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[ Van de voorzitter ] [ Wijkraad ]

[ mededelingen ]

Ik begin met de verdrietige mededeling dat de heer  
Bas van Heezik helaas is overleden. Wij denken terug aan 

zijn inzet voor de wijkraad waarvoor hij jarenlang heeft 
gewerkt. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen sterkte met dit verlies. Ook in de vergadering 
hebben wij hem herdacht. 

De heer Gerrit van Slooten is gestopt als wijkraadslid en 
redactielid. Wij willen hem hartelijk danken voor alle mooie 
bijdragen die hij voor de wijkkrant heeft geleverd en 
wensen hem veel succes met het werk bij het Buurtbedrijf 
waar hij zich nu voorinzet. 
 De bouw van de school op het Van Zeggelenplein gaat 
met rasse schreden vooruit, de bedoeling is dat het werk 
augustus medio september gereed is. Het plein naast de 
school wordt in september onder handen genomen. 
De viswinkel op het plein is al geopend, en is een aanwinst 
voor de buurt. Het ziet er mooi uit en we wensen ze 
veel succes. 
 De aflopende stoep in de Teding van Berkhoutstraat, 
als de bewoners hebben getekend gaat de gemeenten er 
toe over om het te verbeteren zoals het hoort te zijn.
 De schouw was een succes, de gemeente gaat 
bekijken waar dingen moeten worden verbeterd. Onder 
ander gaat de wijkraad een verkeersplan maken voor de 
Nagtzaamstraat. 

WIST U DAT ...?
• Op 18 maart is de jaarvergadering in de speeltuin 
•  Als u uw sleutels kwijt bent, kunt u gaan kijken bij de 

gemeente op de Raaks of ze zijn gevonden.
•  Is er iets gaande in de wijk altijd melden bij telefoon-

nummer 14023 van de gemeente. 
•  5 april wordt er de gehele dag een Paasmarkt 

gehouden in de Amsterdamstraat.
•  16 april is de herdenking om 19.00 uur bij het 

monument in de Teding van Berkhoutstraat voor de 
slachtoffers van het bombardement. 

•  Stichting Doei heeft een groenproject voor de kinderen 
in de speeltuin Haarlem Oost. 

•  Heeft u nog een klusje dan kunt u terecht bij het 
buurtbedrijf. 

•  Binnenkort wordt er gestart met fijnstofmetingen door 
Buro Blauw.
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 Heeft u een vraag aan de wijkraad? 
Bel dan 06 -37295904

Overige gegevens
Wijkraadkantoor/Adres wijkraad: Anna Kaulbachstraat 14A, 2032 KT Haarlem
 Speeltuinvereniging Haarlem Oost  
 tel.: 023-5352649 
Buurtgebonden politieagenten: Daniëlle In den Berken / Marijke Bergsma
 tel. 0900 8844

Jacques Amand
2

Groeten van de voorzitter,

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 
dinsdag 18 maart (jaarvergadering), 15 april, 20 mei, 
17 juni, 15 juli in Speeltuingebouw Haarlem Oost,  
Anna Kaulbachstraat 14a, Haarlem.
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De sloopwerkzaamheden worden 
voor de drie woonblokken gelijktijdig 
uitgevoerd en zullen ongeveer tot de 
bouwvakantie duren. De planning van 
de bouw is dat het eerste woonblok, de 
laagbouw aan de Dr. Schaepmanstraat, 
in het eerste kwartaal van 2015 zal wor-
den opgeleverd. De sleuteloverdracht 
voor de appartementengebouwen met 

Sloop / nieuwbouw bij het Drilsmaplein

twee verdiepingen aan het Drilsmaplein 
zijn voor het derde kwartaal van 2015 
gepland. 
 Het is niet te vermijden dat er overlast 
zal plaatsvinden door het sloop- en 
bouwverkeer in deze periode. Het 
uitgangspunt voor de sloop en de bouw 
vanuit Elan is “minimale omgevingsin-
vloed in plaats van maximale productie”.  
Zo zijn er duidelijke afspraken gemaakt 
over het bouwverkeer, dat zich dient te 
houden aan een maximale snelheid van 
5 km/u. Er zal zo min mogelijk afval wor-
den afgevoerd: een deel van het sloop-
afval zal worden vermalen en gebruikt 
worden in de bouw. Ook is er gekozen 
voor één aan- en afvoerroute, die zal 
lopen van de Dr. Schaepmanstraat  via 
de Hofdijkstraat naar de Zomerkade. Er is 
ook een boeteclausule opgenomen om 
te voorkomen dat de openbare weg lan-
ger dan 3 minuten wordt geblokkeerd. 
De kans op langdurige opstoppingen 
van het verkeer is hiermee beperkt. 
Er zal ook worden gelet op de grondwa-

terstand. De diepte van de bouwput zit 
rond het grondwaterniveau, waardoor 
intensieve bemaling niet nodig zal zijn, 
en het risico op veranderende grondwa-
terstanden minimaal zal zijn. 
 De sloopwerkzaamheden zullen wor-
den gedaan door de firma Braam uit Be-
verwijk. Begin maart zal worden begon-
nen met het saneren van de aanwezige 
asbest, waarna de daadwerkelijke sloop 
zal beginnen. Aansluitend wordt de 
bouwput uitgegraven. Wie de bouwer zal 
zijn is op dit moment nog niet bekend, 
de aanbestedingsprocedure loopt nog. 
Het bouwterrein zal worden afgezet met 
bouwhekken. 
 Hoe het geheel er na de bouw uit gaat 
zien is te zien op bovenstaande artist 
impression. 

Op de website www.mijnstekhaarlem.nl/ 
nieuwbouw vindt u nadere informatie 
over de werkzaamheden. Mocht er meer 
informatie bekend zijn, dan brengen wij 
u uiteraard op de hoogte.

Na een behoorlijk ingrijpende renovatieronde aan het woningbestand van Elan Wonen in de Nieuwe Amsterdamse Buurt, 
is nu de tijd aangebroken voor een nog ingrijpender gebeuren in deze wijk. Vanaf maart begint hier de sloop en nieuw-
bouw van een drietal huizenblokken: twee aan het Drilsmaplein en een aansluitend blok aan de Dr. Schaepmanstraat. 

Door Robin Arends
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Zo af en toe kwam ik Jacques Amand, 
onze voorzitter tegen en dan kletsten 
we wat bij over het wel en wee van onze 
wijken. Op zeker moment vroeg Jacques 
mij bij de wijkraad Amsterdamse Buurten 
te komen, bijv. als ondersteunend lid. 
Ondanks dat ik nog steeds in Parkwijk 
woon is het lid zijn van deze  wijkraad  
geen probleem.
 Na enig nadenken deed ik de over-
stap ondanks mijn andere vrijwilligers-
werk waar ik een paar leuke projecten 
heb. Een dag in de week werk ik bij de 
Voedselbank - u weet wel die tent waar 
je iedere week lekkere dingen krijgt. Dat 
lijkt leuk, maar je moet wel arm zijn wil je 
er voor in aanmerking komen.
Verder werk ik een dag in de week in 
Heemstede bij de Stichting Welzijn Ou-
deren Heemstede - een dienstverlenend 
bedrijf - het lijkt wat op BUUV of eigenlijk 
lijkt BUUV wat op SWOH. Als dat interes-
sant is kan ik daar later misschien meer 
over zeggen.
 Na zes jaar het secretariaat van een 
wijkraad te hebben gedaan kun je wel 
zeggen dat ik enige ervaring heb met 
wijkraadswerk. Omdat elke wijkraad zijn 

Erik van der Leij stelt zich voor 
Als nieuw wijkraadslid wil ik mij hier voorstellen: Mijn naam is Erik van der Leij. Lange tijd ben ik secretaris 

geweest in de buurt Parkwijk-Zuiderpolder. Twee jaar geleden ben ik daarmee gestopt en heb ik wat tijd 

genomen om uit te rusten.

eigen werkwijze heeft zal het toch even 
duren voor ik ingewerkt ben. 
Intussen heeft de wijkraad de Stichting 
Doei bedacht en gestart. De voorzitter 
had bedacht dat ik mij daar wel mee 
bezig wilde houden. Ja - een lid moet 
toch wat doen voor de kost.
 Zoals u weet heeft de Amsterdams-
traat betere tijden gekend. Die komen 
niet terug, maar er moet wel wat gebeu-
ren om de straat zijn belangrijke functie 
voor de wijk te behouden. Het doel van 
Doei is activiteiten op touw te zetten, 
samen met de winkeliers, gemeente, 
wijkbewoners, woningcorporaties en 
wijkraad. Leuke dingen zoals diverse 
markten en andere activiteiten, maar 
ook een visie ontwikkelen voor de Am-
sterdamstraat.
 Eens nadenken over wat voor win-
kels er gewenst zijn en of daar iets over 
mee te beslissen is. Nu zijn er bijvoor-
beeld vier kappers en vier of vijf eten-af-
haaltentjes op de bijna veertig winkels 
die er nog zijn. Praten met winkeliers en 
gemeente over het voortbestaan van de 
Amsterdamstraat, leegstand aanpakken 
en de straat een beter aanzien geven.
 Ambitieus, maar er moet wel wat 

gebeuren. Het debat op 15 februari in 
de Pletterij heeft niet veel opgeleverd; 
de politiek liet het behoorlijk afweten. 
Duidelijk werd wel, dat ook de overige 
winkelcentra het moeilijk hebben; het is 
wachten op betere tijden.                                                                
Ik ben gestart met alle winkeliers in de 
Amsterdamstraat en het van Zeggelen-
plein te bezoeken en hun e-mail-adres 
te krijgen. Via e-mail gaan wij met elkaar 
communiceren. Tijdens de gang langs de 
winkels kreeg ik steeds positieve bijval 
van de meeste winkeliers. Zij vonden het 
een goed idee.
 Mijn eerste missie is geslaagd, zonder 
enig probleem heb ik alle adressen 
binnen en is de communicatie wijkraad, 
bewoners, winkeliers, wooncorporaties 
en gemeente gestart.

•     Wat gaan de verkiezingen ons brengen? 
•     Gaat iedereen ons verlaten?
•      Hoe zou het gaan met de doorgevoerde  

bezuinigen? De wijkraden zitten nu al thuis.
•     Moeten we bij vergaderingen zelf koffie,  

thee en limonade meenemen?
•    Zal alles extern worden? (inhuren)
•    Hoe loopt het af na 19 maart 2014?                                                          
•    Het geharrewar is begonnen.
•     Wijkraadsleden worden benaderd door de  

politiek om hun onafhankelijkheid op te geven.

•      De ambulante jeugdzorg is voor de wijk Amster-
damse Buurten nog steeds zoek. ( wij zijn een 
DOCK zonder geld)

•      Sinterklaas is uitgenodigd maar de zwarte pieten 
durfden niet te komen.

•      Wijkraad Amsterdamse Buurten zit op een eiland 
en hebben een heleboel bereikt  zonder extra  
subsidie gelukkig hebben we de Amsterdamse-
poort nog.

•     Gelukkig heeft het bestuur een eigen mening. 

Secretariaat wijkraad Amsterdamse Buurten, Jan Scholten en Jack Amand   

Van het dagelijks bestuur van de wijkraad Amsterdamse Buurten

Stekels & Prikkels
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Het echtpaar achter de 
Stichting WCL komt al vele 
jaren in Arad en de omgeving 
daarvan en kent er de kanalen 
waardoor de spullen daar 
daadwerkelijk terechtkomen 
war ze het hardst nodig zijn. 
In de kindertehuizen die 
worden ondersteund is de 
economische crisis helaas 
ook goed merkbaar. Door donaties aan 

Afgelopen winter zijn er door mensen van de Stichting WCL weer veel broodnodige goederen 
gebracht naar Arad in Roemenië. Hieronder bevonden zich diverse dekens en vele truien, sjaals en 
mutsen die door mensen in onze wijk – maar ook daarbuiten in Haarlem en omstreken – zijn gebreid.

de Stichting CWL kan men 
soms de nood enigszins 
lenigen.
Er wordt nooit rechtstreeks 
geld aan mensen gegeven; 
men koopt ter plaatse in 
wat nodig is. Hulp blijft 
nodig, daarom vraag ik 
opnieuw om breigaren, 
mensen die willen breien 

en donaties voor de Stichting WCL.

U kunt mij bellen op 023-7519429 (niet 
tussen 13.00 – 16.00 uur), dan wel mailen 
op verburgyolanda@gmail.com. 

Informatie over de Stichting WCL kunt u 
vinden op www.stichting wcl.org of op de 
blog van Henriette: www.onsgezinende-
stichting.blogspotcom. 
Ook is er bij mij een informatiefolder te 
verkrijgen.

Breien voor kinderen in Roemenië
Bijdrage van Yolanda Verburg

Onder het motto: Beter goed gejat, dan slecht bedacht! is er de De Best Gejat 
Prijs Deze is dit jaar gewonnen door het duo Haarlem/ Zaanstad, omdat 
Zaanstad het BUUV-principe heeft overgenomen en in de praktijk gebracht. 
In Noord Holland zijn er nog 5 gemeenten waar BUUV binnenkort gaat starten.

BUUV in ontwikkeling!

Januari jongstleden is er in diverse regi-
onale kranten verspreid over Nederland 
uitgebreid aandacht besteed aan BUUV. 
Daar zijn veel vooral heel enthousiaste 
reacties opgekomen, o.a. van gemeenten 
en bewonersgroepen. BUUV breidt zich 
dus als een olievlek uit, een ontwikkeling 
die prima past in de door koning Willem-
Alexander in zijn troonrede beoogde 
participatiemaatschappij.

BENt U AL EEN BUUV?
BUUV is de buurtmarktplaats voor en door 
bewoners. Bij BUUV gaat het om diensten 
die je als bewoners voor elkaar kan doen. 
Zonder dat er direct iets tegenover staat. 
Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, 
het uitlaten van de hond, een lift naar de 
dokter, een klusje in huis of hulp in de 
tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag 
en ook iets te bieden. Bij BUUV is het niet 
voor wat hoort wat. Als BUUV hoeft u echt 
niet altijd klaar te staan. U kunt ook af en 
toe een handje helpen; gewoon wanneer 
het u uitkomt. Want wat voor u een kleine 
moeite is, kan voor een ander juist heel 
veel betekenen. 
Beter een goede BUUV dan een verre 
vriend.

VOOR wiE iS BUUV?
BUUV is voor iedereen met een vraag 
of aanbod. Bijvoorbeeld voor nieuwe 
inwoners, die mensen willen leren ken-
nen. Ouderen die niet stil willen zitten en 
hun kennis willen delen. Gezinnen die 
alleenstaanden uitnodigen om te komen 
eten. Wijkverpleegkundigen die mensen 
zoeken om iemand naar het ziekenhuis 
te begeleiden. Nieuwe Nederlanders die 
de taal willen leren. Creatievelingen die 
elkaar vinden om samen mooie dingen 
te maken. Mensen met een beperking 
die soms hulp kunnen gebruiken en 
graag hun talenten laten zien. Tuinhel-
den zonder tuin. Koffieliefhebbers die 
met elkaar de dag doornemen. Klushel-
den, oppasmoeders, kooktalenten, the-
aterliefhebbers en sportmaatjes. BUUV 
is voor iedereen en voor alle leeftijden. 
BUUV mee!
 Meedoen met een contactpersoon 
Iedereen die niet zelfstandig (digitaal) 
vraag en aanbod kan plaatsen bij BUUV, 
kan nu ook deelnemen met een eigen 
contactpersoon. Vaak is dat een familielid 
of een professional. De contactpersoon 
ontvangt dan alle reacties, is het eerste 
aanspreekpunt en kan ook berichten 

plaatsen namens de ander. Op de web-
site is er meer informatie over te vinden.  

wAAR iS BUUV ACtiEf?
BUUV is nu dus actief in Haarlem en 
Zaanstad. Alle inwoners van Haarlem en 
Zaanstad kunnen mee buuven. Vraag 
en aanbod is per gemeente gesorteerd 
en te vinden op de website of speciale 
prikborden van BUUV, verspreid op 
verschillende locaties. Bent u benieuwd 
naar vraag en aanbod in een specifieke 
gemeente? Kijk bij de berichten in 
Haarlem of Zaanstad. U kunt vervolgens 
een keuze maken voor een gemeente. U 
gaat vervolgens naar de BUUV-website 
van de gemeente van uw keuze. Daar is 
per gemeente meer specifieke informa-
tie te vinden zoals de locaties van de 
BUUV-prikborden.

CONtACt mEt BUUV
Wilt u ook uw mogelijkheden en talen-
ten inzetten voor anderen of kunt u zelf 
voor het een of ander hulp gebruiken 
meldt u zich dan aan bij BUUV. Dat kan
– per telefoon: 023 5517845
– per email: info@buuv.nu
– de website: www.buuv.nu
–  of door een advertentie te plaatsen 

op één van de prikborden



w i j k r a a d  a m s t e r d a m s e  b u u r t e n  •  v o o r j a a r  2 0 1 46

wijkraad
amsterdamse 
buurten

JAARVERSLAG 2013

VERkEER

• Op de KrUising Dr schaep-
manstraat en Prins Bernardlaan is in 
samenwerking met de wijkraad Parkwijk 
een voorziening aan de verkeerslichten 
aangebracht. In de periode dat de Prins 
Bernardlaan rood licht heeft, krijgt de 
Dr Schaepmanstraat twee maal groen, 
waardoor het lange wachten voor de 
fietsers bekort wordt en deze geen ge-
vaarlijke oversteek te maken door rood 
licht te rijden.

• Het beloofde fietspaD langs De 
winKels van het van Zeggelen-
plein komt niet van de grond, ondanks 
toezegging van de Gemeente Haarlem. 
Het besluit dat er nu ligt komt neer op 
herprofilering van het plein. Dit is inmid-
dels achterhaald door de bezuinigingen.

• De Kratten op De rijBaan van 
De amsterDamse vaart worden 
steeds fraaier. De wijkraad Amsterdam-
se Buurten vind dit nog steeds niks als 
men Haarlem inrijdt met de auto. Tus-
sen de kratten verzamelt zich nu zwerf-
vuil en de beplanting is troosteloos het 
geheel geeft geen prettig gezicht en is 

geen visite kaartje meer 
voor de stad.

• In de nagtZaam-
straat zijn verkeerstel-
lingen gehouden door 
de gemeente Haarlem. 
De uitslag is vergeleken met de verkeer-
stelling van de wijk Slachthuisbuurt en 
het is duidelijk dat er sprake is van sluip-
verkeer. Deze straat wordt gebruikt door 
onvoorzichtige bromfietsen als race-
baan. Dit geldt ook voor automobilisten. 
Het is al zo moeilijk met oversteken van 
deze straat daar het zicht beperkt wordt 
door geparkeerde auto‘s.

• Langs het fietspaD aan De 
amsteDamsevaart ter hoogte van 
de J.F. Helmerstraat wordt volop ge-
parkeerd door auto’s. Hierdoor kunnen 
er met goed fatsoen geen hulpdien-
sten passeren. De gemeente heeft dit 
opgepakt en zal het parkeren door een 
parkeerverbod aanpakken.

• fijnstof in haarlem oost: om 
deze ontwikkeling in kaart te brengen is 
een werkgroep opgestart van leden uit 
de gezamenlijke wijkraden Oost. Deze 

gaat in samenwerking 
met de gemeente 
Haarlem, milieu defensie 
en Bureau Blauw metin-
gen verrichten gedu-
rende een jaar op punten 
die bij de werkgroep 
bekend zijn. De wijkraad 
Amsterdamse Buurten 
heeft een uitgebreid 
programma over fijnstof 
en de metingen.

GROEN iN DE wiJk

• Net als in voor afgaande jaren is er 
door bewoners van de Oltmanstraat 
activiteiten georganiseerd om plantjes 
en bloemen beschikbaar te stellen om 
de mandjes aan de gevels van de wonin-
gen in Krusemanstraat, Oltmanstraat en 
Craandijkstraat te vullen.

• Het opstarten van geveltUintjes 
in wijk Amsterdamse Buurten is niet 
van de grond gekomen. In 2014 wil 
de wijkraad hier meer aandacht aan 
geven richting bewoners. Een bewoner 
van de wijk gaat in de speeltuin aan de 
Anna Kaulbachstraat een Amsterdamse 
Buurten ‘Moes Mobiel’ opstarten voor de 
jeugd. Het geheel wordt ondersteund 
door de wijkraad AB en Stichting Doei. 
        • StiCHtiNG DOEi
In dit jaar is de stichting Doei opgericht 
ter ondersteuning van wijkraad Amster-
damse Buurten. Vanuit deze stichting 
zijn er al diverse evenementen geor-
ganiseerd en uitgevoerd. Het gaat om 
het geslaagde Sint Nicolaasfeest en het 
geslaagde jeugd voetbaltoernooi dat 
gehouden is op het Teylerplein. Jammer 
dat DSK niets van zich heeft laten horen 
ondanks dat deze hiervoor benaderd 
zijn. Voor de jeugd was er een springkus-
sen op het Teylerplein,  hiervan werd 
dankbaar gebruik gemaakt. 
Andere activiteiten waren een BUUrt-
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In de maand maart 2013 is de wijkraad NAB en OAB opgegaan 
in een nieuwe wijkraad met de naam Amsterdamse Buurten. 
Ter ondersteuning van de wijkraad AB is een stichting Doei 
opgericht en vanuit deze stichting worden er evenementen 
georganiseerd zoals het Sinterklaasfeest in de buurt en een 
voetbaltoernooi dat gehouden is op het Teylerplein.
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BrUnch, KerststUKjes maKen 
voor de ouderen, en ook de maaltijd in 
de Oosterkerk tijdens de kerstavond in 
samenwerking met het bestuur van de 
Oosterkerk had veel 
belangstelling. 

• De stichting 
Doei is bezig om 
voor De winKels 
de in de Amsterdamstraat en het van 
Zeggelenplein activiteiten te organiseren 
om de bewoners van de wijk Amster-
damse Buurten naar de winkels te trek-
ken en leegstand probeert te voorkomen 
in de Amsterdamstraat. Zo zal er in april 
2014 een paasmarKt worden georga-
niseerd door de stichting Doei.

ANDERE ACtiVitEitEN  
VAN DE wiJkRAAD• Er zijn in de wijk Amsterdamse Buur-
ten 3 pUBlicatieBorDen geplaatst 
waarin gegevens van de wijkraad Am-
sterdamse Buurten en de stichting Doei 
bekend worden gemaakt.
Er staat een bord in de speeltuin, een op 
het van Zeggelenplein ter hoogte van de 
bushalte aan noordzijde, en een bord op 
het Teylerplein ter hoogte van de hoge 
flat aan de westzijde van het plein.

• DE BREDE SCHOOL
De bouw van de nieuwe school heeft 
een aanvang genomen en zal vol-
gens planning klaar zijn voor de grote 
vakantie in augustus 2014. Het oude 
schoolgebouw komt nu leeg en de ge-
meente Haarlem gaat op verzoek van de 

wijkraad AB hier een goede invulling aan 
geven voordat het gesloopt wordt. 
De verwijderde bomen die voor de 
bouw van de school zijn gerooid komen 
weer terug op het overgebleven plein in 
het kader van de herplantplicht. 
De wijkraad heeft hiervan op papier 
toezeggingen.

• woningBoUwvereniging 
elan heeft de omwonenden die te 
maken hebben met de sloop van de 
woningen goed geïnformeerd omtrent 
het verwijderen van het sloopafval en 
het verwerken ter plaatse hiervan en de 
afvoer van het overgebleven product. 
Dit geldt ook voor de te nieuw te bou-
wen woningen en wat belangrijk is het 
aanspreekpunt als er iets verkeerd gaat. 
Voor de bewoners van de Peperstraat 
die veel overlast hebben ervaren heeft 
het  woningbedrijf een feestje georga-
niseerd.

• In het afgelopen wijkraad jaar zijn 
er 2 wijKschoUwen geweest. De 
eerste was in de voormalige Oude 
Amsterdamse Buurt. En de tweede in 
beide voormalige Oude en Nieuwe 
Amsterdamse buurt. De geconstateerde 
problemen of mogelijk veranderingen 
zijn in een rapport verwerkt en zul-
len worden besproken met de diverse 
instanties die hebben mee gelopen in  
de wijkschouw.

• onDergronDse afvalcon-
tainers zijn inmiddels dit jaar ge-
realiseerd. De bewoners van de wijk 

hebben hun inbreng 
gehad door middel 
van inloopavonden 
georganiseerd door 
Spaarnelanden. 
      • BraaKliggenD 
terrein in De 
cremerstraat: de 
ontwikkelingen hier-
van zijn nog steeds 
niet rond, ondanks 
toezeggingen vanuit 
de gemeente Haarlem. 
Het terreintje behoort 

aan vastgoed van de Gemeente 
Haarlem en deze heeft de beslissing 
genomen dat voor het braakliggend 
terrein betaald moet worden voor de 
fietsenstalling en dat was nu net niet 
de opzet. Het verhaal wordt vervolgd.

• De wijkraad heeft DOCK uitgeno-
digd voor een gesprek over de moge-
lijke aanpak van hangjongeren 
in De wijK Amsterdamse Buurten. 
Het was duidelijk wat de problemen 
waren, maar helaas voor de aanpak 
ontbrak het bij DOCK aan middelen.

• het speelterrein in De Dr 
schaepmanstraat is geheel op-
geknapt met nieuwe speel toestellen 
het is nu een aanwinst voor de jeugd 
en de wijk geworden.

• het vUUrwerK wordt niet al-
leen in de jaarwisseling afgestoken 
maar het gebeurt in de wijk Amster-
damse buurten het hele jaar.

• De straatKolKen worden in 
de wijk door de gemeente schoon-
gemaakt door het verwijderen van 
bladafval van bomen en afval die de 
straatkolk verstoppen.

• Ter nagedachtenis van het 
BomBarDement in 1944 in De 
amsterDamse BUUrt waar veel 
gewonden en doden gevallen zijn 
en huizen vernield. Is er een pla-
quette geplaatst aan de muur van 
een woning op de triangel van de 
J.F. Helmerstraat en de Teding van 
Berkhoutstraat. Deze is onthuld door 
de wijkraad toen nog de  Nieuwe 
Amsterdamse buurt.               
       
Let op de datum 16 april 2014 gaat 
de wijkraad Amsterdamse Buurten 
een Herdenking om 19.00 uur orga-
niseren. 
Dit ter nagedachtenis van de geval-
len van het bombardement in 1944. 
Dit gebeurt bij de plaquette op de 
triangel van de J.F. Helmerstraat en 
de Teding van Berkhoutstraat.

 

stichting
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De renovatie in 
de Van Zeggelen-
buurt is dit voorjaar 
nog in volle gang. 
Inmiddels zijn de 

werkzaamheden aan de huurhuizen in 
het eerste gedeelte van de Ten Katestraat 
ver gevorderd. Het is boeiend om te 
volgen. De woningen worden groeps-
gewijs leeggehaald en er staan grote 
containers en stapels bouwmateriaal op 
de vrijgemaakte parkeerplekken. Plukjes 
bewoners verkassen  op een onbewaakt 
moment naar een mij onbekende plek 
om een maand of wat later weer in hun 
opgeknapte stulpje terug te keren.  
 Op felgele borden staat vermeld dat 
parkeren tot 27 juni niet is toegestaan en 
deze beperking levert al geruime tijd be-
hoorlijk wat overlast op in het gedeelte 
van de straat dat niet wordt gerenoveerd. 
De auto’s die normaal gesproken in het 
eerste gedeelte zijn geparkeerd, staan nu 
in het andere gedeelte van de straat. 
 Ondertussen wordt er in de wonin-
gen flink gewerkt. Een enorme hijskraan 
bepaalt het straatbeeld en hevelt af 

Column Robin Arends

hele straat volledig was geblokkeerd. De 
stoep werd afgesloten door een pallet vol 
kozijnen. Er zat voor mij niets anders op 
dan via een omweg naar huis te fietsen. Ik 
opperde thuis allerlei snode plannen en ik 
verklaarde de oorlog aan de dwarsliggers. 
Gelukkig bracht mijn verstandige partner 

en huisgenote Misja me 
op minder gewelddadige 
gedachten. Samen fiets-
ten we naar de werklui 
en met haar zoete stem 
vroeg Misja of de heren 
hun auto’s zodanig wilden 
parkeren dat de fietsers 
zouden kunnen passeren. 

De voorman verontschuldigde zich voor 
de overlast en reed de bestelauto naar de 
dichtstbijzijnde parkeerhaven. Ik fietste 
opgelucht terug naar huis. Dat is nu een 
maand geleden en sindsdien groet ik op-
gewekt het werkvolk. Mijn vuilnis breng 
ik pas ‘s avonds naar de container als de 
bestelbussen verdwenen zijn.

Het kan verkeren.

en toe wat planken of stenen van de 
straat- naar de tuinkant. Na de slopers 
volgen de metselaars en installateurs. 
De stukadoors en schilders maken het 
werk af. Maar soms gebeurt het ook 
in een andere volgorde. Bestelbussen 
staan midden op de weg en  maken 
het de fietsers overdag 
lastig  om de Zomerkade 
te bereiken zonder een 
spiegel, stuk rubber of 
blik te hebben geraakt.
 Een tijdje terug 
fietste ik met mijn 
volle vuilniszak naar de 
kersverse ondergrondse 
afvalbak aan de kade toen ik klem kwam 
te zitten tussen een in zijn achteruit 
geschakeld bestelbusje en een stapel 
in plastic verpakte gipsblokken. De vul-
liszak scheurde open en de straat raakte 
bedekt met plastic en blik. Ik vloekte en 
de bouwvakker achter het stuur maande 
me tot rust. Ik wierp hem een verwen-
sing na. Toen ik na mijn klus  rechtsom-
keert maakte had de werkman zijn be-
stelauto zodanig geparkeerd dat nu de 

Buurtbedrijf Haarlem-Oost
Buurtbedrijf Haarlem-Oost, gevestigd aan het Van Zeggelenplein 136, kan 
terugkijken op een geslaagd eerste jaar. De reacties uit de buurt van vele 
bewoners, wijkraadsleden en zeker ook de gebiedsbeheerders van de 
woningbouwcorporaties en de gemeente zijn lovend.

De buurten waar het bedrijf actief 
is, Slachthuisbuurt, Amsterdamse 
buurt, Parkwijk en Zuiderpolder zien 
er op het oog opgeruimder uit. Dat 
kan ook niet anders zou je denken 
als je bedenkt dat er in 2013 vanaf 
de eerste uren eind januari 2013, 
bijna 200 ton aan afval is opgehaald. 
En dan te bedenken dat dit aanvul-
lende aantallen zijn op wat er al door 
organisaties als Paswerk en Spaarn-

elanden opgehaald wordt. Met deze 
organisaties wordt overigens op een 
prettige manier nauw samengewerkt 
om tot deze resultaten te komen. 
 Het Buurtbedrijf werkt voorna-
melijk met vrijwilligers. Medewerkers 
die dikwijls in een uitkeringssituatie 
verkeren en via het buurtbedrijf aan 
regulier werk geholpen worden. In 
2013 zijn er 6 mensen aan een betaalde 
baan geholpen en zijn er 2 jongeren 
gestart met een opleiding via Leer 
werkbedrijf Perspectief. Ook bewoners 
van de wijken die niet actief zijn voor 
het Buurtbedrijf kunnen met vragen 
over het zoeken en vinden van werk bij 

het Buurtbedrijf terecht aan de balie. 
 Het succes van het Buurtbedrijf 
heeft er toe geleid dat de partijen 
die zorg hebben gedragen voor de 
totstandkoming en uitvoering van het 
Buurtbedrijf, Pré-wonen, Ymere, Elan, 
Spaarnelanden en de gemeente Haar-
lem en Paswerk besloten hebben ook 
een tweede Buurtbedrijf in Schalkwijk 
te openen. 
 Op 2 januari 2014 zijn de activitei-
ten van de wijkploeg gestart vanaf het 
Da Vinciplein 73 in Meerwijk. 
Het Buurtbedrijf is gevestigd in 
Vinci73, het pand waar het voormalig 
Meerwijkcentrum was gevestigd.  
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Ron Bax - penningmeester van de wijkraad
Beste bewoners van de Amsterdamsebuurten. Als penningmeester van de wijkraad is me gevraagd 

om ook eens een stukje te schrijven voor de wijkkrant. Ik wil het over 2 onderwerpen met jullie heb-

ben: over de stichting Doei en over het aanmelden van punten van de leefbaarheid in onze straten.

De stichting Doei is opgericht in 
het voorjaar van 2012 bij de notaris 
Batenburg. Jack Amand is voorzitter, 
Jan Scholten is de secretaris en onder-
getekende is de penningmeester. De 
stichting is opgericht met het doel om 
de belangen van alle bewoners te be-
hartigen. Een stichting  (zonder winst-
oogmerk ) om leuke dingen te doen 
voor ouderen en de jeugd en voor het 
organiseren van evenementen. 
 Het afgelopen jaar is al het een en 
ander gebeurd. Er is al een brunch 
gehouden bij de speeltuin en een 
speelmiddag op het Teylerplein. . Ook 
zijn door de stichting Sinterklaas en zijn 
Pieten opgetrommeld. Ze hebben een 
tocht gehouden via het van Zeggelen-
plein door de wijk naar de Amsterdam-

straat, waar ze feestelijk zijn binnenge-
haald. Mede door het weer was dit een 
groot succes. En men mocht kerststuk-
jes maken in december. 
 Op korte termijn staat ons al een 
groot evenement te wachten: begin 
april staat er in de Amsterdamstraat 
een Paasmarkt op stapel. 
 Ook als men raad wil hebben 
kunnen we adviezen geven. We staan 
gaarne met raad en daad voor jullie 
klaar.  Zouden jullie ons financieel 
willen ondersteunen dan kan dat. 
Daarvoor wil ik U graag het banknum-
mer van de stichting DOEI geven: 
NL75RABO 0330742515.  
 Het 2e punt is ook al eens met 
vergaderingen naar voren gebracht en 
laatst via de wijkschouw.

Het betreft vooral meldingen te doen als 
er iets niet in orde in uw straat perk of 
bestrating.
Dit is heel belangrijk voor U en de ge-
meente ambtenaren worden op papier 
min of meer voor het blok gezet. 
Het is echt simpel. Men gaat naar de web-
site van de gemeente Haarlem.

•  Gemeente haarlem inwoners en  
ondernemers

• Melding doen
• Onderwerp melding
•  Dan komt U vanzelf verder in het sys-

teem en kunt U uw verhaal doen
•  En kunt u het versturen en bevestigen.
 
Tot ziens en op weg naar een nog mooiere 
buurt, Ron Bax.  

Hieraan kunt u deelnemen 
en/of eens een kijkje komen 
nemen. Ook kunt u terecht voor 
een kopje koffie/thee of een 
ander drankje. Wij schenken na 
13:00 uur alcoholische drankjes. 
Hiervoor geldt de landelijke 
regel NIX18.

De kosten voor het huren 
van een tafel bedragen 
€ 5,00. Voorinschrijving 
is wel noodzakelijk; dat 
kunt u aan de bar/balie 
van het wijkcentrum 
komen doen. U ontvangt 
bij inschrijving de voorwaar-
den van deelname.
De tafels kunnen vanaf 9.00 uur 
worden ingericht. 

Elke laatste zaterdag van de maand organiseren medewerkers van Dock 
Haarlem de gezelligste, kleinschalige rommelmarkt van Haarlem Oost in 
wijkcentrum Broederhuis.

Voor bezoekers zijn wij van 10:00 uur 
tot 15:00 uur geopend.

De data tot en met juni 2014 zijn:

• Zaterdag 29 maart
• Zaterdag 19 april
• Zaterdag 31 mei 
• Zaterdag 28 juni

Kom eens gezellig lang om te 
kijken. 

Wij weten zekeer dat u  
op een van de volgende 
keren ook op deze 
markt wilt staan.

Dock Haarlem, 
Wijkcentrum Broederhuis

Nagtzaamplein 67, Haarlem

maandelijkse rommelmarkt in 
wijkcentrum Broederhuis

(GEEN) POEP 
op de StOEP
Vrijwel dagelijks loop ik met mijn hondjes 
door onze wijken. Soms overkomt het mij 
dat ik boze blikken en/of woorden toege-
worpen krijg.  Veel mensen balen van de 
hondenpoep die door de beide Amster-
damse buurten overal te vinden is op 
stoepen en stuk-
jes gras. Wat mij 
betreft hebben ze 
groot gelijk. Het is 
smerig en onhygi-
enisch. Loop je er 
met je rollator of 
kinderwagen doorheen, dan neem het zo 
mee naar binnen. Heel vervelend! 
Veel mensen die honden uitlaten rapen 
de troep gelukkig wel op, maar helaas niet 
iedereen.

Bij deze wil ik dan ook mede-hondenbe-
zitters oproepen om vanaf nu echt ALLES 
op te ruimen van uw hond(en)! Dat is voor 
iedereen (inclusief uzelf) prettiger: een 
schone, leefbare buurt begint bij uzelf!!! 
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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.)  0900 - 8477

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

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 023 - 511 5115, of ga naar www.haarlem.nl/melding

Ook andere organisaties zoals de 
Wooncorporaties, Buurtbedrijf, de 
kerken, buurtbewoners, enzo-
voort, vragen wij mee te doen. 
De uitnodiging geldt ook voor 
bedrijven, organisaties en gemeen-
teambtenaren die belang hebben 
en betrokkenen zijn bij de Amster-
damstraat. Laat uw 
ideeën, wensen en 
inbreng horen aan 
Stichting Doei!
 Afhankelijk van 
de aanmeldingen 
gaan we tussen de 
40 en 50 markt-
kramen plaatsen - de vergunning 
hiervoor is aangevraagd. Huurprijs 
€ 30,- en € 10,- statiegeld. Er komt 
onder andere een springkussen 
voor de jeugd,  muziek voor ieder-
een en eieren schilderen 
voor kinderen bij TON EN RON 

BLOEMEN EN PLANTEN vanaf 10.00 
uur. Verder een grote loterij. Eten en 
drinken willen we aan het initiatief 
van de winkeliers overlaten.
 Winkeliers die zich tot nu heb-
ben aangemeld zijn o.a.: Buurt-
bedrijf Haarlem Oost, De Groene 
Ambassade, het Handelshuys, 

Thonglerfood Cate-
ring, Deleukstetaar-
tenshop, Discus Borst 
(Dierenspeciaalzaak 
), Daja Schoonheids-
instituut, Ans Brand 
(drogisterij), Bo Thai, 
pizzeria Valentino en 

slagerij Van Dansik. Via het wijkac-
tiviteitenbudget is er een bijdrage 
geleverd door Elan Wonen, Pré 
Wonen, Ymere en de gemeente.

AANmELDEN: 
stichtingdoei@wijkraadab.nl

Op 5 april – twee weken voor het echte Pasen – gaat de Stichting Doei een grote Paasmarkt organiseren 
in en rond de Amsterdamstraat. We doen dat samen met de winkeliers van de Amsterdamstraat en 
het van Zeggelenplein. iedereen wordt hierbij uitgenodigd zich aan te melden bij Stichting Doei.

Namens Stichting Doei, Erik van der Leij, erikvanderleij@nutz.nl of 023 - 5350523
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wEkELiJkSE ACtiVitEitEN:

MAANDAG:   ONTSPANNEN BEWEGEN         
 10.00-10.45 uur en 11.15-12.30 uur

DINSDAG     SOOSMIDDAG:   
MIDDAG: SPELLETJES, SJOELEN
 KAARTEN MAKEN, 
 HANDWERKEN   
 13.30-15.30 uur

VRIJDAG    KOERSBAL  
MIDDAG: 13.30-15.30 uur

mAANDELiJkSE ACtiVitEitEN:

• MAALTIJDEN: Op elke eerste woensdag van de maand 
om 12.30 uur is er de mogelijkheid om te komen eten, en 
op de derde woensdag om 18.00 uur. 
De kosten zijn € 6, 50 p.p. 
Opgave bij Zannie Wiersma, 
koster Oosterkerk. 

ANDERE ACtiVitEitEN: 

• Vanaf februari is er weer een 
CURSUS ICOON SCHILDEREN 
van start gegaan. 
Voor meer informatie, kosten e.d. 
kunt u contact opnemen met 
Wim Perre 0622843296

Activiteiten Oosterkerk

• Op woensdag 2 april is er 
     een HIGH TEA.

• Op woensdag 7 mei is er 
weer een BUSTOCHT. 

Voor meer informatie over activiteiten in de Ooster-
kerk kunt u contact opnemen, maar deze is ook te 
vinden in het publicatie bord bij de kerk. 
Zannie Wiersma koster Oosterkerk tel nr 5352777 
(u kunt ook gebruik maken van het antwoordapparaat)

Gezocht Stagiar/ Vrijwilliger

Het doel is om de kinderen 
contact te laten krijgen 
met het doen groeien van 
groente en fruit, welke we 
in moestuinbakken zullen 
zaaien en oogsten. Het gaat 
hierbij om vier moesbak-
ken van 1 m2. Het zal er erg 
druk zijn, maar we zullen 
onze aandacht zo prettig 
en rustgevend mogelijk 

verdelen en de kinderen in 
groepjes indelen zodat ie-
der wat kan leren en doen. 
Per groep denk ik zo’n 15 
à 20 minuten te kunnen 
begeleiden en enige korte 
educatie te kunnen over-
brengen. 
 Het lijkt me leuk om sa-
men met nog een persoon 
het educatieve deel op te 

zetten en over te brengen in 
activiteiten naar de kinderen. 
Het gaat hierbij om activitei-
ten en niet om lesgeven. De 
constructies (moesbakken) en 
de aarde zijn er al.
 Bij interesse neem dan 
contact op voor een afspraak 
en kennismaking via de Wijk-
krant of deze website:
http://transitiontownhaar-
lem.ning.com  en zoek daar 
dan tussen leden op Jaime 
Murray en klik op het tabblad 
‘artikelen’. Of kijk op: https://
www.facebook.com/speel-
tuin.haarlemoost

Groet en tot ziens in de 
speeltuin, 
Jaime Murray

De Wijkraad Amsterdamse Buurten, Speeltuin Oost en 
ik, Jaime starten op mijn initiatief met een moestuin-
project voor kinderen. Dit gaat gebeuren in de 
speeltuin Haarlem Oost aan de Anna Kaulbachstraat 
(tegenover DSK voetbalclub).

Vrijwilliger Karel van speeltuin 
Haarlem Oost heeft de moes-
tuinbakken getimmerd.



Maandags: gesloten • dinsdag t/m vrijdag: 13.00 - 17.00 uur • In de even weken zijn we op 
 zaterdag en zondag open van 13.00 uur - 17.00 uur • website: www.speeltuinhaarlemoost.nl

wijkraad
amsterdamse 
buurten

w i j k r a a d  a m s t e r d a m s e  b u u r t e n  •  v o o r j a a r  2 0 1 412

2 april woensdagmiddag om 14 .30 uur
kwEEkmiDDAG: Zaadjes zaaien, 
kweekbak versieren en 
composthoopje maken voor 
in de compost bak . (Label maken 
met de naam van de groente!)
Gratis voor iedereen

9 april woensdagmiddag om 14 .30 uur
PALmPAASStOk mAkEN 
Geef je vòòr 3 april op aan 
mariska vanwege de inkoop .
leden € 2,50 - niet leden € 3,50

16 april woensdag om 14 .30 uur
PROEVEN EN ZAADJES ZOEkEN . SPEL: proef en 
vind de zaadjes; nieuwe zaadjes planten in kweek-
potjes; PiZZA mAkEN met lekkere groente! 
thuis wel even in de oven doen . 
Op geven voor 9 april             
Leden €1,00 - niet leden €2,50

18 april  goede vrijdag om 14 .30 uur
we gaan een paasbakje versieren en 
daarna gaan we de eieren zoeken, 
samen met de paashaas .
we maken 2 groepen:
2 jaar tot 6 jaar en 6 jaar tot 12 jaar
Leden €1,50 - niet leden €3,00

23 april woensdagmiddag om 14 .30 uur
fLESJE mEt ZOUtkLEUREN ERiN .
leden € 1,00 - niet leden € 2,00

29 april dinsdagmiddag  om 14 .30 uur
we gaan StOEPkRiJtEN 
Leden gratis - niet leden €1,00 

30 april woensdag middag 14 .30 uur
VERSPENEN (overzetten) van de 
plantjes in de moesbakken  
(bij kou; in eventueel grotere 
plantenbakjes) en water geven . 
wORmEN ZOEkEN in de aarde . 
Gratis voor iedereen

1 mei donderdagmiddag om 14 .30 uur
mOEDERDAG CADEAUtJE mAkEN 
Leden € 1,50 - niet leden € 3,00

2 mei vrijdagmiddag om 14 .30 uur
we gaan kiENEN om 14 .30 uur met 
2 rondes en er is een zit/sta-kien,
dus allemaal 2 prijzen en voor de 
meest gelukkige een extra prijsje .
Leden € 3,50 - niet leden € 4,50

7 mei woensdagmiddag om 14 .30 uur
iNSECtENHOtEL mAkEN van natuurlijk materiaal, 
bloembedden aanleggen en zaaien in de Schatkist 
voor Bijen en wespen en de 
Bijendans doen! (is een spel)
leden € 1,00 - niet leden € 2,00

21 mei  woensdagmiddagmiddag om 14 .30
DE GROENtE PLANtJES OVERZEttEN iN DE 
mOESBAkkEN . fRUit SHAkE mAkEN VAN ECHt 
fRUit, leden € 1,00 - niet leden € 2,50 

28 mei woensdagmiddag om 14 .30 uur
VLiNDERtUNNEL mAkEN en 
mOEStUiNBAkkEN ONDERHOUDEN .
Gratis voor iedereen 

Programma voorjaar 2014

UitnoDiging  jaarvergaDering   
van de wijkraad naB. Deze wordt gehouden op

 Dinsdag18 maart 2014 
in speeltuingebouw haarlem oost, anna Kaulbachstraat 14a, haarlem  

De locatie is ook goed bereikbaar voor rolstoelgebruikers. 

Zaal open om 19.00 uur. aanvang vergadering 19.30 uur

Na de jaarvergadering 
wordt u uitgenodigd voor 
een hapje en een drankje 

aangeboden door wijkraad. 


