
vergadering in het Broederhuis.

VOETBALCLUB HYS
In oktober zijn de wijkraden Oost bena-
derd door de voorzitter van voetbalclub 
HYS. Deze club wordt slachto�er van 
de gemeentelijke bezuiniging en zal 
moeten verdwijnen. Tezamen met de 
wijkraden Parkwijk-Zuiderpolder en 
Slachthuisbuurt is een brief naar de 
gemeente gestuurd waarin de zorgen 
van de wijkraden worden geuit voor 

verloedering en overlast als het com-
plex niet meer benut wordt. Gelukkig 
is er overeenstemming gekomen met 
de gemeente en HYS voor de komende 
jaren.

AFWAARDERING AMSTERDAM-
SEVAART
Op 25 november is in het ABC architec-
tuurcentrum een bijeenkomst geweest 
over de afwaardering van de Amster-
damsevaart, deze informatie heeft veel  
reacties opgeroepen.
De wijkraad heeft alle bewoners uitge-
nodigd om gezamenlijk de wensen van 
de bewoners naar de gemeente ken-
baar te maken. Dit heeft geresulteerd in 
een brief van de bewoners, vergezeld 
van 145 handtekeningen, die is ge-
stuurd naar alle politieke partijen, en in 
het inspreken bij de Commissie Beheer 
door één bewoner en de voorzitter van 
de wijkraad. De wijkraad heeft de hulp 
van deskundigen ingeroepen om teza-
men met een vertegenwoordiging van 
de bewoners een voorstel te maken.
Het resultaat is dat is er nu een plan in 
ontwikkeling is waarbij de wensen van 
de bewoners meegenomen zijn: het 
gebruiken van de twee rijstroken die 
zover mogelijk van de huizen vandaan 
liggen en het invullen van het groen 
het dichtst bij de huizen. Op 14 juli jl. 
hebben de bewoners hun wensen wat 
de invulling van de groenstrook betreft 
kenbaar kunnen maken en er wordt nu 

verder gewerkt door de gemeente om 
hier invulling aan te geven.  

KERSTSTUKJES EN 
KERSTDINER
In december hebben we samen met de 
wijkraad Slachthuisbuurt kerststukjes 
gemaakt bestemd voor buurtbewoners 
die in de feestmaand wat extra aan-
dacht kunnen gebruiken.
Samen met Stichting Doei en Dock 
heeft de wijkraad meegeholpen het 
Kerstdiner dat gesponsord werd door 
Jumbo te realiseren. Op twee locaties 
zijn kerstdiners verzorgd voor 
75 mensen.

NIEUWJAARSNACHT
In de nieuwjaarsnacht is in onze wijk 
een jongeman door een misdrijf om 
het leven gekomen, op 8 januari is een 
stille tocht gehouden. De wijkraad is 
betrokken  bij de nasleep van deze 
gebeurtenis en heeft gestreefd naar 
een wederzijds respect voor nabestaan-
den en vrienden en de buurtbewoners, 
voor wie dit ook een behoorlijke impact 
heeft gehad. 

HERDENKING / 4 MEI
16 april hebben wij herdacht dat de 
Amsterdamse Buurt gebombardeerd 
is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit 
hebben we gedaan bij het monumentje 
in de Vooruitgangstraat. Er is een tekst 
voorgelezen over deze gebeurtenis en 
een gedicht voorgelezen, aansluitend 
zijn er bloemen gelegd en is er één 
minuut stilte gehouden.
Op 4 mei is de wijkraad aanwezig 
geweest bij de Dodenherdenking, 
eerst een herdenkingsplechtigheid in 
het Reinaldahuis en aansluitend de 
kranslegging bij het monument voor 
de Koopvaardij slachto�ers in het 
Reinaldapark.

Jaarverslag Wijkraad Amsterdamse Buurten

wijkraad
amsterdamse 
buurten

Plankaart infrastructuur
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PARKEERPLANNEN
In Haarlem is een nieuw alternatief 
Parkeerplan ontwikkeld door ing. Jan 
van der Zanden, dit als antwoord op de 
plannen van de gemeente. Hij heeft alle 
wijkraden uit Haarlem hiervoor uitgeno-
digd. De wijkraad Amsterdamse buurten 
heeft hier aan meegedaan, met de kant-
tekening dat er in onze wijk maar een 
klein deel een vergunningsstelsel heeft  
en dat we dit graag zo houden.
In het alternatieve plan wordt ervan 
uitgegaan dat de oplossing van een 
probleem in de wijk zelf wordt gezocht 
en niet verschoven wordt naar andere 
wijken. Het plan is door de heer van der 
Zanden aan de wethouder aangeboden.

NAGTZAAMSTRAAT/
TEDING VAN BERKHOUTSTRAAT
De gemeente is gestart met het plan en 
de werkvoorbereiding om de Nag-
tzaamstraat van nieuwe riolering te 
voorzien en de inrichting van de weg te 
veranderen en de Teding van Berkhout-
straat van nieuw asfalt te voorzien. Dit 
gaat gebeuren in 2017.
Alle bewoners van de Nagtzaamstraat 
hebben van de Wijkraad een brief in de 
bus gehad met de uitnodiging hierover 
mee te praten . Diegenen die gerea-
geerd hebben zijn bijelkaar gekomen 
in het Broederhuis en hebben met de 
Wijkraad, de Bomenwachters Haarlem 
en Fietsersbond hun voorkeuren op 
papier gezet. Deze voorkeuren zijn door 
de procesmanager meegenomen in de 
verdere uitvoering. 
De de�nitieve plannen zijn in de maak, 

en er zal nog een in-
spraakprocedure volgen.

DSK II
Naast de nieuwe Martin 
Luther Kingschool ligt 
een stukje braak, in de 
toekomst worden hier 
huizen gebouwd. Ron Bax 
heeft zich over dit veldje 
ontfermd en gepro-
beerd het stukje vrij van 
hondenpoep te houden zodat het een 
nuttige functie kan krijgen. Er zijn door 
Spaarnelanden twee bankjes en een 
prullenbak geplaatst en tezamen met 
medewijkbewoners is geprobeerd het 

netjes te houden. 
Dankzij Ron heeft 
de school het 
kunnen gebruiken 
tijdens de konings-
spelen, helaas 
wordt het weer 
vervuild en het 
blijkt erg moeilijk 
om het netjes en 
schoon te houden.

DSK III EN 
DE NIEUWE 
SPEELTUIN

De speeltuin die op de plek stond waar 
21 woningen worden gebouwd krijgt  
een nieuwe plek met nieuw gebouw: 
“de Papagaai”
Het bestemmingsplan is goedgekeurd 
en de gebouwen die er stonden zijn 
gesloopt, de speeltuin heeft een tij-
delijk onderkomen. De Wijkraad heeft 
Siem de Groot bereid gevonden om als 
ondersteunend wijkraadslid de bouw 
te volgen en op te treden als contact-
persoon tussen de procesmanager en 
de wijkraad. Met de Bomenwachters 
Haarlem is gekeken waar bomen die 
niet kunnen blijven staan, na de bouw 
herplant kunnen worden.
Na de vakantie gaan de werkzaamhe-
den van de bouw van de woningen 
van start. Daarna volgt de speeltuin; 
deze wordt toegankelijk voor ouders en 
kinderen met een handicap.

ZOMERZONNEMARKT
Stichting” Ontmoet elkaar” heeft in 
samenwerking met de wijkraad Am-
sterdamse Buurten en Dock een markt 
georganiseerd op 20 augustus in de 
Amsterdamstraat, en een muziekfestijn 
bij het Broederhuis. Dit werd mogelijk ge-
maakt door een subsidie die verstrekt is 
door de Gemeente en woningcorporaties 
Elan, Pré Wonen en IJmere , uit het Wijk-
activiteitenbudget. Als u dit leest is het 
al achter de rug en kunnen we hopelijk 
terugkijken op een geslaagd evenement.

WIJKGESPREK/GEBIEDSOVERLEG
Iedere drie maanden vindt er een 
Wijkgesprek plaats met de Gebieds-
verbinder en Gebiedsmanager van de 
gemeente Haarlem. Tijdens dit overleg 
wordt gezamenlijk over lopende zaken 
die de wijk aangaan gepraat.
Ook vindt iedere drie maanden een 
Gebiedsoverleg plaats met alle wijkra-
den uit Haarlem Oost en de Gemeente, 
waaronder de wethouder, politie, Hand-
having en woningcorporaties. Hierin 
komen zaken aan de orde die heel Haar-
lem Oost aangaan.
Ook bezoeken wij de openbare wijk-
raadsvergaderingen van andere wijkra-
den om zo van veel zaken op de hoogte 
te zijn. De wijkraad is bij veel dingen 
betrokken, en voelt zich betrokken om 
voor de wijkbewoners op te komen, 
bij te staan en hen te informeren.
Lijkt het u iets om hier aan mee te 
doen? Op welk gebied dan ook?  
Schroom niet en neem contact met 
ons op. We kunnen best nog mensen 
gebruiken die het leuk vinden om voor 
hun eigen wijk op te komen. 

Nagtzaamstraat
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 Herinrichting van de Amsterdamsevaart

Om dit � nancieel mogelijk 
te maken zal het oude 
asfalt niet worden verwij-
derd, maar zal worden ge-
bruikt om ruimte te maken 
voor een tijdelijke groene 
esplanade die geschikt is 
voor recreatie. In opdracht 
van de gemeente Haarlem 
is een schets gemaakt voor 
een mogelijke (tijdelijke) 
inrichting van de nieuwe 
ontstane ruimte. De 
ideeën uit deze schets wil-
len wij u niet onthouden.
•  In de tijdelijke situatie wordt de con-

tinuiteit in deze entree van Haarlem 
gezocht in een doorlopende haag, 
groene verf op het asfalt en vergroe-
ning van het asfalt.

•  De esplanade biedt een grote vari-
atie in beleving. Telkens wisselend 
groen zorgt voor een boeiende 
wandelroute.

•  De esplanade biedt ruimte aan vele 
activiteiten. De mogelijke functies 
worden nader bepaald in samen-
werking met gemeente en wijkraad. 
Wensen worden verzameld door een 
enquete onder bewoners. In deze 
eerste schets worden enkele sug-
gesties gedaan. Van een 100-meter 
baan tot een tribune gebouwd van 

spoorbielzen en van een XLL pick-
nickbank voor de buurtbarbeque tot 
een skatebaan.

•  Tussen de rijweg en de esplanade 
komt een haag. Deze zorgt voor 
continuteit binnen het pro� el en 
biedt tevens aan spelende kinderen 
een duidelijke begrenzing tussen 
speelruimte en rijweg.

•  Het asfalt wordt omgevormd 
tot een spannende groene 
esplanade door er stukken uit 
te zagen en die vervolgens 
in te planten met bloeiende 
planten en siergrassen.

•  De boulevard wordt tevens 
vergroend en onderschei-
dend van een gewone rijweg 

gemaakt door deze deels 
groen te verven met 
lijnen, sport- en spelaanleidin-
gen zoals doolhoven en een 
100 meter baan (voor rennen, 
skaten, hooverboards etc).
•  Langs de esplanade komen 

een aantal zit-elementen van 
spoorbielzen.

•  Streven is om van de espla-
nade een aaneenschakeling 

van bijzondere plekken te 
maken. Om zo een interes-
sante looproute te maken, 
vanaf het kruispunt met de 
Prins Bernhardlaan tot aan de 
Amsterdamse poort. Zo’n bij-
zondere plek zou bijvoorbeeld 
kunnen bestaan uit een groep 
van grasheuvels. Grasheuvels 
maken het mogelijk om óp 
het asfalt groene plekken te 
maken.

Om ‘van verkeersader tot 
verblijfsgebied’ te komen is 

het belangrijk om van een plek een 
plek te maken. De tijdelijke inrichting 
biedt een fantastische gelegenheid 
om dat te bewerkstelligen. Nu is het 
moment aanwezig om deze plek in 
het geheugen van de mensen van 
de Amsterdamse buurt als ook van 
heel Haarlem te krijgen. De esplanade 

biedt ruimte aan tal van activiteiten. Er 
zou een markt plaats kunnen vinden, 
Koningsdag zou er gevierd kunnen 
worden etc. Na de inspraakprocedure 
zal in samenwerking met wijkraad / 
bewoners gezocht worden naar waar 
vraag naar is. Bijvoorbeeld een XXL 
picknickbank, hangmatten, kunstroute, 
skate-objecten, of ............?

De plantenbakken gaan verdwijnen, en in de nabije toekomst zal ook de helft van de rijbanen 
van de Amsterdamsevaart niet meer als zodanig in gebruik zijn. Op aandringen van wijkraad en 
bewoners is er voor gekozen om de noordelijke rijbanen te gebruiken voor het verkeer, zodat er 
een bu� er ontstaat tussen de huizen en het verkeer. 

Bron: “Schets / concept tijdelijke inrichting openbare ruimte Amsterdamsevaart, Haarlem”.  Door Martijn Al, landschapsarchitect,  
René Kuiken, stedenbouwkundge en Arjen van Reden, technisch advies, 16 juni 2016, in opdracht van Gemeente Haarlem.

concept
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100 m. baangroenblijvende haag doolhofplantvak uit asfalt gezaagd heester n.t.b. bloemrijk gras plantvakbestaande boom

Voorbeeld-uitwerking

Voorbeeld-uitwerking

Impressie basisinrichting 1

Impressie basisinrichting 2 
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Om te beginnen vertelt Irene 
mij:” Al een paar jaar geleden 
hoorde ik van een buurman 
over BUUV. Ik heb toen op 
internet gekeken wat dat voor 
iets was, en mij ingeschreven. 
Vervolgens liet ik het er een 
beetje bij zitten, werd ik nog 
niet actief.”
Dit veranderde toen zij op 
een gegeven moment, nog 
geen jaar geleden, werd ge-
beld door Frances van BUUV 
met de vraag of zij voor een 
gehandicapte buurtbewoon-
ster één keer per week haar 
hondje wilde uitlaten. Inmiddels was 
Irene met pensioen gegaan en het leek 
haar wel leuk dit op zich te nemen, het 
gaf haar meteen een goede reden om 
bed en huis uit te komen. 
Het bleek dat deze vrouw nog voor 
twee dagen iemand nodig had voor 
haar hondje en dus heeft Irene een 
paar maanden 2 keer per week gewan-
deld met hem. 

Irene ging vervolgens zelf op BUUV 
zoeken naar mensen voor wie zij iets 
zou kunnen betekenen. Zo heeft zij 
bijvoorbeeld iemand twee keer gehol-
pen met het inpakken van haar spullen 
in verband met een verhuizing. Irene 
zegt hierover:” Toen ik nog werkte 
kwam het er niet van om ommij heen 
te kijken of ik iets voor iemand kon 
doen, maar nu wil ik graag behulp-
zaam zijn, vooral met praktische hulp.”

Doordat zij 12 jaar bij verschil-
lende helpdesks van een bank heeft 
gewerkt is zij handig met computers. 
In het begin belde Frances haar op als 
er iemand was die hulp nodig had op 
computergebied, maar inmiddels heeft 

zij zelf een advertentie geplaatst op 
het digitale BUUV-prikbord. Zij heeft 
een paar mensen goed kunnen helpen 
met een computerprobleem, bij an-
deren lukte dat soms niet omdat het 
bijvoorbeeld te ingewikkeld was of de 
pc te oud. “Ik denk niet dat ik dit nog 
lang wil blijven doen”, bekent Irene,” ik 
wil eigenlijk minder aan de computer, 
wil meer naar buiten. Ik zal mijn adver-
tentie dus misschien op een gegeven 
moment verwijderen, en dan nog wel 
af en toe op een advertentie met een 
vraag op dit gebied reageren.”

Irene heeft een paar maanden gele-
den een inloopdag in het Broederhuis 
bezocht, omdat zij vooral in haar 
eigen wijk vrijwilligerswerk wil doen. 
Daar was ook een informatiekraam-
pje van BUUV en zij raakte in gesprek 
met Frances. Sindsdien organiseren 
zij samen de Verhalenlunches in de 
Oosterkerk. Vervolgens organiseerden 
zij ook lunches in de Hamelink in de 
Slachthuisbuurt. “Er komen aardig wat 
mensen op deze lunches af,” vertelt 
Irene,” maar het zijn meestal mensen 
die toch al wel de weg naar de Oos-

terkerk of de Hamelink weten 
te vinden. We zouden ook 
graag mensen bereiken die 
wel graag naar een dergelijke 
activiteit toe willen, maar niet 
alleen durven te gaan. We 
willen kijken of we daar iets 
aan kunnen doen, evenals aan 
het ‘probleem’ van kliekjes-
vorming tijdens de lunches.” 
Dit gebeurt in samenwerking 
met het Broederhuis waar Ire-
ne’s dochter Petra bezig is op 
hetzelfde terrein. 

Zoals u wellicht inmiddels al 
weet: iedereen kan zich inschrijven bij 
BUUV, want BUUV is er voor iedereen! 
Via de website of de door de gehele 
stad verspreide prikborden kunt u 
kennis nemen van de grote variatie in 
vraag en aanbod, en natuurlijk ook zelf 
een advertentie plaatsen. 

WILT U MEER WETEN OVER 
BUUV? 
U kunt BUUV bereiken via tele-
foon: 023-5517845 en op inter-
net: www.haarlem.buuv.nu. In 
het Reinaldahuis kunt u elke donder-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
terecht bij Tineke en Lisa voor informa-
tie, een praatje en een kopje ko�e. 
In het Broederhuis is een BUUV-
prikbord te vinden. Folders zijn o.a. 
te verkrijgen bij Yolanda Verburg, 
Potgieterstraat 17. 

Buurtbewoonster Irene, BUUV van de MAAND
Op een regenachtige zomerochtend, zoals we die de afgelopen zomer wel vaker hadden, word ik hartelijk 
ontvangen bij Irene van der Wal. Zij is door BUUV genomineerd als BUUV van de maand september, een 
goede reden voor een interview. Irene woont al sinds 1974 in Haarlem en vanaf 2004 in de Amsterdamse 
Buurt. Dat bevalt haar heel goed, omdat het een leuke gemengde wijk is en lekker dicht bij het centrum 
van de stad, waar zij graag samen met haar partner naar toe loopt.
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MOTIVATIE
Marleen raakte in 2013 werkloos en kwam 
via de Vrijwilligerscentrale in december 
van dat jaar terecht bij de Speelgoedbank. 
Die zat toen nog in de Amsterdamstraat, 
dezelfde straat waar zij toen woonde. 
In principe stond ze daar alleen op de 
woensdagmiddag ingeroosterd, maar al 
snel raakte ze zo betrokken dat ze er bijna 
elke dag te vinden was. Theodora voelde 
zich aangetrokken tot dit 
werk omdat ze het idee 
had op deze manier ook 
iets te kunnen betekenen 
voor de kinderen van 
vluchtelingen, die alles 
wat ze hadden moesten 
achterlaten.

HEEL PLEZIERIG!
Beide vrouwen doen dit 
werk met veel plezier, 
mede door het leuke 
team vrijwilligers dat 
aanvoelt als één grote 
familie. Door de eigena-
res van de winkels, Femke Jacob, wordt 
het contact tussen de vrijwilligers actief 
gestimuleerd, onder andere door een 
maandelijkse vergadering.
Het werk in de winkels bestaat naast 
het bedienen van de kassa vooral uit 
het sorteren, schoonmaken, uitzoeken 
en prijzen van de binnengebrachte 
artikelen. Theodora vertelt: “Het lijkt hier 
vaak net Sinterklaas wanneer je een zak 
of doos met speelgoed openmaakt en 
kijkt wat er allemaal in zit. Het is fantas-
tisch dat mensen zoveel mooie spullen 
inbrengen, daar hebben weer heel veel 
andere kinderen plezier van!” 

GOED VOOR DE BUURT
De Kinderkledingbank is gevestigd in de 

VRIJWILLIG AAN DE SLAG:
Speelgoed- en Kinderkledingbank
Zonder vrijwilligers zou er veel mooi en goed werk in de maatschappij ongedaan 
blijven. Gelukkig zijn er ook in onze wijken veel mensen die zich belangeloos 
inzetten voor een organisatie of vereniging waar ze een band mee voelen. Voor 
deze editie van de wijkkrant heb ik gesproken met Marleen en Theodora, twee 
vrijwilligsters bij de Speelgoed- en Kinderkledingbank. Marleen werkt op donder-
dag en vrijdag in de Kinderkledingbank en werkt ook aan de website van beide 
winkels, en Theodora is op woensdagmiddag in de Speelgoedbank te vinden.

Amsterdamstraat in het pand waar eerder 
Foto Panda zat. Marleen constateert: “Er 
zijn uit deze winkelstraat veel winkels 
verdwenen en daar mee ook een stukje 
levendigheid. De Kinderkledingbank en 
de Speelgoedbank, gevestigd om de hoek 
aan het Zuidpolderplein, trekken veel 
nieuwe mensen uit Haarlem en de regio. 
Deze winkels betekenen zo dus ook iets 
voor de buurt.” De artikelen in de winkels 

zijn te koop voor ie-
dereen, daarnaast zijn 
er voor de kinderen 
die zijn aangemeld 
omdat hun gezinssitu-
atie dit rechtvaardigt 
maandelijks waarde-
bonnen, waarmee zij 
speelgoed en kleding 
kunnen aanscha�en.

DIVERSE 
MOGELIJKHEDEN
Vol enthousiasme ver-
halen zowel Marleen 
als Theodora over de 

mogelijkheden die de winkels bieden 
voor de ingeschreven kinderen. Er wordt 
voor hen bijvoorbeeld een Sinterklaas-
feest georganiseerd, ze kunnen in de 
maand dat ze jarig zijn een verjaardags-
pakket afhalen en ook kunnen ze er hun 
kinderfeestje geven. Zo kunnen ook kin-
deren van mensen met erg weinig geld 
meedoen en de voor de meeste kinderen 
zo gewone ervaringen beleven.
Over het geheel genomen zijn Marleen en 
Theodora zeer positief over hun vrijwil-
ligerswerk. Gevraagd naar een mogelijk 
minder leuke kant ervan zegt Marleen: “Ik 
vind het vervelend als mensen gaan on-
derhandelen. De prijzen zijn al zeer laag, ga 
dan niet nog eens proberen af te dingen.” 
Theodora vindt het erg jammer als één van 

de teamleden vertrekt, al begrijpt ze 
uiteraard wel dat dit er ook bij hoort.

VACATURES
Vacatures zijn er altijd wel, de taken zijn 
divers en iedereen kan doen wat hij of 
zij leuk vindt en waar men zich goed bij 
voelt. Er zijn taken in de winkel maar ook 
achter de schermen is veel te doen. Er 
wordt een positieve inzet gevraagd en 
natuurlijk is het belangrijk dat je het doel 
van de winkels steunt: het doorgeven 
van goed herbruikbaar speelgoed en 
dito kleding aan kinderen van ouders 
die het hard nodig hebben, maar dit 
(tijdelijk) niet kunnen betalen. 

WAT KUNT U ALS 
BUURTBEWONER DOEN?
Buurtbewoners, maar ook alle andere 
inwoners van Haarlem, bedrijven en 
particulieren, kunnen deze winkels en 
dus de kinderen die het thuis minder 
goed hebben ondersteunen op diverse 
manieren.  
* speelgoed en kinderkleding inbrengen
*  speelgoed en kinderkleding kopen in 

de winkel
*  een of meerdere kinderen sponsoren. 

Al voor €60,00 helpt u een kind een 
jaar aan kleding of speelgoed!

*  ook eenmalige donaties zijn van harte 
welkom!

*  heeft u wat tijd en energie over dan 
kunt u wellicht een helpende hand bie-
den en vrijwilliger worden in de winkel 
of de speelgoedopslag.

 
PRAKTISCHE INFORMATIE
Kinderkledingbank: 
Amsterdamstraat 11, Email: info@kinder-
kledingbankhaarlem.nl. Websiteadres: 
www.kinderkledingbankhaarlem.nl
Telefoon: 023-5835482
Openingstijden: di t/m vr: 10.00-16.30 
uur; ma en za gesloten.
Speelgoedbank:
Gedempte Herensingel 4,t.o. de Amster-
damse Poort, ingang Zuidpolderplein
Email: info@speelgoedbankhaarlem.nl
Websiteadres: www.speelgoedbankhaar-
lem.nl; Telefoon: 023-5333483 
Openingstijden: maandag 13.15-17.00 
uur, di t/m za: 10.00-17.00 uur.

MARLEEN IN DE 
SPEELGOEDBANK
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Als ik mensen 
buiten Haarlem 
moet uitleggen 
waar ik nu precies 

woon vertel ik dat ik aan de oostkant 
van Haarlem woon. “Aan de Amster-
damkant. Daarom heet het de Am-
sterdamsebuurt.” Ik zeg er dan altijd in 
een moeite bij dat de wijk is gebouwd 
om de spoorarbeiders te 
kunnen huisvesten. De 
Amsterdam- Haarlemlijn 
is, zoals bekend, de eerste 
spoorlijn van Nederland. 
Er is nog steeds een grote 
werkplaats ten noorden 
van de Amsterdamse 
buurt. Deze tref je aan 
je linkerkant als je met 
de trein Haarlem bin-
nenrijdt.” Of het nu te 
maken heeft met mijn  
schoolmeesterachtige toontje als ik dit 
verhaal vertel of met de inhoud ervan 
weet ik niet, maar mijn toehoorders 
zijn al lang weer afgehaakt als ik over 
de werkplaats begin. Een gesprek over 
werk is meestal saai. Maar onze buurt 
heeft er zijn bestaan aan te danken. 
Zonder werk geen vooruitgang (de 

leegden ons glas rode Italiaanse huis-
wijn en bestelden er nog een om van 
de schrik te bekomen. “Komt wel goed, 
ze zullen het wel oplossen” zei ik tegen 
beter weten in tegen mijn tafelgenote. 
Zonder verder nog ruchtbaarheid te 
geven aan onze zorgen verdwenen 
we van onze tafel en � etsten we naar 
huis, langs de kerk met de aan stukken 
gereten  zeilen.
 Een week later kwamen we terug en 
namen we plaats aan hetzelfde tafeltje 
als een week tevoren. Met uitzicht op 
de kerk. We durfden geen van beiden 
naar de kerk te kijken. De bouwvak 
was immers nog niet beëindigd. Na vijf 
minuten kon Misja zichzelf niet meer 
bedwingen en keek toch.. Ze wees me 
naar de kerk, die zich achter me be-
vond. Ik draaide me om en keek naar de 
kerk. Het witte zeil stond weer strak om 
de kerk gespannen. “Zie je, een echte 
arbeidersbuurt! Zelfs in de bouwvak 
wordt er doorgewerkt als het moet!” 
zei ik trots richting Misja. Onze buren 
keken ons aan alsof ze water zagen 
branden.

naam van een van de woningbouw-
verenigingen die verantwoordelijk was 
voor de huisvesting van de arbeiders). 
 Anno 2016 wordt er nog steeds 
gewerkt in deze buurt. Er wordt volop 
gebouwd, herbouwd, verbouwd, open-
gelegd en weer toegedekt. Nu staat 
de kerk weer in de steigers. En men 
heeft er een grote hoeveelheid wit zeil 

overheen gespannen, 
vermoedelijk om de 
bouwvakkers tegen de 
regen te beschermen. 
Misja en ik gaan in het 
weekend regelmatig 
bij Pizzeria Luca eten. 
In de zomer is dat 
helemaal een genot, 
aangezien we dan op 
het terras kunnen zit-
ten.
 Enkele weken terug, 

net na het begin van de bouwvakva-
kantie, zagen we een enorme scheur in 
het zeil. Het zeil wapperde alle kanten 
op onder de zomerse rukwinden. “Het 
kan toch niet zo zijn dat alleen jij en ik 
dit zien? De hele buurt zou nu toch in 
rep en roer moeten zijn?” vroeg ik aan 
Misja. Ze haalde haar schouders op. We 

Column Robin Arends
ARBEIDERSBUURT

Je kan nu ook appen met 
de gemeente Haarlem!

Ze willen daarmee beter bereikbaar worden en sneller 
kunnen reageren. Ze voeren dit nieuwe systeem stap 
voor stap in om er ook goed van te leren. Vanaf vandaag 
is de gemeente Haarlem ook bereikbaar via WhatsApp 
op nummer 06 1436 9614.

Dat betekent dat de gemeente tijdens kantooruren (van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur) binnen een 
uur antwoord kan geven op vragen die worden gesteld 
via WhatsApp. WhatsApp is vooral het kanaal voor 
eenvoudig te beantwoorden vragen.

De gemeente Haarlem heeft sinds 
kort een nieuw Klant Contact 
Centrum met allerlei nieuwe 
toepassingsmogelijkheden. 

Zonnetje
Iedereen kent wel iemand die 
zich inzet voor zijn medemens 
door bijvoorbeeld een luisterend 
oor te bieden, een boodschap te doen of zich in te 
zetten als vrijwilliger. Er zijn ook mensen die een 
moeilijke periode doormaken en nooit klagen. 

De Wijkraad Amsterdamse Buurt wil deze mensen graag eens 
in het zonnetje zetten. Kent u iemand waarvan u denkt die 
verdient iets extra’s laat het ons dan weten. 
Stuur uw verhaal voor 1 november a.s. naar de wijkraad 
via email of per post, onder vermelding van “Zonnetje”; 
wij zullen uw verhaal vertrouwelijk behandelen en nemen 
spoedig contact met u op, 

U kunt mailen naar secretariaat@wijkraadab.nl
of sturen naar Wijkraadkantoor, Broederhuis, 
Nagtzaamplein 67, 2032 TC  Haarlem.

de gemeente Haarlem!
De gemeente Haarlem heeft sinds 
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De eerste die ik benader is Albert 
Keevel. Hij is fractie-assistent van de 
lokale partij Trots op Haarlem. Hij is 
tevens bewoner van het plein en wordt 
regelmatig door medebewoners op 
de hoogte gebracht van het falende 
handhavingsbeleid van de gemeente. 
“De politie is de grote afwezige hier. 
Er wordt gedeald, er worden dingen 
vernield of overhoop gehaald, mensen 
worden beledigd en bedreigd. Maar er 
gebeurt eigenlijk niets. De onruststo-
kers worden niet echt aangepakt. Ze 
hebben lak aan de handhavers.”  
 Het is niet alleen het plein zelf waar 
de overlast zich concentreert. Met name 
de ruimte rondom het plein moet het 
ontgelden, zoals de steeg tussen de 
Franciscus- school en het wooncomplex. 
Keevel: “In de steeg is de verlichting al 
enige tijd uitgeschakeld. Nu heeft de 
gemeente toegezegd een zogenaamde 
hufterproof verlichting terug te plaat-
sen, maar daar heeft de gemeente geen 
geld voor. Verlichting is hier echter 
noodzakelijk om een gevoel van veilig-
heid te waarborgen. Het is hopeloos. Er 
wordt harde muziek gedraaid, er staan 
continu scooters en de jongeren verto-
nen intimiderend gedrag. En dat gedrag 
wordt alleen nog maar versterkt als er 
niet daadwerkelijk opgetreden wordt. 
Het dealen stopt zodra er een politie-
auto de straat in rijdt. Als de, veelal 
bejaarde, bewoners van de �at melding 
doen van overlast, dan worden ze even 
later door de hangjongeren beledigd 
en bedreigd zodra de handhavers weer 
vertrokken zijn. Niemand durft er meer 
iets van te zeggen.”
 Het Teylerplein is helaas niet het 
enige zorggebied in Haarlem. Keevel: “Er 
is gewoon geen geld om overal tegelijk 

te handhaven. Er is een handhaver op 
de 7500 inwoners. Dat is te weinig.  Als 
het nieuwe parkeerplan wordt aan-
genomen komt er wellicht meer geld 
beschikbaar voor handhaving. Met de 
inkomsten uit parkeerboetes kunnen er 
weer handhavingsacties m.b.t. het plein 
worden ge�nancierd. Maar dat is nu 
nog toekomstmuziek.”

Ook pleinbewoner Richard Terreehorst 
heeft de afgelopen vijftien jaar dat 
hij aan het plein woont al het nodige 
voor de kiezen gehad. Hij noemt niet 
kinderachtige zaken als het vernielen 
van auto’s, inbraak en brandstichting. 
Overlast bestaat ook uit het verspreiden 
van rotzooi. Als er een stuk glas op de 
stoep ligt wordt dat niet opgeruimd. 
Terreehorst wil het probleem niet groter 
maken dan het is. “Ik ben zelf ook jong 
geweest en ik was zelf ook geen lieverd-
je. Maar als ik er nu iets van zeg is het 
ook serieus. Op een provocatie reageer 
ik met een waarschuwing. Ik durf er nog 
wat van te zeggen, maar er zijn er veel 
aan het plein die dat niet meer doen. De 
ouderen hebben er meer last van dan ik. 
Als het moet pak ik ze zelf wel aan. Het 
woongenot verdwijnt zo langzaam aan 
wel. De overlast neemt niet af en dat is 
jammer.” Ook Terreehorst benoemt de 
capaciteit van de politie als een van de 
knelpunten. Als een oplossing noemt hij 
“onopvallend toezicht” en cameratoe-
zicht. Ook zou hij het waarderen als er 
een direct communicatiekanaal met de 
toezichthouder mogelijk zou zijn, bij-
voorbeeld via Whatsapp. Ook het zwerf-
vuil moet beter worden aangepakt.

Natuurlijk is er overlast, maar het is niet 
allemaal kommer en kwel, aldus Petra 

Klaassen, projectleider samenlevings-
opbouw, oftewel buurtopbouwwerker, 
voor stichting Dock, regio Haarlem-oost.  
“Dock probeert een verbinding te leg-
gen tussen de jongeren en de bewo-
ners. Daarnaast probeert de organisatie 
in contact te blijven met de buurt. Dat 
doet Dock door middel van het orga-
niseren van bewonersbijeenkomsten 
en, zoals vorig jaar, het houden van een 
enquete. We zijn langs de deuren ge-
weest met een vragenlijst we zijn langs 
de deuren geweest, en we hebben maar 
liefst 60 van de 106 benaderde bewo-
ners bereid gevonden om mee te wer-
ken. Een van de uitkomsten van deze 
enquête was dat de  overlast afgelopen 
jaren is afgenomen. Helaas is de overlast 
nu weer toegenomen, dus wordt er 
weer veel aandacht aan besteed.”
 Er worden bewonersavonden 
georganiseerd en creatieve en spor-
tieve activiteiten georganiseerd. Een 
Teylerpleinfeest is wegens gebrek aan 
belangstelling vanuit de buurt afge-
blazen. “Het gebrek aan animo gaat 
gelijk op met het verminderen van de 
meldingsbereidheid onder bewoners. 
We proberen zoveel mogelijk met alle 
partijen in contact te blijven, maar we 
merken dat mensen meldingsmoe 
zijn. Er zijn momenteel twee jongeren-
werkers actief in de buurt die kunnen 
worden ingeschakeld als er sprake is 
van overlast. We hebben hun nummers 
verspreid, maar ze worden zelden door 
bewoners gebeld.” De veelal oudere 
bewoners van de Teyler�at, die de 
meeste overlast ondervinden, zijn vaak 
te bang om te melden.  Een melding is 
echter de eerste stap in de richting van 
een oplossing. “De bewoners mogen mij 
uiteraard altijd bellen als er klachten zijn 

Het Teylerplein
Het gebied rondom het Teylerplein staat al jaren bekend als “lastig”. Er is veel overlast van hang-jonge-
ren,  en ook zwerfvuil en hondenpoep zijn aan de orde van de dag. Wie een stukje wil schrijven over het 
Teylerplein moet er rekening mee houden dat het plein van iedereen is, maar ook dat iedereen er een 
mening over heeft. En deze  meningen zijn verdeeld. Wie veroorzaakt wat? Zijn het de hang-
jongeren die al jaren lang het woongenot van de pleinbewoners verstieren? Of wordt de “overlast” 
geagendeerd door de bewoners die geen begrip hebben voor de behoeften van de jongeren? 
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over overlast of mee willen helpen het 
op te lossen”, aldus Petra Klaassen. Haar 
nummer is: 06 38759247.

De afdeling Handhaving van de ge-
meente Haarlem heeft verschillende 
speerpunten benoemd voor de aanko-
mende periode. Zo willen de handha-
vers werk maken van een hondenpoep-
vrij plein, hier betrekken ze de bewoners 
bij, het herstellen van de verlichting in 
de corridor tussen Teyler�at en Fran-
ciscusschool en het reinigen van de 
bankjes aan het plein.

Kitty van Tooren is werkzaam voor de 
gemeente Haarlem als veiligheidsad-
viseur voor Oost en Schalkwijk. Zij is 
de spil tussen de professionals, zoals 
brandweer, wijkagent, handhaving en 
de wijkraad. “Het Teylerplein is ingericht 
als ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Als bewoners overlast ervaren, treden 
we handhavend op, maar het liefst 
zetten we preventief in. We proberen 
de groepen (bewoners en jongeren) bij 
elkaar te brengen. En als het dan toch 
misgaat, bijvoorbeeld omdat jongeren 
hinderlijk aanwezig zijn of na 22.00 uur 
geluidsoverlast veroorzaken of omdat 
hondenpoep niet wordt opgeruimd of 
afval naast de afvalbakken wordt ge-
deponeerd, dan wordt er gehandhaafd 
op grond van de Algemeen Plaatselijke 
Verordening.” De politie wordt gewaar-
schuwd als er sprake is van een straf-
rechtelijk feit. 
 Van Tooren stelt dat de  dug-out de 
functie van ontmoetingsplek heeft. Het 
is een verzamelplaats. “Jongeren willen 

niet binnen zitten. Dit is hun o�ciële 
hangplek. De jongeren die elders, zoals 
in de portiek van de Teyler�at,  rondhan-
gen worden door de handhavers naar 
de dug-out verwezen. Dit is ook de plek 
waar de medewerkers van sportsupport, 
streetcornerwork en de jongerenwer-
kers met de jongeren afspreken voor 
activiteiten.” 
 Van Tooren sluit af met een oproep 
aan de buurt: “Het Teylerplein is een 
plek die de buurt moet verbinden, 
niet de kloof tussen de groepen moet 
vergroten. Iedereen die ideeën heeft om 
deze binding te vergroten is van harte 
welkom om dit te melden aan Petra 
Klaassen of de wijkraad.”
 En de defecte verlichting? “Die lamp 
had allang gerepareerd moeten worden. 
Dat is een nalatigheid van de aannemer. 
Maar het wordt nu echt geregeld.”

Wijkraadvoorzitter Marcella van Vloten 
wil haar irritaties over de gang van 
zaken rondom het Teylerplein niet 
onder stoelen of banken steken. “Die 
verlichting had al lang kunnen worden 
opgelost. Desnoods hangen ze een 
schijnwerper op, op een plek waar 
niemand bij kan. Verlichting is noodza-
kelijk daar.” stelt ze, en over de overlast:” 
Ik voel me regelmatig geïntimideerd als 
ik langs het plein rijdt. Laatst reed ik er 
nog langs met mijn scooter. Sprongen 
er twee zwaaiende jongens voor me. 
Normaal gesproken stop ik wel, maar 
deze keer niet. Er stond een hele groep 
jongens naast!” Ook is ze niet te spreken 
over de opknapbeurt van de dug-out. 
“We zijn als wijkraad precies een dag 

van tevoren over het initiatief ingericht. 
En heb je die drie vlaggen gezien? 
Waarom alleen een Turkse, Marokkaanse 
en een Nederlandse vlag? Zijn andere 
nationaliteiten er niet welkom?” 
 Van Vloten onderkent dat de buurt na 
velen jaren van overlast meldingsmoe 
is, maar dat betekent niet dat er nu geen 
problemen zijn met hangjongeren in de 
buurt rond het plein. De overlast is nog 
net zo groot als voorheen. “Er is geen 
ruimte voor de jeugd omdat het geld 
ervoor ontbreekt. Het geld voor de 40 
plus wijken (RA: risicowijken waarin ex-
tra wordt geïnvesteerd m.b.v. �nanciële 
injecties door het rijk à 2 miljoen euro, 
en miljoen door zowel de  gemeente 
als de woningcorporaties) is uitsluitend 
bestemd voor Parkwijk en de Slachthuis-
buurt. De Amsterdamse buurt pro�teert 
daar niet van mee. Vanuit Dock is er dus 
ook weinig geld beschikbaar voor de 
jongeren.” Geld is echter niet het won-
dermiddel waar alle problemen mee 
kunnen worden opgelost. Bovendien 
doet Dock doet met de beschikbare 
middelen prima werk. “Buurtopbouw-
werker Shanti kent de jongeren en hij 
wordt door hen vertrouwd. Ze hebben 
stuk voor stuk hun eigen problemen 
waar armoede een grote rol in  speelt, 
maar daar hoeven de bewoners niet 
onder te lijden. De jeugd houdt zich niet 
aan de geboden en verboden van het 
plein en daar moeten ze op gewezen 
worden. Er zal vooral strenger opgetre-
den moeten worden.”

De openbare ruimte is er voor ieder-
een, maar dat betekent niet dat we 
er allemaal mee kunnen doen wat 
we willen. De huidige situatie, waarin 
overlast wordt veroorzaakt en ervaren, 
is onwenselijk. 
De gemeente, de wijkraad en de buurt 
staan voor een grote uitdaging. Wordt 
er gekozen voor strenger optreden of 
samen oplossen? Een ding staat als 
een paal boven water: niets doen is 
geen optie. 

Bijdrage van Robin Arends
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Op het veelzijdige Teylerplein is het 
vaak een komen en gaan van jongeren 
die willen voetballen, basketballen of 
gezellig bijkletsen in de dug-out. Ook 
zijn er veel gezinnen met kleine kinde-
ren die gebruik maken van de speel-
tuin en het sportveld. In deze mooie 
mengelmoes wordt er soms ook door 
omwonenden overlast ervaren, onder 
andere in de vorm van geluidsoverlast, 
slingerend vuilnis en misschien de 
grootste ergernis: hondendrollen.
 Veldwerker Shanti Zanoli van 
Stichting Streetcornerwork bezoekt de 
locatie wekelijks om contact te maken 
en onderhouden met de jongeren uit 
de buurt. Wanneer jongeren hulpvra-
gen hebben over school, werk, vrije 
tijd, justitie of huisvesting dan kunnen 
ze bij hem terecht. “Als veldwerker van 
Streetcornerwork kan ik afspreken bij 
jongeren thuis, in een ko�ezaak of op 
ons kantoor op Schipholweg. Toen ik 
met de jongeren het gesprek aanging 
over de overlast op en rond het plein 

vonden ze het leuk om iets positiefs bij 
te dragen aan de buurt”, aldus Shanti.
 Zo zijn ze gezamenlijk gekomen 
tot het idee om de dug-out schoon te 
maken en op te �euren met behulp 
van gra�ti. In de brandende hitte met 
angst voor een lokale onweersbui zijn 
de jongens aan de slag gegaan onder 
begeleiding van artiest Phylos Don-
kertino. Tijdens de actie kwamen veel 
buurtbewoners langs voor een babbel-
tje en om even te kijken naar het work 
in progress. Ook wijkagent Stefan Paap 
was uitgenodigd om even te genieten 

van wat wel verdiende schaduw onder 
het genot van een �esje water (en na-
tuurlijk het uitzicht).
 Na vijf uur hard werken en veel 
zweetdruppels staat er een kunstwerk 
waar de buurt en de jongens trots op 
mogen zijn. Team TPC (Teyler-Plein 
Connectie) heeft Haarlem een nieuw 
kunstwerk geschonken en deze samen-
werking smaakte naar meer. Inmiddels 
willen de jongeren en omwonenden 
gezamenlijk een buurt-barbecue orga-
niseren die aan het einde van de zomer 
zal plaatsvinden. 

In de eerste week van augustus 
heeft een groep jongeren onder 
een brandende zon de oude 
dug-out op het Teylerplein in 
een nieuw jasje gestoken. 

Buurtmoestuin Oase Oost 
Haarlem Oost heeft ook zijn eigen Stadslandbouw, op initiatief van Groengroep Oost is een 
buurtmoestuin gestart op wat eerder de Dependance heette, de tuin is genoemd “Oase Oost”.

De opzet is om samen met “de 
buurt” optimaal gebruik van deze 
plek te maken om daar groenten 
en bloemen te laten groeien en 
bloeien. Voor liefhebbers is er de 
mogelijkheid om voor de periode 
van een jaar een “eigen bak” te 
adopteren,tegen een minimale 
vergoeding. 
 Spreekt  je dit  laat het ons 
weten en kom langs op zaterdag 
vanaf 13.00 uur  op de locatie 

Beatrixdreef nr. 2, naast wijkcen-
trum “De Sprong”. We zijn elke 
zaterdag bezig van 13.00 -16.00 
uur. 
 Wil jij ook meer groen in je 
buurt, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen.

Namens Groengroep Oost, 
Wim Kleist mob. 06-55114648 
of mail: 
Groengroepoost@hotmail.com

Teylerplein is een kunstwerk rijker



Het wijkteam bestaat uit een meewer-
kend voorman en een medewerker die 
de voorman kan vervangen. Beiden vul-
len elkaar aan en begeleiden de andere 
leden van het wijkteam, dit zijn mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In de wijk bekijkt de voorman of de 
omgeving schoon, heel en veilig is. Het 
wijkteam gaat vervolgens aan de slag 
met de dingen die ze zelf kunnen doen. 
Ze bereiden het werk van het groen-
team voor, helpen met eenvoudige 
taken en ruimen groen en ander afval 
op. Het wijkteam voert ook eenvoudig 
snoeiwerk en eenvoudige reparaties 
aan bestrating en straatmeubilair uit. 
Voor de werkzaamheden die ze niet zelf 
kunnen doen, schakelt de voorman een 
andere ploeg in.

WERK MAKEN VAN PARTICIPATIE
Mensen met een afstand tot de arbeids-
markt kunnen zinvol meedoen met het 
wijkteam, zichzelf ontwikkelen en hun 
kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 
Spaarnelanden maakt hiermee werk van 
participatie. De instroom in onze teams 
organiseren we samen met andere 

partijen in het sociale domein zoals 
Paswerk, Pasmatch, Agros, AM Groep, de 
Hartekamp Groep, Dock en het COA.
Spaarnelanden coacht de voormannen 
tijdens het dagelijkse werk om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
goed te leren begeleiden. Een combi-
natie van operationele uitvoering met 
mensontwikkeling past goed bij ons 
bedrijf en maakt ons uniek. Daarbij wer-
ken we ook intensief samen met andere 

teams in de stad zoals teams van het 
Buurtbedrijf, Dock, Reclassering en de 
Hartekamp Groep.
Tenslotte wil Spaarnelanden duurzamer 
werken. Daarom werkt het wijkteam 
vanuit een vaste locatie in de wijk. Ook 
werken we minder met machines. Zo 
zorgen we voor minder autokilome-
ters, een meer geluidsvrije stad en een 
gezondere werkomgeving.

Spaarnelanden start met wijkteams
Spaarnelanden wil dichter bij de inwoners van Haarlem staan. Daarom zijn we vanaf 1 maart jl. 
gestart met wijkteams. Het wijkteam onderhoudt de eigen wijk en pakt direct klantvragen op. Dit 
doen we samen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Op deze manier geeft 
Spaarnelanden invulling aan de maatschappelijke rol die het bedrijf wil vervullen in Haarlem. De 
eerste wijkteams in Schalkwijk, Oost en Zuidwest zijn inmiddels gestart. In het centrum starten we 
eind mei en in juni is Noord aan de beurt. 

Even voorstellen
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Geschokt waren wij door het 
nieuws dat Joop Teunisse, voorzit-
ter van de Wijkraad Slachthuis-
buurt, op zondag 28 augustus jl. 
is overleden als gevolg van een 
ongeval op de Schipholweg, vlak 
voor zijn woning. Joop heeft ons, 

het nieuwe bestuur van de Wijkraad Amsterdamse 
Buurten, enorm gesteund  en geadviseerd. Hij was 
een ware toeverlaat en steun voor velen, en wij zullen 
Joop missen om zijn krachtige inzet voor de buurt 
en Haarlem Oost. Wij wensen de familie en vrienden 
veel sterkte om dit verlies te verwerken. 

Wijkraad Amsterdamse Buurten

Lieve Joop, 

Zo onverwachts, wie zag dit 
nu aankomen? Je was nog 
met zoveel dingen bezig.
Je stond nog volop in het 
leven, een man met een 
hartje van goud, een man 
die iedereen horen kon.
Je stond mij altijd bij met 
steun en vriendschap. Lieve 
Joop ik zal je missen, geen 
woorden voor.

Marcella

Mijn naam is 
Elly Aa�es en ik
woon sinds enkele 
maanden in de 
Amsterdamse buurt.
Van origine ben ik 
geen Haarlemse, 
maar vind het �jn 
wonen hier.
Ik ben nu enkele weken aspirant-lid van 
de Wijkraad Amsterdamse Buurten en 
zal mij waar mogelijk inzetten voor en 
met de Wijkraad.
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BOUW EN VERWOESTING 
VAN DE 1STE VAN ZEGGELEN-
SCHOOL (1930-1943) 
In 1930 werd de 1-ste Van Zegge-
lenschool gebouwd op een perceel 
tussen de Van Zeggelenstraat, Justus 
van Maurikstraat, Vosmaerstraat en 
Allard Piersonstraat. De bouw van de 
lagere school voor openbaar onder-
wijs maakte onderdeel uit van de 
aanleg van de Van Zeggelenbuurt. De 
zevenklassige school werd gebouwd 

in een zakelijk-expressionistische 
stijl, naar een ontwerp van ir. P.F. de 
Bordes, waarbij mevrouw de Bordes 
de glas-in-lood-ramen ontwierp. De 
bevordering van de gezondheid door 
de aanwezigheid van licht en lucht 
vormde een belangrijk uitgangspunt 
voor de inrichting en vormgeving. Zo 
waren de klaslokalen op de zon gele-
gen. Op 30 augustus 1929 werd 
het nieuwe schoolgebouw 
o�  cieel geopend.

Op 16 april 1943 raakte de 
1-ste Van Zeggelenschool ten 
gevolg van het bombardement 
door de RAF zwaar beschadigd. 
De leerlingen van de school 
werden tijdelijk verspreid over 
verschillende scholen in Haar-
lem. Ondanks dat in september 

STRAATNAMEN
De Van Zeggelenschool
De naam van deze rubriek is “Straatnamen”, maar daar gaan we het deze keer eens niet over hebben. Er is 
dit jaar een stukje geschiedenis uit de wijk verdwenen door de sloop van het oude gebouw van de Martin 
Luther King-school en het gebouwtje van de “Woelwaters”, die plaats hebben gemaakt voor een aantal 
nieuw te bouwen woningen in het kader van de “DSK-plannen” (waarover meer elders in dit krantje). De 
MLK-school is ooit gebouwd, twee keer zelfs, onder de naam “Van Zeggelenschool”, en heeft rond 1969 zijn 
nieuwe naam gekregen. Een overzichtje van de geschiedenis van deze school. 

1943 werd besloten om de Van Zeg-
gelenschool gedeeltelijk te herstellen, 
werd in december 1943 het besluit 
genomen om hiervan voorlopig af te 
zien. De reden was de afkondiging van 
de bouwstop in 1942, die de scholen-
bouw nagenoeg had stilgelegd.   

BOUW VAN DE 2E VAN 
ZEGGELENSCHOOL (1952-1953)
Na de Tweede Wereldoorlog werd de 
1-ste Van Zeggelenschool niet hersteld. 
In plaats daarvan werd besloten tot 
de realisatie van een nieuw school-
gebouw. De bouw van de 2-de Van 
Zeggelenschool maakte onderdeel uit 
van de planmatige uitbreiding van de 
Van Zeggelenbuurt. De school werd 
gesitueerd nabij het Van Zeggelen-
plein, in het centrum van de buurt. Aan 

de oostzijde van de school werd een 
sportveld aangelegd.
 Het ontwerp voor de 2-de Van Zeg-
gelenschool werd vervaardigd door 
ir. J.D. Heiloo, architect in dienst van 
de afdeling Openbare Werken van de 
gemeente Haarlem. Eind 1952 werd be-
gonnen met de bouwwerkzaamheden. 
Op donderdag 5 november 1953 werd 
de Van Zeggelenschool in gebruik ge-
nomen. In het Haarlem’s Dagblad werd 
een artikel aan de opening gewijd, 
waarin te lezen valt: 
 
“Het was billijk, dat er onmiddellijk na 
de bevrijding aan een nieuw gebouw 
gedacht werd, maar in andere delen der 
gemeente was een nijpender gebrek 
aan scholen dan in Haarlem-Oost. Het 
aantal leerlingen op de Van Zegge-

lenschool (hoofdzakelijk onder-
gebracht in het gebouw aan de 
Karolingenstraat) nam zo toe, dat 
tot stichting van een gebouw moest 
worden overgegaan, dat thans 
gereed is gekomen. Hulde bracht 
de wethouder aan architect J.D. 
Heiloo van Openbare Werken, die 
de school ontworpen heeft en ook 
aandacht besteedde aan de eisen 
van de toekomst. Het aantal leer-
lingen is zo groot, dat een tweede 

Achterzijde van de 1ste Van Zeggelenschool

Gebombardeerde Van Zeggelenschool

Voorzijde van de 1ste Van Zeggelenschool
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gedeelte aangebouwd moest worden, 
dat over een aantal maanden klaar is. 
Later zal volgen het bouwen van een 
gymnastieklokaal en van een zaal voor 
gemeenschappelijke bijeenkomsten. 
Deze zaal is niet alleen bestemd voor 
de leerlingen, maar ook voor ouders en 
omwonenden.” (Haarlem’s Dagblad, 5 
november 1953). 

Het tweede gedeelte van de school 
bestond uit een identiek schoolge-
bouw, dat werd gesitueerd aan de 
zijde van de Jac. van Looystraat. De 
plattegrond van dit gebouw was in de 
lengterichting gespiegeld. Dit gebouw 
stond evenals het eerste gedeelte 

parallel aan het eerder gere-
aliseerde woonblok langs de 
Van Zeggelenstraat. Achter de 
schoolgebouwen lagen twee 
schooltuinen. 

BOUW VAN EEN GYMNAS-
TIEKLOKAAL (1959) 
Op het terrein tussen de school-
gebouwen werd in 1959 een 
gymnastieklokaal gebouwd, 
eveneens naar een ontwerp van 

ir. J.D. Heiloo. Dit gebouw werd tegen 
het noordelijk gelegen schoolgebouw 
aangebouwd. Het schoolplein bevond 
zich blijkens een situatieschets uit 1955 
aan de voorzijde van het gymnastielo-
kaal en het zuidelijk gelegen schoolge-
bouw. 

BOUW VAN DE KLEUTER-
SCHOOL DE WOELWATERS 
(1960)
In de periode 1955-1960 werden het 
ontwerp gemaakt voor de bouw van 
kleuterschool De Woelwaters aan de 
Jac. van Looystraat. Het gebouw werd 
naast het zuidelijk schoolgebouw van 
de Van Zeggelenschool gebouwd en 
telde drie klaslokalen en een speel-

lokaal. De oriëntatie van het nieuwe 
gebouw was min of meer dwars op 
het bestaande schoolgebouw. Het 
terrein tussen de lokalen en de Jac. 
van Looystraat werd ingericht als 
speelplaats. De ruimte tussen de Van 
Zeggelenschool en de kleuterschool 
werd in een latere fase bebouwd. In 
dit gedeelte werden een gemeen-
schappelijke ruimte met podium, een 
handenarbeidlokaal, een trappenhuis 
en toiletten ondergebracht.  

BOUW VAN DERTIEN 
EENGEZINSWONINGEN (1990)   
Op de hoek van het Van Zeggelenplein 
en de Anna Kaulbachstraat werden in 
1990 twee blokjes woonhuizen gere-
aliseerd. De zes woonhuizen aan de 
Anna Kaulbachstraat werden gebouwd 
op de plek van het noordelijk gelegen 
schoolgebouw, dat enkele jaren daar-
voor was gesloopt. 

Bron: “Cultuurhistorische quickscan Anna 
Kaulbachstraat, Haarlem II augustus 2015”, 
door het Monumenten Advies Bureau, 
in opdracht van de gemeente Haarlem. 
Historisch beeldmateriaal: Noord-Hollands 
Archief. Bijdrage van Gerard Tensen

Foto’s Tjeerd de Lange; t.de.lange@hccnet.nl

MLK School na de oplevering (19 ..)

Eind juli verschenen er ineens gele borden 
langs de zomervaart: “Verboden te parkeren op 8 
augustus i.v.m. �lmopnamen.” Onze nieuwsgierig-
heid was gewekt: wordt er een �lm opgenomen 

in onze wijk? Daar willen wij het �jne van weten... 
Navraag leerde ons dat het ging om een opname 
voor het programma “Proefkonijnen” van de BNN, 

en dat het ging om een ludieke stunt, het soort 
waaraan dit programma zijn bekendheid aan heeft te danken. De bedoeling was om uit te vinden of het mogelijk is om met een brom-

mobiel over de Zomervaart te springen. Op deze maandag is de stunt uitgevoerd door de twee proefkonijnen Jan Versteegh en Geraldine 
Kemper, en de proef kan als geslaagd worden beschouwd, want ze hebben inderdaad de overkant gehaald. Wel kwam de brommo-

biel nogal abrupt tot stilstand tegen het jonge boompje aan de overkant (dat gelukkig was beschermd met een stootkussen) 
en het kwam daarbij op zijn dak te liggen. Beide 

presentatoren kwamen zonder noemenswaardige 
kleerscheuren uit het vehikel, en ook het boom-

pje maakt het goed. Tjeerd de Lange, één van 
de vele wijkbewoners die bij de stunt is komen 

kijken, wist een paar leuke foto’s te maken van de 
spectaculaire landing. Ziehier het resultaat. 

Stunt
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Tijdelijke sluiting Speeltuin Haarlem Oost  
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe ‘samenspeeltuin’ in Haarlem Oost. Een plek 
waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Het ontwerp 
voor het speeltuingebouw is zo goed als klaar en de gemeente heeft de bouw 
gegund aan bouwbedrijf Thunnissen. De verwachting is dat de bouw van het 
clubhuis en vervolgens de afwerking en inrichting eind 2016 is afgerond. Het tij-
delijke clubhuis zal zolang ons onderkomen blijven tot de de� nitieve overgang.

Per 1 september dient de vereniging 
het huidige speelterrein leeg op te leve-
ren aan Lunee Vastgoed voor het bouw-
rijp maken van de grond. Er zal een 
start gemaakt worden met de bouw 
van eengezinswoningen en de nieuwe 
Anna Kaulbachstraat die doorloopt 
tot aan de Jac. van Looystraat. Ook de 
grond van onze nieuwe speellocatie 
kan dan voorbereid worden door het 
omheinen van het terrein en inrichten 
van de speelvoorziening. Gezien bo-
venstaande werkzaamheden zijn we als 
bestuur genoodzaakt het speelterrein 
voor onbepaalde tijd te sluiten.  

SLUITING SPEELTERREIN 
SV HAARLEM OOST VANAF
 19 AUGUSTUS 2016  
Het tijdelijke clubhuis ‘De meeuw” zal 
tijdens de sluiting van de speeltuin 
beperkt open zijn. Voor openingstij-
den en de kinderactiviteiten verwijs ik 

graag naar het informatieboekje dat elk 
kwartaal onder de leden en donateurs 
wordt verspreid. Ook zullen wij op onze 
facebook pagina “speeltuin Haarlem 
Oost” u allen op de hoogte houden.
     Zodra openingsdatum bekend is zal 
het bestuur u wederom informeren 
middels een nieuwsbrief aan de leden 
en donateurs. De verwachting is dat 
dit in het voorjaar van 2017 zal zijn. 
Uiteraard zal de nieuwe speeltuin 
feestelijk geopend worden en u allen 
bent daarvoor uitgenodigd.

Namens bestuur SV Haarlem Oost,  
voorzitter Marcel Brie� es 

Voor je ‘t weet ben je verkocht

Dé makelaar in en voor de Amsterdamsebuurt!
Tel.: 023 - 525 00 90
info@wateenleukhuis.nl
wateenleukhuis.nl

 
Gen. Cronjéstraat 66
2021 JK  Haarlem

 
Amsterdamstraat 15-17
2032  PM  Haarlem

verkocht! verkocht! verkocht!

Het ontwerp van de nieuwe speel-
tuin is ontstaan na een grote in-
spraakmiddag waarbij de kinderen 
uit de buurt mee konden denken 
over de inrichting van de speeltuin. 
Het is een junglethema geworden! 
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Programma Oosterkerk
• MAANDAG Bewegen voor senioren  van 10.00 tot 11.00 uur en 
van 11.15 tot 12.15 uur.

• DINSDAG SOOS: 
SJOELEN, RUMMIKUB, KLAVERJASSEN EN 
CREATIEF BEZIG ZIJN  13.30-16.00 UUR

• WOENSDAG
2e van de maand VERHALENLUNCH vanaf oktober i.s.m BUUV 
Aanvang 12.30 uur € 3,50 
Opgeven bij Zannie Informatie volgt op het infobord bij de Oosterkerk

• WOENSDAG  

4e van de maand MAALTIJD vanaf september. 

Aanvang 18.00 uur € 6,50 Vooraf opgeven bij Zannie

• VRIJDAG
BUURTBAKKIE Gezellig een kopje ko�  e drinken 
en een praatje maken met buurtgenoten; 
van 10.00-11.30 uur

KOERSBAL- Er is nog plaats voor nieuwe spelers!   
13.30-16.00 uur.

 Let u op de aankondigingen wat betreft het programma in de wijkbladen, posters en � yer in uw brievenbus!

Alarmnummers
Als elke seconde telt 112
Politie (geen spoed)  0900 - 8844
Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000

Bereikbaarheid handhaving
Maandag t/m zaterdag 08.30 t/m 24.00 uur
Zondag 09.00 t/m 17.00 uur
Meldkamer 023 - 5114950

Diensten (na 17.30 u. en weekeinde, spoedeisend)
Dokterscentrale  0900 - 1515
Apotheek weekenddienst  023 - 531 9148
Tandartsen weekenddienst 023 - 545 3004

Gemeente
Gemeente Haarlem (algemeen)  14023
Stadhuis  14023
Meldpunt Oost  14023
Spaarnelanden (grof vuil, etc.)  023-7517200

Overige
Stichting Dock Haarlem  023 - 543 6000
Stichting MEE Kennemerland  088 - 652 2522
Steunpunt Ouderen 023 - 532 4261
Vrijwillige Hulpdienst voor Ouderen  023 - 535 3700
Zorgcentrale Thuiszorg  023-  891 8918
Thuiszorgwinkel  023 - 891 8918
Steunpunt Mantelzorg  023 - 891 8462
Sensoor  023 - 547 1471
Informatie Steunpunt (hulp)  023 - 534 2206
Informatie Steunpunt (informatie)  023 - 540 2030
Loket Haarlem  023 - 543 0990
Tafeltje Dekje  023 - 526 3026
Blijf van m’n lijf  023 - 532 7825
Advies en meldpunt huiselijk geweld  023 - 547 2999
Anti discriminatiebureau  023 - 531 5842
Kindertelefoon (gratis)  0800 - 0432
Woonservice Kennemerland  023 - 517 5600
Sociaal Wijkteam  023 - 543 0990

Meldpunt leefomgeving en openbare ruimte. Ziet u een kapotte lantaarn, vernielingen, 
losse stoeptegels, volle afvalbakken, verstopte kolken, zwerfvuil of andere oorzaken van overlast? Neemt u 
dan contact op met het meldpunt op 14023, of ga naar www.haarlem.nl/melding
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• ZONDAG 25 SEPTEMBER  
Startzondag / Burendag   
Vanaf 11.30 uur bent u van harte 
welkom in en rond de Oosterkerk.
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wijkraad
amsterdamse 
buurten

UITNODIGING  JAARVERGADERING  
VAN DE WIJKRAAD AMSTERDAMSE BUURTEN
Deze wordt gehouden op
 dinsdag 15 november  in het Broederhuis, 

Nagtzaamplein 67, 2032 TC Haarlem
Zaal open om 19.00 uur. 
Aanvang vergadering 19.30 uur

In deze vergadering staat het jaarverslag op de agenda

Na de vergadering is 
er gelegenheid voor 
napraten onder het 

genot van een drankje.

Fotocollage: Patricia van Vaalen




