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[ Van de voorzitter ] [ wijkraad ]

[ mededelingen ]

Beste bewoners van de Amsterdamsebuurten,

Ik wil complimenten geven aan de wijkraadsleden en 
ondersteunende wijkraadsleden en de webmasters, de redactie 
en de Twitteraars voor de positieve inzet van het afgelopen jaar.
 In de wijk gaat alles goed, maar er blijven natuurlijk altijd een 
paar aandachtspunten.
Bijvoorbeeld de vuilcontainers vullen op een laat moment in de 
avond. Of het vuil naast de containers deponeren, wat niet nodig is. 
Meld het bij Handhaving of meld het op het nummer 14023, of per 
mail.
 Verder met DSK II , DSK III hopen we dat het snel opgepakt gaat 
worden door de gemeente en projectontwikkelaar.
De nieuwbouw en renovatie projecten in uw buurt zijn nog niet 
ten einde. De nieuwbouw aan de Dr. Schaepmanstraat  en het 
Drilsmaplein vordert snel. En de mensen die weer terugkeren zijn 
dik tevreden.  Alle oude en nieuwe bewoners die terugkeren weer 
welkom in onze wijk.
Als de nieuwbouw is afgerond zal de bestrating en wegdek ook 
nog aangepast en verbeterd moeten worden. Er is zeker af en toe 
overlast. Mocht dit het geval zijn, bel of mail voor al uw klachten. 
Zie hiervoor het nummer in de wijkkrant.
 Het toenemende verkeer op de Nagtzaamstraat baart ons 
zorgen, daar zijn we nog steeds mee bezig om een passende 
oplossing te vinden. 
 Het rapport van de fijnstofmetingen horen wij pas aan het eind 
van het jaar. Dan gaan wij ook over de inhoud van de stikstof en de 
CO2  met u praten.
 Over de onthoofding van de wijkraad zoals in het artikel  van het 
Haarlems Dagblad gesuggereerd wordt is geen enkele sprake. Wij 
als team steunen elkaar.
 De stichting DOEI maakt een positieve ontwikkeling door zoals 
de Jeugdwijkraad, REBUP en de wijkraad Amsterdamsebuurten. 
Daar de groei er volledig in zit volgens de analisten.
Wij denken dat wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst.
 Het vooroverleg in de regie loopt stroef,  bij het regie overleg 
met de ambtenaren en de wethouders loopt het zeer goed. En dan 
praten we alleen over de inhoud en niet over de randverschijnselen.

Ten slotte nog dit. Het monumentje van het Bombardement 
is verplaatst van de Teding van Berkhoutstraat naar de 2e 
Vooruitgangstraat, bij de Kinderboerderij. Op donderdagavond 
16 april heeft hier een kleine herdenking plaatsgevonden.

Jacques Amand
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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

Met een vriendelijk groet 
extern 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 
21 april (jaarvergadering), 19 mei en 16 juni
in Speeltuingebouw Haarlem Oost,  
Anna Kaulbachstraat 14a, Haarlem.
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Want er is meer werk voor de ambtena-
ren en ze krijgen minder geld uit Den 
Haag. De participatiewet is in gang 
gezet en omdat het allemaal snel moet 
zal dat best nog wel wat de nodige 
problemen geven.

Wij als wijkraad moeten heel alert zijn 
en hebben jullie steun hard nodig. Er 
zijn bouwplannen om rondom DSK 
verder te bouwen en speeltuin te ver-
plaatsen. Ook zijn er bouwplannen om 
achter de nieuwe school en tussen de  
Visboer op het van Zeggelenplein een 
aantal woningen  te gaan bouwen. En 
op langere termijn zijn er plannen om 
de Amsterdamsevaart te verdichten, er 
zou weer een sloot moeten gaan ko-
men. En jawel, ook hier weer woningen.

Er is in onze wijk al veel gebouwd en 
soms is het ook best wel mooi gewor-
den. Maar de Triangel is gebouwd, de 
Flank en de Spits. De woningen aan de 
Dr. Schaepmanstraat zijn hoger gewor-

Over het veldje achter de mooie nieuwe school 
op het van Zeggelenplein

den. En op het Drilsmaplein 
komt ook al hogere bouw 
en minder speelruimte. Er 
is niet tegen geageerd, dus 
kunnen we het niet  meer 
tegenhouden. Het kan toch 
niet zijn dat we ons alles 
laten welgevallen in onze 
versteende wijk. Het begint 
een klein beetje New York 
te lijken.

Ik erger me kapot aan het 
vele verkeer op de Schiphol-
weg, de Prins Bernardlaan 
en op de Amsterdamsevaart  
bij mooi weer. En vooral ook 
als een of ander onverlaat 
de Schoterbrug in de brand 
steekt. En je zou niet zeggen 
dat wij de bloemenstad zijn, 
de kratten op de Amster-
damsevaart zijn niet om aan te zien.
Ik hoop dat er mensen zijn die willen 
reageren naar onze email-adressen, 

zodat we veel verbeteringen en leuke 
ideeën krijgen, om de leefbaarheid te 
verbeteren.
Bijvoorbeeld steun om het veldje tus-
sen de school en de visboer op het Van 
Zeggelenplein niet vol te bouwen. Hier 
kan veel beter een speelveldje komen, 
en GEEN BOUWPLAATS. En banken een 
soort ontmoetingsplek voor jong en 
oud.
Ook streven we naar meer groen, ver-
beteringen in straten en meer parkeer-
plaatsen.

Blijf ook vooral veel zaken digitaal 
melden, net zo lang tot ze er ziek van 
worden. Dat kan op nummer 14023 
Gemeente Haarlem.

Ik hoop op heel veel respons! 

Met vriendelijke groet,
Ron Bax.  

Het zijn roerige tijden, want er verandert veel de laatste jaren. We zijn enigszins bekomen van de crisis 
en de vele bezuinigingen. Er is daarom ook veel veranderd, dat weet een ieder en dat geldt ook voor 
onze armlastige gemeente. 
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Hier moest toch zeker iets moois voor in 
de plaats komen. Dat is Elan wel aan haar 
stand verplicht. Enige tijd geleden be-
naderde ik wijkcoach Jose de Cock voor 
een gesprek. Ze verwees me naar haar 
collega Michiel Bosgra die het project 
leidt. In de twee verdieping tellende keet 
op het Drilsmaplein ontmoette ik hem in 
zijn kamer met uitzicht op het apparte-
mentencomplex aan de Bellamykant. In 
een half uur praatte hij u en mij bij over 
de stand van zaken.
     “Dit project bestaat uit de bouw van 
30 appartementen aan  het Drilsmaplein 
en 10 eengezinswoningen aan de Dr. 
Schaepmanstraat. Van de 30 apparte-
menten bevindt zich de helft in het vrije 
sectorsegment. De andere helft is sociale 
woningbouw.  In 2014 zijn er op dezelfde 
plek 29 eengezinswoningen gesloopt. 
Van de oorspronkelijke bewoners keren 
er 7 terug, waarvan 5 in de eengezinswo-
ningen en 2 in de appartementen. Van 
de 10 eengezinswoningen vallen er 5 in 
het vrije sectorsegment en 5 in de soci-
ale woningbouwklasse. De prijzen van 
de laatstgenoemde categorie zijn net 
onder  de 950 euro. De prijs van de vrije 
sectorappartementen is ongeveer 850 
euro, terwijl in de sociale woningbouw-
categorie liggen ongeveer 150  euro per 
maand lager. Dit zijn marktconforme 
bedragen, zo licht de heer Bosgra toe.”

Het neusje van de zalm: Het Drilsmaplein
Het Drilsmaplein. Vorig jaar zomer 
waren we getuige van de sloop 
van enkele rijen beeldbepalende, 
karakteristieke arbeiderswonin-
gen. Wat de te vroeg gedeponeer-
de bommen van de geallieerden 
hier niet hebben bereikt, lukte de 
sloophamer van Elan wel.  

En hoe zit het met de bouw? 
“De eengezinswoningen in de Dr. 
Schaepmanstraat zijn volgens het 
zogenaamde prefab-concept gebouwd 
door Slokker Innovate. Dit betekent dat 
het casco van de woningen in circa tien 
werkdagen is neergezet. De apparte-
menten zijn gebouw door Hecon uit 
Avenhorn volgens de traditionele bouw-
methode. Er is stedenbouwkundig en 
architectonisch gezien sprake van een 
integrale benadering. Dit is terug te zien 
in het gevelbeeld waarbij bijvoorbeeld 
het metselwerk op elkaar aansluit.
Hebben de omwonenden veel overlast 
gehad? “Er is tijdens de bouw optimaal 
rekening gehouden met de buurt. 
Vanwege de in Haarlem wijd verspreide 
palenrot moest er zorgvuldig worden 
gesloopt en gebouwd. Er is niet gebruik 
gemaakt van de bekende heimethode 
(palen de grond in slaan), de woningen 
en complexen zijn gefundeerd met in de 
grond gevormde palen. Dit zijn palen die 
in de grond zijn geboord en vervolgens 
zijn volgegoten met cement. Dat scheelt 
aanzienlijk in de trillingen en de herrie. 
Ook is aan het bouwverkeer is een maxi-
mumsnelheid van 5 kilometer opgelegd. 
Kosten noch moeite zijn gespaard om 
de overlast voor de buurt zo maximaal 
mogelijk te beperken.”

Wanneer vindt de oplevering plaats? 
“Vanaf maart (dus voor het verschijnen 
van dit blad, RA) worden de eengezins-
woningen verhuurd. De appartementen-
complexen worden begin juni door de 

aannemer opgeleverd. Aan de kant van 
de Peperstraat worden 17 parkeerplaat-
sen gerealiseerd.”
Als dit project is afgerond zit het werk er 
voor Bosgra erop. Echter Elan Wonen is 
nog lang niet klaar met al haar werk-
zaamheden in de Amsterdamse buurt. 

Eerder zijn de woningen aan de Peper-
straat en rondom de Ten Katestraat al 
gerenoveerd. Verder is het project in de 
Busken Huetstraat bijna afgerond. Hier 
zijn woningen verkocht en heeft inmid-
dels funderingsherstel plaats gevon-
den. Dit jaar wordt nog gestart met de 
voorbereidingen van de woningen aan 
de A. Thijmstraat en H. van Alphenstraat. 
Ook hier komt een project van ver-
koop/funderingsherstel. Als dit project 
is afgerond, volgt als  laatste project 
de Genestetstraat/Ter Haarstraat. Elan 
Wonen is zeker tot 2020  nog actief in de 
Amsterdamsebuurt.
In bijgevoegde illustratie krijgt u een 
impressie van de nieuwe situatie. De 
weergave van het plein komt niet over-
een met de werkelijke situatie.

Bijdrage van Robin Arends
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De Wijkraad Amsterdamse Buurten, 
die de grootste wijkraad is van Haar-
lem,  is bij dit overleg wat plaats heeft 
gevonden niet uitgenodigd, en na dit 
gesprek heeft er ook geen terugkop-
peling plaats gevonden. Hieruit blijkt 
dat de werkgroep die zich hierover 
heeft gebogen het voorgestelde 
draagvlak niet goed heeft onderzocht.

Wat ook niet meegenomen is dat 
de AOW-ers en woningbezitters nu 
onder water komen te staan. Dit is 
ter overweging meegegeven aan de 
werkgroep maar in de verdeelsleu-
tel is hier niets over terug te vinden. 
Wat aangeeft dat het draagvlak niet 
voldoet omdat de opmerkingen en 
de voorstellen hierin niet opgenomen 
zijn.

Het aangebrachte idee om AOW-ers 
die geen pensioen hebben en de 
bewoners die eigenaar zijn van de 

Verdeelsleutel wijkraadsgelden

woning, komen nu door de crisis onder 
water te staan.

Verder worden er in een artikel in het 
Haarlems Dagblad van 23 januari 2015 
twee vooruitstrevende mensen van 
de Wijkraad Amsterdamse Buurten 
genoemd zonder dat zij zelf daarbij 
gehoord zijn. Deze twee mensen op de 
foto zijn de heer Ron Bax en de heer 
Jacques Amand en niet zoals genoemd 
de heer Jan Scholten. De heer  Bax is 
penningmeester en de heer Scholten 
is secretaris. De extern voorzitter is de 
heer Jacques Amand.

De grootste Wijkraad Amsterdamse 
Buurten is door dit artikel te kijk gezet, 
dit artikel is geproduceerd zonder een 
wijziging op de verordening Wijkraad. 

Ook zijn wij van mening dat het stuk 
van de gemeente Haarlem over de 
vernieuwde wijkraad Verordening niet 

transparant is en in strijd is met de wet 
op het gelijkheidsbeginsel.
Conclusie is dat de verdeling van de 
wijkraadsgelden naar de bewoners 
moet gaan en niet naar de wijkraden.
Wij als wijkraad vinden dat er een 
extern bureau over de wijkraden moet 
gaan en niet de wijkraad over de wijk-
raden.

Met vriendelijke groet 

Albert Keevel,
ondersteunend Wijkraadslid

De Wijkraad Amsterdamse Buurten wil een reactie geven over de verdeelsleutel van de wijkraden.

> Nieuwbouw Dr. Schaepmanstraat> Nieuwbouw Drilsmaplein

> Nieuwbouw in de wijk
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wijkraad
amsterdamse 
buurten

Jeugdwijkraad Amsterdamse Buurten

> Officiële opening van de Jeugdwijkraad in 
het gebouwtje vaan Rebup.

Per 31 januari is er een jeugd-
wijkraad opgericht, onder leiding 
van Ron Bax, Patricia Huisman en 
Marcella van Vloten.
De nieuwe jeugdige leden zijn: Rachel, 
Isis, Jerrie, Jayden, Youri, Asal, Omid, 
Luca, Lina en Misrik.
We hebben leuke plannen, van hutten-
bouw tot wijkverkenning.
Op de paasmarkt hebben wij ons als 
team voor het eerst gepresenteerd.
We hebben cadeautjes uitgedeeld, we 
hebben gedanst en Ab de goochelaar 
geholpen.
Er zijn maar 2 regels bij ons, 1 plezier 
maken en lachen. 2 serieus dingen 
doen om onze stem in de buurt te laten 
horen.
Alle kinderen van 7 tot 14 jaar zijn wel-
kom om mee te denken.

Wij zijn de eerste jeugdwijkraad in 
Haarlem.
Dit alles kunnen wij doen door onder-
steuning van de wijkraad AB onder 
leiding van Jack Amand.

stichting

Ik ben gekozen om de eer-
ste 3 maanden voorzitster 
te zijn. Ik ben 10 jaar oud en 
zit op de Martin Luther King 
school. Ik vind het leuk om 
deel uit te maken van de 
jeugd wijkraad.

Het lijkt me leuk om samen in een 
team leuke dingen te verzinnen en  
te doen. Wij willen dat de kinderen 
in Haarlem-oost de buurt beter leren 
kennen. 
Omdat er kinderen zijn die niet weten 
welke straten we  allemaal hebben. 
Daarom willen wij een speurtocht 
organiseren voor alle kinderen in de 
buurt.

Ik wil ook een pleintje ver-
beteren omdat ik nooit op 
een pleintje speel. Het is er 
saai en niet leuk. Ik wil een 
pleintje waar ik kan spelen 
en chillen.
Andere kinderen uit ons 

team hebben ook leuke ideeën en die 
gaan we met zijn alle doen.
Dus wij willen  gewoon de buurt ge-
zelliger maken en leuke dingen doen 
voor en met kinderen uit de buurt.

Daarom zit ik in de jeugd wijkraad en 
gaan wij als team  het leuk maken.

Rachel van Vaalen

> Rachel bij de schmink-
kraam op de Paasmarkt.

Hoi, ik ben Rachel van 
Vaalen, voorzitster van 
de jeugdwijkraad  
Amsterdamse buurten.

AANMELDEN HIERVOOR KAN VIA SECRETARIAAT@WIJKRAADAB .NL
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Uit nieuwsgierigheid  naar het concept 
had zelfstandig onderneemster  Lisette 
in de zomer van 2014 al eens rondge-
keken op de website van BUUV. Ook 
had ze toen een advertentie geplaatst 
met de vraag of iemand af en toe haar 
hond zou kunnen uitlaten. Zo raakte ze 
dus bekend met en bij BUUV. 
Half november vorig jaar werkte was 
Lisette toevallig thuis toen ze zag hoe 
een buurvrouw uit haar huis werd 
getakeld door de brandweer en in 
een ambulance werd afgevoerd naar 
het ziekenhuis. Zij kende de buur-
vrouw niet en vroeg zich af wie daar 
eigenlijk woont. Een week later werd 
zij benaderd door een medewerkster 
van BUUV met de vraag of zij voor 
deze buurvrouw wat klusjes kon doen, 
zoals planten water geven en de post 
naar haar toe brengen. Het bleek te 
gaan om de buurvrouw die zij uit huis 
getakeld had zien worden. Hoewel 
Lisette toen al 7 maanden zwanger was 
aarzelde zij geen moment, want voor 
haar is het vanzelfsprekend om iemand 
te helpen als je dat kunt.  Lisette zegt 
hierover: ”Ik heb zelf het geluk dat ik 
fijne sociale kring en familie om mij 
heen heb, veel mensen om me heen 
heb die mij in nood bij kunnen staan, 
maar wat als je dat niet hebt? Ik stel 

me dan voor wat ik zelf zou willen als 
ik in zo’n positie terecht kom, dan zou 
ik toch ook graag willen dat ik werd 
geholpen?!”
In het ziekenhuis maakte zij kennis 
met haar bijzondere buurvrouw en zij 
spraken af wat Lisette voor haar kon 
betekenen. Zo nam zij in elk geval 
een deel van de zorgen van haar 
buurvrouw weg. Met enige regelmaat 
verzorgde zij de planten en bracht zij 
de post naar haar buurvrouw  in  het 
ziekenhuis tot dit begin januari, toen 
haar zwangerschap ten einde liep, door 
een andere BUUV werd overgenomen. 
Geen moment te vroeg, want al op 18 

januari werd haar prachtige zoontje 
Laurens geboren!
Al pratend met Lisette ontdekte ik dat 
ze een zeer maatschappelijk betrok-
ken onderneemster  is. Zo is zij een 
van de drijvende krachten achter de 
Stichting Handen uit de Mouwen. Via 
deze stichting stellen bedrijfsleven en 
overheid hun kennis, kunde en arbeid 
beschikbaar om maatschappelijke 
instellingen te steunen. Voor informatie 
over deze stichting kunt u terecht op 
www.stichtinghandenuitdemouwen.nl 
en via info@stichtinghandenuitdemou-
wen.nl Het omzien naar haar mede-
mensen zit Lisette dus in het bloed. En 
daarvoor ben je ook bij BUUV aan het 
goede adres!
In Haarlem alleen al zijn rond de 3750 
BUUVen actief, die van alles aanbieden 
en/of vragen. De mogelijkheden zijn 
groot en zeer divers. Kijk daarom eens 
op de website: www.buuv.nu, of op 
het prikbord in het Broederhuis op het 
Nagtzaamplein. U kunt ook op donder-
dagochtend binnenlopen in het Rei-
naldahuis, daar zitten de BUVEN Tineke 
en Lisa van 10.00-12.00 uur klaar om u 
alles over BUUV te vertellen. BUUV bel-
len kan ook en wel op telefoonnummer 
023 5517845.

Bijdrage van Yolanda Verburg

BUUV: VRAAG HET IN DE BUURT!
Buurtbewoonster Lisette Raaphorst is genomineerd als BUUV van de maand 
april, een goede reden voor een interview met haar, vonden wij.

Bijdrage van Yolanda Verburg

•  Er is een wijkraad Polanenpark bijgekomen, het 
Liewegje heeft er al een.

• Politiek en wijkraad is meestal 2, maar 1+ 1 is 1.

•    Er wordt driftig geadverteerd voor wijkraads-
leden, maar niet door ons.

•  Wij zijn heel blij met onze jeugdwijkraad.  
Zij krijgen van ons een eerlijke kans.

• Met REBUP gaat het goed, met ons uitstekend.

•   Wijkraad Amsterdamse Buurten blijft  
ondanks tegenwind het eiland.

Secretariaat wijkraad AB, Jan Scholten en Jack Amand   

Van het dagelijks bestuur van de wijkraad Amsterdamse Buurten

Stekels & Prikkels
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Wijkraad van Amsterdamse Buurten 2014
De wijkraad Amsterdamse Buurten bestaat alweer een jaar en zijn er verschillende onderwerpen 
behandeld en tot uitvoering gebracht met verschillende instanties.

De BREDE SCHOOL OP HET VAN ZEG-
GELENPLEIN is inmiddels gebouwd 
en in gebruik genomen, met een goed 
aangelegde speelplaats dat na school-
tijd ook door de bewoners uit de buurt  
goed gebruikt wordt.  De wijkraadleden 
hebben een bezoek gebracht aan de 
energiezuinige school met vloerverwar-
ming en zonnepanelen.  
De verwijderde bomen van het van 
Zeggelenplein zijn inmiddels vervan-
gen door jongere exemplaren door de 
gemeente Haarlem, alleen niet met de 
beloofde dikte van de stam.
Het oude schoolgebouw van de 
M.L. Kingschool is inmiddels verhuurd 
aan verschillende personen zodat het 
niet aan vandalisme ten prooi valt en 
de omgeving verpaupert.

Voor de NAGTZAAMSTRAAT is naar 
aanleiding van verkeerstellingen van de 
gemeente Haarlem in samenwerking 
met de fietsersbond een plan ontwik-
keld om te bekijken wat de mogelijk-
heden zijn voor veiliger doorgang en 
passeren van fietsers, bromfietsers en 
auto’s.

Rond het braakliggende terrein aan 
de CREMERSTRAAT is het een tijdje 
stil geweest, maar nu is er uiteindelijk 
contact geweest met vastgoed van de 
gemeente Haarlem en een wijkbewo-

ner en de wijkraad AB om een invulling 
hieraan te geven. 

Het blijkt dat er het gehele jaar 
VUURWERK IN DE WIJK AB wordt 
afgestoken zonder vergunning en 
er groots provisioneel vuurwerk is 
geweest, helaas ook zonder vergun-
ning. Hier is niets mee gedaan ondanks 
meldingen van omwonenden.

Als men in Haarlem binnenkomt VIA 
DE AMSTERDAMSEVAART is het nog 
steeds geen gezicht met de kratjes; er is 
nog al veel te doen over deze versmal-
ling. Het blijft geen mooi visitekaartje 
van de stad met een mooie Amster-
damsepoort.    

Dit jaar zijn er net zoals het jaar hier-
voor de op initiatief van de bewoners 
van de OLTMANSTRAAT plantjes en 
bloemen beschikbaar gesteld om de 
mandjes aan de gevels van de wonin-
gen in Krusemanstraat, Oltmanstraat en 
Craandijkstraat te vullen. 

Het HANGJONGERENPROBLEEM en 
de vernielingen die sommige jongeren 
in de wijk aanrichten zijn in samen-
werking met de Gemeente Haarlem, 
handhaving en politie gelokaliseerd en 
aangepakt. Door de snelle aanpak zijn 
de vernielingen vrij snel gerepareerd.

FIJNSTOFONDERZOEK. In Haarlem 
Oost heeft de wijkraad Amsterdamse 
Buurten contact gezocht middels een 
schrijven bij de GGD Amsterdam. Deze 
heeft een offerte gestuurd en deze is 
in de gezamenlijke wijkraden Oost be-
sproken. Vervolgens heeft de gezamen-
lijke wijkraden oost het licht op groen 
gezet en is er in december 2014 een 
proefopstelling gestart. Naar aanleiding 
van deze proef zijn de metingen gestart 
op 1 januari 2015 en deze zullen duren 
tot eind december.

De STICHTING DOEI en de wijkraad 
AB hebben een aantal evenementen 
georganiseerd ter 
verlevendiging van 
de wijk.  Zo is er 
een PAASMARKT 
georganiseerd in 
de Amsterdamstraat met medewerking 
van de winkeliers. Dit was de eerste 
keer in de geschiedenis van de Amster-
damstraat als winkelstraat. Jammer dat 
niet alle winkeliers meededen. Over het 
weer viel niet te klagen op deze dag 
en er was veel belangstelling vanuit de 
wijk en van andere wijken van Haarlem. 
Er was een springkussen en hiervan 
werd door de jeugd dankbaar gebruik 
gemaakt. (Inmiddels heeft in het laatste 
weekend van maart j.l. de tweede editie 
van de Paasmarkt plaatsgevonden).
Ook hebben SINTERKLAAS EN DE 
ZWARTE PIETEN een bezoek gebracht 
aan de winkels aan het van Zeggelen-

> Het braakliggende terreintje bij de 
Cremerstraat

> De oude MLK-school

stichting
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plein en de Amsterdamstraat en in de 
wijk, waar hij diverse bewoners heeft 
gesproken en een versnapering heeft 
bezorgd. De Sint heeft zitting gehouden 
in Amsterdamstraat voor de kinderen.
Er zijn in december 2014 voor de kerst 
weer kerstukjes gemaakt in samenwer-
king met de speeltuin. DE KERSTVIE-
RING in de wijk is gezamenlijk gedaan 
met het bestuur van de Oosterkerk. Een 
ieder was welkom voor de soep en wat 
lekkers voor de inwendige mens stond 
klaar. 
Op het Teylerplein is in samenwerking 
met Sportsupport, wijkraad AB en 
stichting Doei EEN VOETBALTOERNOOI 
georganiseerd voor de jeugd. Hierbij 
was ook een springkussen aanwezig. De 
spelers die meededen kregen na afloop 
van het toernooi een gezonde versnape-
ring en drankje.

De gemeente Haarlem heeft de PAR-
KEEROVERLAST door auto’s langs het 
fietspad aan de Amsterdamsevaart  ter 
hoogte van de J. F. Helmerstraat aange-
pakt. Dit is gedaan door middel van een 
parkeerverbod waardoor de hulpdien-
sten makkelijk de draai kunnen maken.  

De verlichting van NAGTZAAMBRUG 
brandt nu eindelijk na vele malen een 
verzoek hiertoe van de buurtbewoners. 
De inzet van de gemeente Haarlem 
heeft nu wel geholpen. 

Op de “KLEINE TRIANGEL” van de J.F. 
Helmerstraat en de Teding van Berk-

houtstraat heeft inmiddels 
nieuwbouw van drie wo-
ningen plaats gevonden. 
Hierdoor moest de pla-
quette die daar ter nage-
dachtenis van de gevallen 
van het bombardement 
in 1944 door de wijkraad 
Amsterdamse Buurten was 
geplaatst en onthuld naar 
een andere locatie worden 
verplaatst. De plaquette is 
nu geplaatst bij de kinder-
boerderij in de 2de Voor-

uitgangstraat. De plaquette zal daar op 
16 April 2015 worden onthuld en er zal 
een herdenking plaatsvinden.        

Eindelijk is het zover, de 
sloop en nieuwbouw van 
woningen van Elan aan de 
DR. SCHAEPMANSTRAAT, 
DRILSMAPLEIN EN DE 
BELLAMYSTRAAT zijn nu 
uitgevoerd en er zijn in de 
Dr. Schaepmanstraat nieuwe 
woningen verschenen. De 
woningen en appartementen 
aan het Drilsmaplein en 
Bellamystraat zullen in rap 
tempo volgen. 

De wijkraad Amsterdamse Buurten 
had een idee om EEN JEUGDWIJK-
RAAD in het leven te roepen. Dit is 
onder de jeugd bekend gemaakt 
en er waren kinderen in Haarlem 
Oost die daar wel wat voor voelden. 
Deze kinderen zijn uitgenodigd met 
ouders in het REBUP gebouw om 
kennis te maken. 
Aan de toekomstige jeugdwijkraad-
leden is verteld wat er van de jeugd-
wijkraad verwacht kan worden. Op 
7 maart 2014 is de jeugdwijkraad 
officieel geïnstalleerd en wordt 
ondersteund door de wijkraad 
Amsterdamse Buurten.

> Nieuwe huizen op de Kleine Triangel

Agenda Jaarvergadering

Hierbij wordt uw uitgenodigd voor de jaarvergadering van de wijkraad 
Amsterdamse Buurten.
Deze wordt gehouden op dinsdag 21 april 2015 in het speeltuin gebouw 
gelegen aan de Anne Kaulbachstraat 14A te Haarlem.
Zaal open om 19.00 uur.
Aanvang vergadering 19.30 uur.
 
1 – Opening en mededelingen.
2 – Aan en aftreden wijkraadleden.
3 – Jaarverslag.
4 – Financieel verslag penningmeester.
5 – Film over de wijk in vogel vlucht.
6 – Rondvraag.
7 – Sluiting.

 UITNODIGING

> De Jeugdwijkraad presenteert zich op de Paasmarkt

Na de jaarvergadering wordt u 
uitgenodigd voor een hapje en 
een drankje aangeboden door de 
wijkraad Amsterdamse Buurten. 

wijkraad
amsterdamse 
buurten
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Het sociaal wijkteam komt in actie 
als mensen problemen hebben zoals 
schulden, afnemende gezondheid, 
langdurige werkloosheid, eenzaamheid, 
opvoedingsproblemen of moeizame 
familie- en buurtrelaties. Meestal gaat 
het om een combinatie van problemen 
waardoor mensen door de bomen het 
bos niet meer zien. Het sociaal wijkteam 
helpt u dan om het overzicht terug te 
krijgen.

ACTIEPLAN
Wij komen bij u thuis langs om te be-
spreken wat er aan de hand is. Samen 
met u maken we een actieplan, waarbij 
ook wordt gekeken of vrienden, familie 
of buren u kunnen meehelpen.
Heeft u geen uitgebreid sociaal net-
werk? Dan denken we met u mee hoe 
u daar verandering in kan aanbrengen. 
Als er professionele hulp nodig is, zorgt 
het wijkteam ook dat die er komt.

Hoe de hulp er verder precies uit ziet, 
hangt af per persoon en de situatie. De 
ene keer verwijzen we iemand alleen 
door naar de juiste plek, de andere keer 
gaan we bijvoorbeeld zelf mee naar een 
afspraak. We bekijken met u wat werkt, 
daarin proberen we zo flexibel mogelijk 
te zijn.

TOUWTJES IN HANDEN
Het is uitdrukkelijk niet onze bedoe-
ling om uw problemen over te nemen. 

We komen niet binnen als iemand die 
het allemaal wel beter weet. We  gaan 
juist náást de bewoners staan. Het gaat 
erom wat u zelf wilt. Wij respecteren uw 
eigen keuzes. Het doel is uiteindelijk om 
er voor te zorgen dat u zelf de touw-
tjes weer in handen krijgt, dat u weer 
zelfredzaam bent. Dat betekent niet dat 
u nooit meer problemen zult ervaren, 
maar wel dat u weet hoe u er in de toe-
komst mee om kunt gaan. Zodat u er de 
volgende keer zelf, op eigen kracht of 
met hulp van de mensen om u heen, uit 
kunt komen.

IDEEËN UIT DE BUURT
De leden van het sociaal wijkteam zijn 
vaak in de buurt te vinden. Ze zetten 
zich bijvoorbeeld ook in om sociale 
initiatieven van bewoners zelf te sti-
muleren. De uitvalsbasis van waar uit 
het sociaal wijkteam Slachthuisbuurt, 
Amsterdamse buurt en de Van Zegge-
lenbuurt werkt, is het Broederhuis. 
Op maandag tot en met donderdag zijn 
wij daar op wisselende tijden aanwezig. 

SPECIALISMEN
Het sociaal wijkteam bestaat uit mede-
werkers met verschillende specialismen, 
zoals een opbouwwerker, maatschap-
pelijk dienstverleners, een medewerker 
van het Wmo-team van de gemeente 
en van de afdeling sociale zaken, een 

consulent van MEE en een wijkver-
pleegkundige.
Het Sociaal Wijkteam werkt nauw 
samen met Loket Haarlem, onder an-
dere door het gezamenlijk gebruik van 
een centraal telefoonnummer. 
Ook zijn er twee CJG-coaches aan het 
team verbonden waarmee nauw wordt 
samengewerkt als er sprake is van op-
voedvragen. Zo kan het team in allerlei 
situaties goed helpen.

Als u vragen heeft die u aan het sociaal 
wijkteam wilt stellen, kunt u ons per 
email bereiken:
wijkteam-oost1@haarlem.nl.  

Natuurlijk kunt u ook bij ons langs 
komen. Onze uitvalsbasis is het 
Broederhuis, 
Nagtzaamplein 67, 
2032 TC. 

Als wij onderweg zijn, kunt u ook een 
briefje achter laten met uw telefoon-
nummer, dan bellen wij u terug. 

Het sociaal wijkteam is telefonisch 
bereikbaar via telefoonnummer: 
023-543 0990 (ma t/m vr van 
9.00-12.00). 

Meer informatie over de sociaal wijk-
teams kunt u ook vinden via de website:  
www.haarlem.nl/sociaal-wijkteams/

‘Het sociaal wijkteam staat náást de bewoners’
Heeft u problemen waar u zelf niet uitkomt? Maakt u zich zorgen om een buurtgenoot? 
Dan kan het sociaal wijkteam helpen. Er is ook een sociaal wijkteam actief in uw buurt. 
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Op een koude, wisselvallige winte-
rochtend begeef ik mij op pad voor 
een interview met Corrie op de kinder-
boerderij. Al op afstand hoor ik een kip 
opgewonden kakelen: de hele buurt 
mag weten dat zij een ei heeft gelegd! 
Het hofje is te vinden op een verras-
send en uniek plekje midden tussen 
de huizen. Eigenlijk is het zomaar 
ontstaan nadat er op deze plaats geen 
nieuwe huizen werden neergezet na 
het bombardement op de buurt in de 
Tweede Wereldoorlog. De buren, de 
familie Nijman, zetten in 1974 een geit 
op de lege ruimte en later kwamen er 
steeds meer dieren bij. Zo ontstond 
in de loop der jaren deze bijzondere 
kinderboerderij.

Naast vier geiten, diverse konijnen en 
cavia’s lopen er momenteel veel kip-
pen, een paar eenden en kalkoenen 
rond.  Deze laatste zijn door vrijwillig-
ster Saskia thuis in een broedmachine 
uitgebroed. Ook de donzige zijde-
hoenders komen daar vandaan.  De 
dieren die er wonen mogen er blijven 
tot ze omvallen van ouderdom. Zij 
worden hier opgevangen omdat er el-
ders geen plaats is voor ze. Ook komt 
het helaas regelmatig voor dat  er 
dieren domweg over het hek worden 
gedumpt. 
Corrie en Saskia maken elke maan-
dag, woensdag en vrijdag de hokken 
schoon. Een paar konijnen mogen dan 

los bij de geiten het gevogelte rond-
lopen. Konijnen zijn sociale dieren en 
daarom wordt er altijd gekeken of ze 
samen met een soortgenoot in een 
hok kunnen. Helaas is dat niet altijd 
mogelijk. Wanner Corry of  Saskia 
aanwezig is, mogen kinderen in de 
hokken bij de dieren, maar niet alle 
dieren willen door kinderen worden 
aangehaald en vertroeteld. Het is 
uiteraard belangrijk dat te accepteren 
en te respecteren.
Naast de dieren heeft de kinderboer-
derij ook een kleine speeltuin voor 
kinderen tot ongeveer vijf à zes jaar. 
Op mooie dagen wordt daar gretig 
gebruik van gemaakt door de kinde-
ren uit de buurt. Als vanzelf raken hun 
ouders regelmatig in gesprek met el-
kaar en soms ontstaan er vriendschap-
pen tussen de ouders. Zo is deze plek 
ook een sociale ontmoetingsplaats. 
Corrie vindt het dan ook heel belang-
rijk om een bijdrage te leveren aan de 
instandhouding van de kinderboer-
derij. Ze doet dit al zeventien jaar met 
veel plezier.
Ook Saskia voelt zich heerlijk tussen 
de dieren en verzorgt ze met groot 
enthousiasme. Het Nijmanshofje kan 
echter altijd wel nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. Houdt u van dieren en 
bent u er niet bang voor om vuile 
handen te krijgen, meld u dan aan bij 
Corrie, telefoonnummer  0628171918 
of email corrie.amand@gmail.com.  

Langskomen op maandag, woensdag 
of vrijdag kan ook. Beide dames zijn er 
vanaf negen uur ’s ochtends aan het 
werk.

Het Nijmanshofje krijgt geen subsidie 
of andere structurele giften, dus wilt u 
een bijdrage leveren aan de instand-
houding ervan dan kunt u uw gift 
storten op IBAN nl56ingb0004126653 
t.n.v. P. Amand, inzake Nijmanshofje. 
Ook staat er een container aan de weg 
waarin u etensresten  en groenten- of 
fruitafval kunt deponeren. De dieren 
zijn er gek op!

Bijdrage van Yolanda Verburg

VRIJWILLIG AAN DE SLAG

> De kalkoen, de trots van de boerderij

> Corrie en Saskia voeren de dieren

> Nieuw leven, een konijntje van een dag oud

> Een nieuwe plek voor de gedenksteen

Kinderboerderij het Nijmanshofje in de Tweede Vooruitgangsstraat is 
een van de mooie projecten in de Amsterdamse buurten die geheel 
draait op vrijwilligers. 
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De Amsterdamse 
buurt heeft zijn 
eigen ritme, daar 
zijn u en ik, partici-

panten in een rijk buurtleven, ons van 
bewust. Een plattegrond, gevuld met 
de resultaten uit een CBS-postcode-
onderzoek leerde me onlangs dat we 
in een witte, kinderrijke, maar minder 
welgestelde buurt wonen. Wat mijn 
ogen en oren me leren is dat er in onze 
directe omgeving vrij veel mensen 
in financiële, en misschien ook wel in 
geestelijke, nood verkeren. De econo-
mische crisis heeft onze buurt niet on-
beroerd gelaten. Er heerst armoede en 
dat brengt een hoop ellende met zich 
mee. Mensen worden onverschilliger, 
nemen het leven wat minder serieus 
“omdat het allemaal toch geen zin 
meer heeft”, mensen worden asocialer. 
“Als er niemand voor mij zorgt, waarom 
zou ik dan rekening houden met een 
ander?” hoor ik ze denken, zekere 
buurtgenoten.
    Ach, het zijn incidenten die mij in 
mijn vooroordelen bevestigen. Een 
jongen van een jaar of acht is net door 
zijn vader met de auto voor de deur 
van zijn moeder afgezet. Het ventje, 
een stoere Nickelsonjas over zijn smalle 
schouders, witblond stekeltjeshaar 
met in de wortels een gouden glans, 
gympen met scheefgetrapte zolen, een 
vuile spijkerbroek en een vaste tred in 

Column Robin Arends

van Sinterklaas op het Van Zeggelen-
plein en de Amsterdamstraat, het drie-
luik van de wijkraad. Welk een genoe-
gen leveren deze gebeurtenissen op. Ze 
brengen de buurt, al deze individuen 
met al hun emoties en frustraties bij 
elkaar en de kleine ergernissen verdwij-
nen als sneeuw voor de zon. De Paas-
markt hebben we net gehad. Ondanks 
het winterse weer zijn ze allemaal weer 
aanwezig, onze ondernemende buurt-
genoten. Tante en nicht zitten er gezus-
terlijk in hun dikke jassen. De man met 
de CD’s en DVD’s (hoe is het toch moge-
lijk dat hij ieder jaar weer zo’n enorme 
voorraad meebrengt?) ijsbeert in zijn 
kraam op het tempo van de muziek 
die hem, in flarden, uit de karaoketent 
tegemoetwaait. Enkele blauwbekkende 
vrouwen halen verderop voor een prikje 
mooie kleding van de rekken. Een gezel-
schap laaft zich aan de alcohol (het lijkt 
wel gluhwein!). Ik loop de kramen langs 
en doof uiteindelijk mijn sigaret in het 
gelegenheidsplasje in de goot voor de 
supermarkt. Een aangeschoten voor-
bijganger reikt me zijn sigaret aan en 
vraagt me om vuur. “Nee”, zeg ik, “ik heb 
mijn vuur ook verderop  geleend.” Ik wijs 
in onbestemde richting. De man druipt 
af. Ja, de Amsterdamse buurt heeft zijn 
eigen ritme. 

de trefzekere beentjes loopt zonder 
op of om te kijken het kruispunt over 
op het moment dat ik er met mijn fiets 
arriveer. Ik knijp in mijn handrem. Een 
vloek sterft in mijn mond. Ik bekijk het 
arme jonkje. Hij loopt als een zombie 
van de staat waar zijn moeder woont 
richting het Drilsmaplein. Zijn ogen 
kijken elk in een bepaalde richting. 
Ik waag het niet hem iets tegen te 
werpen. Als ik even zucht omdat ik hem 

ternauwernood heb ontweken roept 
hij iets onbehoorlijks in mijn richting. 
Zijn vader rijdt een seconde of vijf later 
in een te grote auto de straat uit en 
herhaalt met vier wielen wat zijn zoon 
zojuist heeft met zijn twee benen heeft 
gedaan. De vader toetert achteloos zijn 
afscheid en rijdt het zorgeloze leven 
van een gescheiden vader in. De Am-
sterdamse buurt heeft zijn eigen ritme.
     Gelukkig is er nog heel veel moois. 
Zo zijn er de jaarlijkse rituelen. De Paas-
markt, de Knoedelmarkt  en de intocht 

HET RITME VAN DE AMSTERDAMSE BUURT

> Goochelaars op de Paasmarkt

Boomspiegel adopteren
Een boomspiegel is het stukje grond rondom de stam van de boom. 
Deze grond leent zich prima voor beplanting. U heeft in de gemeente 
Haarlem de mogelijkheid om de boomspiegel voor uw woning te 
adopteren en er een mooie minituin van te maken!

HOE WERKT HET?
Wanneer u een boomspiegel adopteert, 
mag u deze onder voorwaarden op uw 
eigen manier beplanten. Spaarnelan-
den markeert de boomspiegel door 
een laag paaltje te plaatsen met een 
rode knop, zodat duidelijk is dat deze is 
geadopteerd. 

Welke stappen moet u ondernemen?
1.  Lees eerst de flyer over het adopte-

ren van een boomspiegel voor meer 
informatie. 

2.  Neem daarna de voorwaarden door.
3.  Vul vervolgens het inschrijfformulier 

in en mail deze naar  
Boomspiegel@spaarnelanden.nl.

Neem eens een kijkje  op 
www.spaarnelanden.nl !



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 5 13

Het echtpaar had zes kinde-
ren, waarvan drie, n.l. Leo-
nard, Sara en Geertruid bij 
testament waren overeenge-
komen, dat bij het afsterven 
van de langstlevende uit 
de nalatenschap een hofje 
gesticht zou worden. 
Leonard was van 1703-1738 
notaris te Amsterdam. In 
1757 was de langstlevende, 
Geertruid, overleden en de 
regenten van het (dichtbij 
gelegen) Hofje van Staats 
werden ook tot executeurs 
van Noblet benoemd. Hier-
door was dus de samenvoe-
ging van de beide hofjes een 
feit geworden. 
Nadat door de executeuren 
enige aangrenzende perce-

len aan de Nieuwe Gracht 
waren aangekocht werd met 
de bouw van het hofje be-
gonnen. Het werd voltooid 
in 1760. De regentenkamers 
bevonden zich in het oude 
woonhuis van de familie 
Noblet; het hofje staat in de 
voormalige tuin en de bijge-
kochte percelen. 
In de gevel van het hofje is 
het familiewapen van Noblet 
aangebracht, met daarboven 
een klok. 
De huisjes dienden te 
worden bewoond door 20 

vrouwspersonen van 50 jaar 
of ouder en (oorspronkelijk) 
“zijnde nooijt getrouwd 
geweest”. 
   Beide hofjes worden nog 
steeds uitsluitend bewoond 
door dames van onge-
veer 50 jaar of ouder. Het 
huidige bestuur (de bena-
ming regenten wordt nog 
traditioneel gehandhaafd) 
vergadert maandelijks in de 
regenenkamer van Noblet. 
De hofjes zijn in de peri-
ode 1988-1991, mede met 
financiële steun van het 
Rijk, provincie en gemeente, 
grondig gerenoveerd. In 
Staats werd het aantal wo-
ningen door samenvoeging 
teruggebracht van 29 tot 20; 
in Noblet van 20 tot 16. De 
woningen bevatten thans 
centrale verwarming en op 
de eerste verdieping een 

douche en tweede toilet. 
De bewoning was oorspron-
kelijk om niet. Tegenwoordig 
betalen de bewoonsters 
maandelijks huur. In elk van 
de beide hofjes woont een 
opzichteres ter behartiging 
van de dagelijkse gang van 
zaken. 

Bijdrage van Gerard Tensen

STRAATNAMEN

Het is natuurlijk altijd leuk als je ziet dat de stuk-
jes die in de wijkkrant worden geschreven ook 
door de bewoners worden gelezen. Zo schreef 
een bewoonster van de Oude Amsterdamse Buurt 
dat ze blij is met de beschrijvingen van de straatnamen, aangezien die niet op de 
bordjes worden vermeld. Ze had contact gehad met de gemeente om te achterha-
len hoe de Nobletstraat aan zijn naam is gekomen, maar dat antwoord moesten 
ze haar schuldig blijven. Daarom bij deze een stukje over dit korte straatje dat zit 
ingeklemd tussen de Beeresteynstraat, waar we het de vorige keer over hadden, 
en de Zomervaart. 

  

> Geertruid Noblet

Eleazer Noblet, in 1674 getrouwd met Gerritje Binkhorst, 

kocht in 1737 een huis met stal, erven en tuin aan het Bui-

ten Spaarne op de hoek van de Nieuwe Gracht. 

(Overgenomen van het 
informatiebord in de regen-
tenkamer van het hofje) 
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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
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 023 - 511 5115, of ga naar www.haarlem.nl/melding

Handhaving in de wijk
De handhavers van de gemeente Haarlem werken samen met u aan 
een veilige buurt waar het prettig wonen is. Overlast door jeugd, afval, 
meeuwen, hondenpoep, parkeren, weesfietsen, autowrakken maar 
ook vernielingen, baldadigheid en verkeersonveilige situaties rondom 
scholen kunnen een buurt een stuk minder aantrekkelijk maken.

De gemeente zet haar handhavers in 
op basis van meldingen die mensen 
maken over deze vormen van over-
last. Zeven dagen in de week houden 
zij een oogje voor u in het zeil en 
dringen overlast terug.

UW HULP IS NODIG
Helaas kunnen de handhavers niet 
overal tegelijk zijn. De gemeente zet 
ze uiteraard het liefst in op plekken 
waar het ook echt nodig is. En daar 
is uw hulp bij nodig. Want alleen 
met meldingen uit de wijk weet de 
gemeente waar er overlast wordt 
ervaren en waar de handhavers hun 
werk moeten doen. Naar aanleiding 
van meldingen is het afgelopen jaar 
extra aandacht geweest voor diverse 
plekken en overlastthema’s in Oost. 
Op jeugdoverlast is meer surveillance 
ingezet in nauwe samenwerking met 
de wijkagent en de netwerkpartners. 

Ook de overlast van afval krijgt extra 
aandacht, vooral de plekken waar il-
legaal grofvuil wordt geplaatst. In het 
Reinaldapark, maar ook op andere 
locaties is frequent gecontroleerd op 
honden (niet opruimen en loslopen) 
en hangjongeren. Bij terugkerende 
overlast in een buurt kan handha-
ving samen met de bewoners een 
zogenoemde schouw doen. Hier-
bij wordt de locatie gezamenlijk 
bezocht, de problematiek in kaart 
gebracht en gekeken naar mogelijke 
oplossingen.

KLACHT OF MELDING
Een klacht of melding over uw 
woonomgeving geeft u door via 
www.haarlem.nl/melding of via het 
telefoonnummer: 023 – 511 4950. 
De meldcentrale van de afdeling 
Veiligheid en Handhaving neemt uw 
melding direct in behandeling.

Feiten en cijfers
INZET VAN HANDHAVERS
•  per week zijn de handhavers 40 uur  

(in koppel) in stadsdeel Oost aanwezig
•  op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

zowel in de ochtend en middag als avond.  
Op maandag en zaterdag in de avond.  
Op zondag alleen op de dag

•  thema-inzet: afval (10 uur), honden (8 uur), 
jeugd (6 uur), rijdend verkeer (6 uur) en  
vrije uren (10 uur) per week.

TIJDELIJKE EXTRA INZET BIJ 
ACTIES EN PRIORITEITEN IN 2014
• van 22 tot 29 oktober: honden
•  van 6 tot 12 november: burgersurveillance 

honden vanaf 07.00 uur, ook in Reinaldapark
•  van 11 tot 17 december: jeugdoverlast in 

Slachthuisbuurt
•  de handhaving op verkeerd buitengezet afval 

gebeurt in samenwerking met Spaarnelanden.
MELDINGEN EN BEKEURINGEN IN 2014
•  Afval: 92 meldingen, 19 bekeuringen en  

2 (officiële) waarschuwingen
•  Honden: 57 meldingen, 9 bekeuringen en  

1 (officiële) waarschuwing
• Jeugd: 48 meldingen en 3 bekeuringen
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• 1e woensdag van de maand in mei, 6 MEI, 
is er een bustocht.
Deze gaat naar Brabant, 
naar de proeverij Kip en Ei.
Tussen de middag een warme lunch, 
koffie met gebak en een prachtige route. 
De kosten zijn € 47,50 p.p.
Opgeven bij Zannie Wiersma, tel. 5352777.

• Woensdag 20 mei is er weer een buurtmaaltijd. 
Aanvang 18.00 uur Kosten € 6,50 
Opgeven bij Zannie Wiersma, tel. 5352777.

Activiteiten Oosterkerk

MAANDAG:  GYM - 
 aanvang 10.00 en 11.15 uur 

DINSDAG:  SOOS - 
aanvang 13.30 uur 
   
VRIJDAGOCHTEND:  Buurtbakkie, gezellig 
samen een kopje koffie drinken, 
van 10.00-11.30 UUR

VRIJDAGMIDDAG:  
Koersbal  aanvang 13.30 uur

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:

MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN: • Woensdag 3 juni is er een warm en koud buffet. 
De kosten zijn € 10,00 p.p. Aanvang 16.00 uur. 
Opgeven bij Zannie Wiersma, tel. 5352777.

• Woensdag 17 juni  is er weer een buurtmaaltijd.
Aanvang 18.00 uur Kosten € 6,50. 
Opgeven bij Zannie Wiersma, tel. 5352777.

Voor het verdere programma kunt u terecht op de 
website, www.oosterkerkhaarlem.nl of het publica-
tiebord bij de kerk.  tel.nr.  5352777

Ook stomerij - 2e kledingstuk halve prijs

Schoen - en kledingreparatie



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

Vrijdag 8 mei van
13 .00 TOT 16 .00 UUR

Die dag kunnen er vanaf 13.00 tot 16.00 uur
een groepje kinderen onder begeleiding van onze 
vrijwilligers aan uw deur komen om uw lege flessen op 

te halen.Het statiegeld komt 
volledig ten  goedeaan onze 
activiteiten tijdens de zomer-
vakantiespelen. Wie helpt 
ons mee, geef je op bij 
Mariska
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wijkraad
amsterdamse 
buurten

Woensdag 15 april om 14 .30 uur

ZONNEBLOEMEN 
MAKEN 
Leden €e 1,50 
niet leden €e 3,00 

 

Woensdag 29 april om 14 .30 uur

KNIKKERBAAN MAKEN 
en neem een 
eigen hamer mee
Leden €e 2,00 
niet leden €e 4,00

1 mei HAWAÏ DISCO 
2 jaar tot 10 jaar 
Tijd: 18 .30 tot 19 .30 uur 

Toegangskaarten 
af te halen in de speeltuin . 
Leden gratis en 
niet leden e 2,00

Dinsdag 5 mei om 14 .30 uur 

WE GAAN STOEPKRIJTEN 
EN JE FIETS VERSIEREN
Leden €e 1,50  
niet leden €e 2,00

HAWAÏ DISCO

Woensdag 6 mei 
om 14 .30 uur

MOEDERDAG 
CADEAU MAKEN
Leden €e 2,50 
niet leden €e 4,00

Donderdag 7 mei om 14 .30 uur 

WE GAAN ‘N SLANG MAKEN 
VAN PLASTIC TOPPEN 
Leden €e 0,50 en 
niet leden €e 1,00

Woensdag 22 april 
om 14 .30 uur

KONINGSKRANS MAKEN
Leden €e 2,50 
niet leden €e 4 .00

UITNODIGING  JAARVERGADERING   
van de wijkraad NAB. Deze wordt gehouden op

 21 april 2015 
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. 

Facebook: speeltuinhaarlemoost • website: www.speeltuinhaarlemoost.nl

PROGRAMMA APRIL/ MEI 2015


