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[ Van de voorzitter ]
Beste bewoner,
Geen voorwoord van de voorzitter in deze editie, om
de eenvoudige reden dat de wijkraad op dit moment
geen voorzitter heeft. Marcella van Vloten heeft er in de
afgelopen zomer voor gekozen om de voorzittershamer
neer te leggen, en er heeft zich nog niemand gemeld
om haar op te volgen. We willen haar van deze plek
hartelijk danken en wensen haar veel succes met haar
nieuwe werkzaamheden.
Als u dit leest is inmiddels de feestelijke decembermaand al weer begonnen.
De wijkraad heeft het druk gehad het afgelopen jaar,
u kunt dat in het jaarverslag lezen. We doen dit met
veel plezier en passie voor onze wijk. Iedereen doet
op zijn eigen manier mee en heeft er tijd voor over om
tezamen zaken op te pakken die soms voor weinig en
soms voor heel veel mensen betekenis hebben. Om dit
te blijven doen kunnen wij best wat hulp gebruiken. Als
u het leuk vindt om betrokken te zijn bij uw wijk, laat
het ons weten, dan kunnen we samen kijken op welke
manier u ons kunt ondersteunen.
Ook al wilt u geen wijkraadslid worden kunt u ons
ondersteunen door namens de wijkraad andere
wijkraadsvergaderingen te bezoeken of deel te nemen
aan werkgroepen zoals bijvoorbeeld groen, of verkeer.
Ook zouden we heel blij zijn met mensen die het
redactieteam kunnen versterken. U vindt op deze
pagina onze contactgegevens, schroom niet en zoek
contact met ons.
De wijkraad wenst u gezellige feestdagen, een
veilige jaarwisseling en wellicht tot ziens op onze
jaarvergadering op 18 december.
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[ mededelingen ]
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?

xxxx

Irene Helmond,
secretaris van de wijkraad

....................................................................

MEDEDELINGEN:
De wijkraad is iedere dinsdag vanaf 13.00 uur aanwezig
in ons kantoor in het Broederhuis.
Een ander tijdstip is ook mogelijk, bel of mail dan naar
secretariaat@wijkraadab.nl of 06-18207334.
U kunt bij ons terecht voor een praatje of
als u wat wilt betekenen voor de buurt maar u weet niet
hoe of wat, wij ondersteunen u graag.
....................................................................
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De wijkraad heeft elke 3e dinsdag van de maand een
openbare vergadering ( behalve in juli en augustus).
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur.
In de agenda is ruimte voor buurtbewoners om eigen
onderwerpen in te brengen.
De notulen en agenda voor de komende vergadering kunt
u vinden op onze site: www.wijkraadab.nl
of bezoek onze facebookpagina. Als u ze per mail wilt
ontvangen, stuur dan een mailtje naar het secretariaat.
Kom eens langs! Uw mening is belangrijk!

De volgende wijkraadsvergaderingen zijn op
dinsdag 18 december (jaarvergadering), 15 januari ,
19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni in het
Broederhuis, Nagtzaamplein 67.
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Burendag 2018 Speeltuin De Papegaai en
Oosterkerk groot succes
Op zaterdag 22 september vierde Speeltuin De Papegaai samen met De Oosterkerk Burendag. Burendag is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en
de buurt. De dag begon met een heerlijk ontbijt in de Oosterkerk.

Ongeveer 45 deelnemers genoten van
belegde bolletjes, een gekookt eitje,
sappen, koffie, thee en nog veel meer.
Daarna nam Speeltuin de Papegaai het
stokje over met een meeneemlunch en
een spelletjesmiddag voor de kinderen
van de buurt.
Onder het mom van “meelunchen is
meenemen”, vroegen we onze bezoekers iets mee te nemen om de lunchtafel te vullen. Om ongeveer elf uur kwamen de eerste bezoekers met lekkere
hapjes, De lunchtafel was bijna te klein
voor al het meegebrachte lekkers. Van
chocolaatjes, pompoensoep, mini knakworst croissants, sappen, koffie, thee,
appeltaart, baklava, Turkse en Marok-
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kaanse hapjes, pizza tot gehaktballetjes
en nog heel veel meer, gewoon teveel
om op te noemen. De hele middag is
gesmikkeld van al het lekkers door jong
en oud.
Om ongeveer twaalf uur vereerde ex
wethouder Jeroen van Spijk ons samen
met zijn gezin met een bezoek. Bij zijn
afscheid een aantal weken geleden
had hij geld gevraag voor Speeltuin De
Papegaai. Dit leverde een mooi bedrag
op van €1.000,- op, wat hij tijdens deze
dag feestelijk aan ons heeft overhandigd. Een groots gebaar waarmee de
speeltuin grootse dingen kan doen. Ook
Jeroen genoot samen met zijn gezin
van de lekkere hapjes.
Rond één uur speelde
de drumband de Damiaatjes
een aantal vrolijke liedjes.
En daarna was het spelen
geblazen. Een heleboel oud
Hollandse spelletjes stonden klaar voor de kinderen,
zoals klompen vangen, een
springkussen, een bibberspel, spijkerslaan, ballonnen
knalspel, een knikkerspel,
enzovoort. Er was voor elk
kind limonade, een pizza-
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punt en popcorn, de kinderen konden
geschminkt worden en natuurlijk was er
ook de speeltuin zelf, waar naar hartelust gespeeld werd. Ook de lunchtafel
werd nog steeds druk bezocht door alle
bezoekers, klein en groot, die genoten
van al het lekkers en de gezelligheid.
De zon liet zich van tijd tot tijd ook nog
even zien. Aan het einde van de middag
werd het wat kil, maar met een “minidisco” dansten de kinderen zich weer
warm.
De dag was een groot succes,
ruim 80 kinderen hebben enthousiast
deelgenomen aan de spelletjes en meer
dan 35 bezoekers namen wat lekkers
mee voor de lunchtafel. Bijna twintig

vrijwilligers hebben geholpen om deze
dag tot een succes te brengen. Het
aantal mensen dat heeft genoten van
de volle lunchtafel was niet te tellen.
Om vijf uur sloot Speeltuin De Papegaai
zijn deuren. Deze burendag was een
succes, dankzij de inspanningen van de
buurtbewoners en de vrijwilligers.
Jelske en Mariska
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Jaarverslag 2018 Wijkraad Amsterdamse Buurten
Als u dit leest is het december 2018, er is het afgelopen jaar veel gebeurd in de wijk. Onze voorzitter
Marcella van Vloten heeft besloten te stoppen i.v.m. haar drukke werkzaamheden en om privéredenen. In oktober is de wijkraad intern in het Broederhuis naar een ander kantoor verhuisd, maar u bent
nog net zo welkom om bij ons binnen te komen.
Het afgelopen jaar is de Teding van
Berkhoutstraat van nieuwe riolering
en asfalt voorzien, dit is eind september afgerond en het kruispunt met de
Amsterdamse vaart is weer open.
In november 2018 wordt een start
gemaakt met dezelfde werkzaamheden
in de Nagtzaamstraat, door vertraging
gebeurt dit helaas later dan gepland,
waardoor Buslijn 2 tot eind augustus
2019 met een omleiding blijft rijden.
De wijkraad heeft samen met de
wijkraden Slachthuisbuurt en Parkwijk/
Zuiderpolder veel actie ondernomen
om de omleiding mede te bewerkstelligen, we hebben bij de Raadscommissie beheer ingesproken en gepleit voor
de omleiding over de Zomervaart i.p.v.
over de Herenvest. Ook hebben we met
medewerking van twee bewoners uit
de wijk die een interview aan RTV Nood
Holland en SBS 6 gaven, het probleem
aan de kaak gesteld.
DSK II: Helaas is de geplande bouw
niet doorgegaan, de grond staat te
koop en de gemeente is op zoek naar

een koper die de bouw van de woningen gaat realiseren.
Ondertussen zijn er plannen in de maak
om het van Zeggelenplein een “groenimpuls ”te geven.
Debat gemeenteraadsverkiezingen. Dit debat werd op 28 februari
2018 door de gezamenlijke wijkraden
Oost georganiseerd, alle politieke
partijen waren aanwezig en het debat
werd gepresenteerd door Richard
Stekelenburg. De bewoners konden
vragen indienen die door de politiek
werd beantwoord. Er was veel belangstelling voor.
Voetgangersoversteek Schipholweg, ter hoogte van de Jetty Velustraat
bij het Haarlem College
De oversteek is in augustus als onderdeel van asfalteringsmaatregelen aan
de Schipholweg aangepakt, dit is het
resultaat van overleg met wijkraden,
woningbouwcorporaties, fietsersbond,
de school, politie, gemeente.
De oversteekplaats wordt verbeterd
door het aanbrengen van drempels in

het wegdek van de Schipholweg, zigzag strepen en een fysieke afscheiding
met de busbaan en accentuerende
hekken in de ber . Dit najaar komen er
bovendien extra verkeerslichten bij de
oversteek, zowel boven als naast de
weg en in de berm ter hoogte van de
oversteek.
Samen met bewoners uit de wijk
hebben we geld aangevraagd bij het
Leefbaarheid en Initiatiefbudget van
de Gemeente. De subsidie is toegekend
om twee speeltoestellen te plaatsen
op het speelpleintje Fabriciusstraat/
hoek Vooruitgangstraat. Hopelijk
wordt dit snel gerealiseerd.
Onderhoud en beheer commissie Reinaldapark. In deze commissie wordt samen met de gemeente
en partners afspraken gemaakt. De
hondenlosloopplaats is verplaatst, de
borden aangepast en er is in mei een
beeldenpark geopend.
Oostpoort. Dit is het gebied in de
Waarderpolder rond het station Spaarnwoude, Ikea en het knooppunt Rotte-

HERINRICHTING NAGTZAAMSTRAAT
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polderplein. De gemeente onderzoekt
op welke wijze dit gebied ontwikkeld
kan worden als nieuwe stadsentree. De
wijkraad wordt vertegenwoordigd door
een wijkraadondersteuner.
De wijkraad is betrokken bij de
plannen om de ventweg Amsterdamsevaart (ten oosten van de Prins
Bernhardlaan richting Amsterdam) aan
te pakken, we hebben gereageerd op
het voorlopig ontwerp en wachten het
vervolg af.
Tezamen meteen aantal bewoners
van de Amsterdamsevaart heeft de
Wijkraad bezwaar aangetekend tegen
de vergunning voor het vestigen van
de Voedselbank op de Amsterdamsevaart 46-52. Let wel, niet tegen de
voedselbank maar tegen de vestiging
op de Amsterdamsevaart. De vergunning spreekt van 50 uitgiftes, de realiteit
wordt 230 uitgiftes per week.
Helaas is ons bezwaar afgewezen omdat de vergunning met de gegevens uit
de aanvraag wordt getoetst en helaas

niet de realistische cijfers die wij geprobeerd hebben te verduidelijken tijdens
de zitting van de bezwaarcommissie en
die zelf door de voedselbank op hun
site worden weergegeven. Ondertussen
is er wederom een vergunning aangevraagd.
Wij kunnen die gegevens pas inzien als
de vergunning is verleend, waarna wij
met de bewoners wederom bezwaar
maken.
Domus plus. De gemeente heeft
een boerderij aangekocht aan de Nieuweweg, achter het Reinaldapark. Mogelijk is dit aangekocht om een voorziening te realiseren voor verslaafden met
een beperking die niet meer behandeld
kunnen worden. Er is veel weerstand
vanuit de bewoners van de Nieuwe weg
en de wijkraadParkwijk/Zuiderpolder
en de wijkraad Amsterdamse Buurten
steunt hen. Wij realiseren ons dat deze
mensen een plek moeten krijgen in de
samenleving maar of dit op deze locatie
moet gebeuren??

Regieoverleg: de wijkraden uit
Haarlem Oost vergaderen iedere 3
maanden samen met de gemeente, politie, handhaving, woningbouwcorporaties en de wethouder in het gemeentehuis.
Wijkgesprek: Iedere 3 maanden
heeft de wijkraad een overleg met de
gebiedsverbinder en de gebiedsmanager om lopende zaken ter sprake te
brengen.
De wijkraad bezoekt ook de openbare
wijkraadsvergaderingen in de wijken
om ons heen, om op de hoogte te blijven over alles wat speelt in Oost.
Iedere 3e dinsdag van de maand heeft
de wijkraad een openbare vergadering
in het Broederhuis, u bent welkom om
hierbij aanwezig te zijn.
DE JAARVERGADERING IS DINSDAG
18 DECEMBER A.S. AANVANG 20.00
UUR, ZAAL OPEN OM 19.30 UUR.
GRAAG TOT DAN.

Voor je ‘t weet ben je verkocht

verkocht!

verkocht!

verkocht!

Dé makelaar in en voor de Amsterdamsebuurt!
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Generaal Cronjéstraat 66
2021 JK Haarlem

023 - 525 00 90

Amsterdamstraat 15-17
2032 PM Haarlem

wateenleukhuis.nl
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WERKGROEP AMSTERDAMSEVAART
BLIJFT ACTIEF
Het is al weer een jaar geleden, dat de werkgroep Amsterdamsevaart, samen met de Wijkraad de
enigszins verregende, maar desalniettemin geslaagde opening van de Esplanade vierde. Wethouder
Cora-Yfke Sikkema, Wijkraadvoorzitter Marcella van Vloten en werkgroeplid Jan Appel wierpen officieel de eerste ballen op de nieuwe Jeu de Boulesbaan.
Sindsdien is er het een en ander veranderd en is er door de werkgroep veel
werk verricht. De wethouder kreeg een
andere portefeuille en is opgevolgd
door Merijn Snoek. Marcella is gestopt
als voorzitter van de Wijkraad. De
werkgroep had in de aanloop naar de
opening al veel bereikt, maar daar is
het niet bij gebleven. In goede samenwerking met de Gemeente, in
de persoon van gebiedsverbinder
Mirjam Boxhoorn, werden er op ons
verzoek bankjes geplaatst bij de Jeu
de Boulesbaan, is er een watertappunt
gekomen bij de XXL-picknicktafel en
kwam er een klimrek aan het begin van
de 100 meterbaan.
Vast onderdeel van onze werkzaamheden zijn de zwerfafvalacties, die
er toe hebben geleid dat er steeds
minder zwerfafval te vinden is op de
Esplanade. Spaarnelanden voorzag ons
van grijpers, ringen en vuilniszakken.
Een groep van gemiddeld zo’n tien
bewoners liep de Esplanade af vanaf de
Poort tot aan Jin Lai. Haalden wij bij de
eerste actie minstens tien grote vuilniszakken op, bij de actie in oktober waren
het er nog maar drie. Dat vuil is trouwens vooral afkomstig van voorbijkomend autoverkeer. Sommige passanten
vinden het blijkbaar nodig om afval
bij het langsrijden over het hek
langs de rijweg te gooien.
Wat ons opvalt is dat steeds
meer hondenbezitters de
hondenpoep, in zakjes
verpakt, steeds vaker in de
daarvoor geplaatste prullenbakken werpen. Dat is echt
fantastisch nieuws. Helaas is er nog
steeds een klein aantal hondeneigenaren die zich niet houdt aan de in Haarlem geldende opruim- en aanlijnplicht.
Handhaving heeft toegezegd dat, nu er
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personeelsuitbreiding zit aan te komen,
hondenbezitters vaker zullen worden
aangesproken en beboet wanneer ze
zich niet aan de APV regels houden. Wij
hopen toch vooral te kunnen vertrouwen op het milieubewuste verstand
van de eigenaren. Het hoort bij de
opvoeding van een hond. Opruimen:
Een kleine moeite bij een mooi sociaal
gebaar!
Op Koningsdag organiseerde de werkgroep voor het eerst een Vrijmarkt op
de Esplanade. In Haarlem Oost is
weer in een behoefte voorzien
volgens ons. In goede samenwerking met Dock, de
Stichting Ontmoet Elkaar
en de Oosterkerk is het
ons gelukt de Esplanade
op Koningsdag op de kaart
te krijgen. ’s Ochtends vroeg
hadden de eerste bewoners hun
spulletjes al uitgestald. Voor de kinderen was er limonade en suikerspin. Er
was een Koningsdagontbijt waar buurtbewoners voor waren uitgenodigd en
a ms t e rd ams e
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waar sommige bewoners spontaan bij
aanschoven. Nog niet iedereen was van
de Vrijmarkt op de hoogte bleek, maar
uit de eerste reacties maken wij op dat
deze plek in Oost op Koningsdag voorziet in een behoefte. In oktober hebben
wij overleg gehad met vertegenwoordigers van het Oranje comité. Zij regelen
de noodzakelijke vergunning en adviseren bij de invulling van het programma.
Samen met Dock, de Stichting Ontmoet
Elkaar en de Oosterkerk zijn we zeker
van plan de Vrijmarkt op de Esplanade
tot een jaarlijks terugkomende traditie
te maken. Noteert u de datum alvast?
27 april 2019. We nodigen u bij deze
alvast uit.
Een zorgpunt is voor ons het groen op
de Esplanade. De slechte afwatering, de
lange periode van droogte deze zomer
en de vaak slechte kwaliteit van de bovenlaag in de bermen heeft tot nu toe
niet gebracht wat de ontwerpers
en naar wij aannemen alle bewoners
voor ogen hadden. Veel vaste planten
zijn afgestorven, in sommige plantnaj a a r

2 0 1 8

Minibieb bij de Oosterkerk
Sinds Burendag, 23 september 2017 hangt er een bijzonder
kastje bij de Oosterkerk. Het is een minibieb. Daar wordt sindsdien al veel gebruik van gemaakt, maar voor degenen onder
ons die niet weten wat een minibieb is, leg ik het eerst even uit.
WAT IS EEN MINIBIEB?
Een minibieb is een kastje met boeken,
die door iedereen in de buurt kunnen
worden geleend. Ook kan men er boeken ruilen of simpelweg achterlaten.
Daardoor is het aanbod van boeken
steeds heel wisselend. Minibieb werkt
vanuit het idee dat je de samenleving
met elkaar leuker kunt maken. Met het
boek dat jij achterlaat kun je iemand
anders blij maken. Met elkaar en voor
elkaar dus.
MINIBIEB AAN DE ZOMERKADE
De minibieb bij de Oosterkerk is
ontstaan uit samenwerking van deze
kerk, BUUV en Speeltuin de Papegaai.
Gerard Weitkamp van de werkgroep
Kerk&Buurt heeft op hun verzoek een
mooi kastje getimmerd dat goed past
bij het monumentale kerkgebouw.
Wethouder Jur Botter heeft het op
bovengenoemde Burendag onthuld.
Hij heeft er zelf toen ook een boek in
geplaatst. Foto’s van deze gebeurtenis
zijn te vinden op www.facebook.com/
OosterkerkHaarlem.

vakken groeit de aanplant amper. De
Gemeente pakt deze problemen op

WAAROM EEN MINIBIEB
OP DEZE PLEK?
Ik vroeg dit aan Daniëlle Leder, één
van de mensen die zich bezig houdt
met diaconale activiteiten in de kerk
en zij legde mij dit uit:” Eigenlijk is deze
minibieb een cadeautje aan de buurt.
De Oosterkerk ontwikkelt zich steeds
meer als buurtkerk door activiteiten in
en voor de buurt te organiseren. Ook
willen we ons richten op ‘Meer doen
met Minder’, oftewel duurzaam omgaan met spullen. Zuinig zijn helpt je
eigen portemonnee maar ook de aarde.
We zetten ons in voor buurtgerichte,
duurzame activiteiten, waarbij we
proberen financieel kwetsbare burgers
te ondersteunen. De minibieb past daar
heel goed bij.”
ERVARINGEN VAN
GEBRUIKERS
De minibieb is volgens Daniëlle heel
positief ontvangen. Bezoekers van de
zondagse kerkdienst nemen regelmatig boeken mee om te plaatsen in de
minibieb en ook om er boeken uit te

Foto: Frans van Loon

dit moment kordaat aan. De projectmanager organiseerde in oktober een
schouw waarna
de aannemer,
het architectenbureau, de
leveranciers van
de planten en het
bloemrijke zaad,
Spaarnelanden
en enkele externe
deskundigen
de problemen
in kaart hebben
gebracht. Rapportage volgt en
binnenkort gaan
we met elkaar
werken aan

wi j k ra a d
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lenen. Mensen uit de buurt nemen
er ook graag een kijkje, bijvoorbeeld
tijdens het uitlaten van de hond. Sinds
de onthulling is het kastje altijd goed
gevuld geweest met een wisselende
collectie. Een buurtbewoonster liet
een tijdje geleden weten:” Heb er (=
de minibieb, yv) vandaag nog weer
een paar leuke boeken gevonden. En
plaats er regelmatig nieuwe in. Ben er
heeeeel blij mee, fantastisch initiatief!”
Er zijn verspreid over heel Haarlem
nog meer minibiebs, maar voor zover
ik weet niet in de Amsterdamse
Buurten. Weet of heeft u er echter één
staan hier, dan hoor ik dat graag. Dan
zet ik die in de volgende wijkkrant in
het zonnetje.
Yolanda Verburg

een plan van aanpak, waarbij, wat ons
betreft Spaarnelanden uiteindelijk de
regie gaat krijgen.
Uit bovenstaande blijkt dat de leden
van de werkgroep, in goede samenwerking met de Wijkraad, niet stil zitten.
Onze zorg voor en het gebruik van de
Esplanade blijft en is momenteel vooral
gericht op het groen. We doen regelmatig ons rondje. We schoffelen, harken en
verwijderen woekerend onkruid zoals,
milde, bijvoet en koolzaad, zodat het ingezaaide bloemrijke mengsel een kans
krijgt. Wilt u op de hoogte blijven van
onze activiteiten? Volg en like onze pagina ‘Amsterdamsevaart’ op Facebook.
Jan Appel / Wijkraadondersteuner en
coördinator werkgroep Amsterdamsevaart
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Brief van een ongeruste wijkbewoner aan de burgemeester:
GAAT HAARLEM LIJKEN OP EEN OVERVOLLE AFRIKAANSE VEERBOOT?
Hieronder kunt u de brief lezen die een ongeruste wijkbewoner heeft geschreven aan onze burgemeester, de heer Wienen. Aangezien het een problematiek betreft die niet alleen in zijn omgeving voorkomt,
maar in de hele stad en ook in andere steden, wilde hij zijn zorgen graag delen met de wijkraad. En de
wijkraad wil het, met toestemming van de schrijver, graag delen met u als wijkbewoners.
Geachte heer Wienen,
Middels dit schrijven wil ik u op de
hoogte stellen van een situatie die ik
ervaar in mijn woonomgeving, die nadelig is voor de buurt en voor Haarlem
in zijn geheel, en die strijdig is met
de beleidsdoelen van Haarlem. Wat ik
vooral verbijsterend en onbegrijpelijk
vind is dat er klakkeloos vergunningen
worden verstrekt terwijl op basis van
het bestemmingsplan verwacht mag
worden dat vergunning wordt geweigerd. Waarschijnlijk gebeurt dit op
basis van de in het verleden gebruikelijke gang van zaken. Het betreft het
splitsen en in gedeeltes bewonen van
woningen, en daarmee het volproppen van buurten en uitmelken van
woningen. Dit heeft nadelige effecten
voor de leefbaarheid, sociale cohesie,
duurzaamheid, en woongenot. Gaat
Haarlem lijken op een overvolle Afrikaanse veerboot? Ik zal e.e.a. toelichten, waarbij ik ondermeer put uit eigen
ervaringen van de afgelopen tijd:

dens wordt bewoond zal dit vermoedelijk aardig kloppen, dat is dus 45%! (Ik
heb me als steekproef even beperkt tot
de bovenwoningen omdat vooral deze
door meerdere huishoudens worden
bewoond.)

LEEFBAARHEID
In het bestemmingsplan voor mijn
buurt (van Zeggelenbuurt) staat dat
een woning bestemd is voor bewoning
door 1 huishouden. De bedoeling
hiervan is het gebruik van de woningen en de buurt in overeenstemming
te houden met het aantal inwoners
waar deze op bedacht en ingericht is.
Een klein rondje in mijn straat gaf als
uitkomst dat ik bij 10 van de 22 bovenwoningen in de directe nabijheid
van mijn woning meer dan 1 bel bij de
voordeur telde. Het aantal bovenwoningen in de hele van Zeggelenbuurt
e.o. is uiteraard vele malen groter. Als
indicatie van het percentage bovenwoningen dat door meerdere huishou-

DE GEVOLGEN VOOR DE
OMGEVING EN DE LEEFBAARHEID
• 	Het aantal auto’s, motoren, scooters,
fietsen e.d. dat in de buurt geparkeerd moet worden neemt toe,
terwijl het al erg vol staat, vooral
‘s avonds en ‘s nachts. Dit vormt
een toenemende ergernis voor de
buurtbewoners en gaat ten koste
van de leefbaarheid.
• 	De hoeveelheid vuilnis neemt toe
waardoor de centrale vuilcontainer
vaker vol is en huisvuilzakken dan
naast de container worden gezet.
Dat is al geen prettig gezicht, laat
staan als de zakken worden opengescheurd door vogels en andere
dieren en het vuilnis zich vervol-
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gens over straat verspreid. Dit gebeurt helaas met enige regelmaat.
SOCIALE COHESIE
De bewoning per gedeelte van een
woning resulteert in regelmatige huurderswisselingen omdat de woningen
te klein en/of te duur zijn voor langdurige bewoning. Hierdoor ontstaat
anonimiteit en verminderd of geen
burencontact, de huurders wonen er
simpelweg te kort en/of zoeken geen
contact want het is een tijdelijke situatie tot ze iets beters hebben gevonden. Ook dit valt uit de toon met de
omwonende eigenaar-bewoners die
er doorgaans langere tijd wonen en
regelmatig
een praatje met elkaar maken. Het
wordt er dus niet leuker of socialer op.
DUURZAAMHEID
• 	
 Veelal worden de gesplitste panden
verhuurd en woont de eigenaar er
niet zelf. Van comfortverbetering
naj a a r
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tgv verduurzaming profiteert hij
dus niet zelf. En omdat de huurprijs
in de praktijk wordt bepaald door
de schaarste aan woningen (en niet
door de huurwet of de kwaliteit) en
al (veel te) hoog is, levert verduurzaming niet of nauwelijks extra inkomsten op. Er is dus geen of weinig
stimulans om te verduurzamen.
• 	
 Het pand naast mij wordt sinds een
paar jaar verhuurd per etage, en dit
heeft geleid tot de nodige irritaties
en overlast, alsmede schade aan
de zijgevel van mijn appartement.
Gezien het bestemmingsplan
verwachtte ik dat deze situatie
d.m.v. een handhavingsverzoek kon
worden beëindigd. Echter heeft
een ijverige ambtenaar uitermate
zijn best gedaan om allerlei uitzonderingsregels toe te passen en

is vergunning verleend. Uiteraard
kan hier bezwaar tegen worden
gemaakt, maar voor een gewone
burger is de vergunningverlening
volstrekt onbegrijpelijk en uitermate teleurstellend. Ik merk bij
mezelf een grote mate van irritatie
en teleurstelling, alsmede dat ik
geen enkel vertrouwen meer heb in
het Haarlemse beleid en ambtenarij.
Ik was flink bezig met het verbeteren en verduurzamen van mijn huis,
maar gezien deze gang van zaken
ga ik niet meer in mijn huis investeren.
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Ik nodig u bij deze uit bij mij om de
situatie zelf te bekijken en mij uit te leggen hoe dit op een acceptabele manier
opgelost gaat worden. Tevens hoor
ik graag uw visie over hoe het bovenstaande samengaat met de doelstelling ‘Haarlem een leefbare, sociale en
duurzame stad’.
Met vriendelijke groet,

WOONGENOT
Het lijkt me duidelijk dat als de woonomgeving achteruitgaat, je je buren
niet meer kent of er geen betrokkenheid meer is, een bestemmingsplan

KOSTBARE RUIMTE
Bijna vijftien jaar
fiets ik vrijwel
iedere werkdag
in de vroege
ochtend naar Amsterdam en in de namiddag weer terug. Ik kom er fietsend
woon-werkverkeer tegen. Mijn Amsterdamse tegenliggers groet ik voor
aanvang van de werkdag met een
slaperig hoofd en na afloop van hun
dienst groeten ze me vermoeid terug.
Het is iedere dag hetzelfde tafereel. Ik
weet zelfs wanneer welke tegenligger
met vakantie is. Als ik Amsterdam in
fiets is het andere koek. Ik ken er hoegenaamd niemand, want iedereen is
er toerist, ook al is het een verdwaald
exemplaar in eigen stad. Het lijkt erop
dat iedereen elkaar in de weg zit. Amsterdam barst uit zijn voegen.
Deze drukte heeft inmiddels ook
Haarlem bereikt. De historische provinciehoofdstad is in trek bij (onder
vele anderen) onze gasten uit de
Nieuwe Wereld die op zoek zijn naar
hun wortels.
Onze stad aan het Spaarne is

blijkbaar geen waarde heeft, en het
ambtenarenapparaat onbegrijpelijke
beslissingen neemt die ten koste van
prettig wonen gaan, dat het woongenot dan achteruit holt.

Column Robin Arends

bovendien niet alleen onder toeristen
populair. Ook expats en gezinnen uit
Amsterdam hebben de stad ontdekt.
Haarlem is een uitvalsbasis voor de

mensen die de hoofdstad beu zijn. En
daar heb je er tegenwoordig steeds
meer van. De huizenprijzen stijgen
met de dag. Ook in onze buurt. Er
worden verdiepingen geplaatst op
woningen die daar niet voor gebouwd
zijn. Betrouwbare bronnen hebben mij
ingelicht over de huisjesmelkerij die er
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in onze buurt plaatsvindt. Arbeiderswoningen van een bescheiden formaat
worden in drieën of vieren gesplitst
en voor 1000 euro per wooneenheid
verhuurd aan jongeren
zonder startkapitaal.
De straten waar voorheen de zon rijkelijk
over de schuine daken
scheen zijn verworden tot schaduwrijke
stegen in een verstikkend Legolandschap
bestaande uit karakterloos metselwerk.
Lieve mensen, willen u en ik hier nog
langer blijven wonen?
Fiets naar Spaarndam,
neem even verderop de pont richting
Zaanstad en u ervaart het meteen: ten
noorden van het Noordzeekanaal is er
nog volop ruimte!
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Uw Sociaal Wijkteam
Wilt u informatie of advies over werk, inkomen, schulden,
welzijn en/of zorg? Het Sociaal Wijkteam in uw buurt kan ondersteunen. U kunt ook naar het Sociaal Wijkteam als u zich
eenzaam voelt en weer een sociaal netwerk wilt opbouwen of ondersteuning nodig heeft op
persoonlijk vlak. Het Sociaal Wijkteam werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG), wanneer u vragen heeft over opvoeding en gezin.
Bewoners die mantelzorg ontvangen,
kunnen vanaf 3 september 2018 een
gratis extra bundel bij de regeling bezoekersparkeren aanvragen. Kijk voor meer
informatie op www.haarlem.nl/mantelzorgvergunning.
Indien u hulp nodig heeft kunt u terecht
bij ons inloopspreekuur.

Het Broederhuis
Nagtzaamplein 67
Email: wijkteam-oost1@haarlem.nl
Telefoon: 023-5430993

SPREEKUUR MET WIJKAGENTEN
EN WONINGBOUWCORPORATIES
Indien u informatie en/of advies wilt
kunt u elke dinsdag van 11:30 tot 12:30
uur naar het spreekuur in de Hamelink
komen. De Hamelink bevindt zich aan de
Noormannenstraat 1. Het is niet nodig om
een afspraak te maken, u kunt gewoon
binnenlopen.
Vast aanwezig zijn de wijkagenten en de
(sociaal) beheerders van de woningbouwcorporaties (Elan, Pré wonen en Ymere).
Het Sociaal Wijkteam is er in de even
weken. Af en toe schuift ook het jongerenwerk, CJG, handhaving, gemeente en
Buurtbemiddeling aan. Het team staat
open voor al uw vragen!

INLOOPSPREEKUREN
Maandag 09:00 - 12:00 uur
Dinsdag 09:00 - 12:00 uur
Donderdag 09:00 - 12:00 uur
NIEUW PARKEERBELEID
HAARLEM

Bezoekersregeling
Sinds 1 oktober 2018 is er een
bezoekersregeling voor bewoners
in het centrum en de wijken eromheen: parkeerzone C Noord, Oost,
Zuid of West. Met de bezoekersregeling kan bezoek parkeren zo lang
een bewoner genoeg tegoed heeft.
U kunt de regeling bezoekers parkeren aanvragen via www.haarlem.nl/
bezoekersparkeren.
Mantelzorgvergunning
Vanaf 1 oktober 2018 geldt een
aparte vergunning voor mantelzorg.
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coach lukt nog beter!
Bij voldoende belangstelling organiseert GGD Kennemerland een gratis
groepstraining voor ouders die willen
stoppen met roken in de wijk. Wil je
meedoen? Bel of stuur een berichtje
naar stoppen-met-roken-coach
Yvonne van Loosbroek, telefoon 0651960957.

De medewerkers van uw wijkteam
zijn: John Proost, Ankie van Dalen,
Robert van Koten, Colette Galy, Petra
Klaassen, Marijke Laan, Fiorella Fleur,
Nancy Dijkstra en Carry Musters.
U kunt bellen of mailen voor een afspraak of binnenkomen tijdens een
inloopspreekuur.
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Bent je gestopt met roken of heb je
ondersteuning nodig om te stoppen? Dan ben je van harte welkom
bij ons Haarlem Stopt Echt Clubje!
Onze groep is erop gericht om elkaar
te ondersteunen door onze ervaring,
kracht en hoop te delen om onze
gemeenschappelijke problemen op
te lossen.
Wij die leven, of hebben geleefd, met
het probleem van nicotineverslaving
begrijpen elkaar, zoals misschien
weinig anderen dat kunnen.
Wanneer: Elke maandagavond 19:30
tot 20:30 uur.
Waar: Broederhuis, Nagtzaamplein
67, 2032 TC Haarlem.
Kosten: GRATIS

STOPPEN OF GESTOPT MET
ROKEN?
Wil je stoppen met roken? Samen stoppen is makkelijker en stoppen met een
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MEER WETEN?
Bel dan Yolandi: 06-14477014
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Uw Sociaal Wijkteam
Gemeentelijke zorgpolis voor minima in Haarlem
GEMEENTELIJKE ZORGPOLIS
VOOR MINIMA IN HAARLEM
COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Ook in 2019 kunnen inwoners van
Haarlem met een laag inkomen
gebruik maken van de collectieve
Gemeentelijke zorgpolis. Haarlem
werkt hierin samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid.
HAARLEMPAS
Alle mensen met een HaarlemPas
2018 / 2019 kunnen zich aanmelden
voor de Gemeentelijke zorgpolis.
Deze pas wordt begin november
automatisch toegezonden. Wie
nog geen pas heeft, kan die ook
zelf aanvragen. Alleen mensen met
een pas kunnen overstappen naar
de Gemeentelijke zorgpolis. De pas
aanvragen kan via www.haarlem.nl/
haarlempas/
MEER WETEN OVER DE
PAKKETTEN?
Kijk op www.gezondverzekerd.
nl. Vanaf half november staat alle
informatie over de pakketten van
zorgverzekeraars Univé en Zorg en
Zekerheid, met de bijbehorende
premies online.

OVERSTAPPEN NAAR DE GEMEENTELIJKE ZORGPOLIS
Inwoners moeten zélf de overstap
naar de Gemeentelijke zorgpolis
regelen. Dit kan direct via www.
gezondverzekerd.nl. Zoek op de
startpagina naar gemeente Haarlem. Op deze pagina kan een goede
vergelijking van alle zorgpakketten
worden gemaakt. Overstappen naar
de Gemeentelijke zorgpolis kan
vanaf half november tot 31 december 2018.

meenemen naar het spreekuur. Kijk in het
schema waar en wanneer de spreekuren
zijn!

INLOOPSPREEKUUR
Veranderen van zorgverzekering
roept vragen op. Voor inwoners van
Haarlem met vragen zijn in de wijken
inloopspreekuren opgezet. Medewerkers van zorgverzekeraars Univé,
Zorg en Zekerheid en gemeente
Haarlem zijn aanwezig om vragen
te beantwoorden en kunnen direct
helpen met overstappen naar de
Gemeentelijke zorgpolis. Mensen die
direct willen overstappen moeten
hun BSN-nummer of oude polisblad
(van alle gezinsleden die worden
overgeschreven) én een bankpas

DE VOORDELEN ONDER
ELKAAR
• Het verplichte eigen risico van € 385 is
volledig meeverzekerd
• Er is de keuze voor een pakket dat ook
de eigen bijdrage Wmo/Wlz vergoedt
• De zorgverzekeraar geeft korting op
de premies
• Ruime vergoedingen voor brillen/lenzen, fysiotherapie en tandartskosten.
De beugel voor kinderen wordt voor
een groot deel vergoed
• Univé en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen als klant, zonder medische keuring

INLOOPSPREEKUREN
Waar

Datum en tijd

Haarlem Oost, Broederhuis Nagtzaamplein 67

Dinsdag 4 december van 13.00 - 15.00 uur

Haarlem Schalkwijk, Ringvaart Floris van Adrichemlaan 98

Woensdag 5 december van 9.30 - 11.30 uur

Haarlem Noord- Noord, De Horizon Ambonstraat 2

Donderdag 6 december van 9.30 -11.30 uur

Haarlem Centrum, De Tulp, Voortingsplantsoen 56

Maandag 10 december van 9.30 - 11.30 uur

Haarlem Centrum, Publiekshal Gemeente Haarlem

Donderdag 13 december van 9.30 - 11.30 uur
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EEN MOOIE AANTREKKELIJKE SPEELGOEDWINKEL VOOR IEDEREEN
Op een van die stralend zonnige ochtenden waarop oktober ons dit jaar regelmatig trakteerde, stapte
ik voor het eerst sinds 2 jaar weer eens de Speelgoedbankwinkel binnen. Ik werd direct getroffen
door de veranderingen die in de winkelruimte hadden plaats gevonden: ik keek rond in een lichte,
ruime, gezellige winkel. Met de nieuwe directeur van de Speelgoedbank, Maaike Disveld, sprak ik
over de veranderingen die de Speelgoedbank het afgelopen jaar heeft ondergaan.
NIEUWE DIRECTEUR
“Medio 2017 werd duidelijk dat
er serieuze problemen waren
ontstaan binnen de organisatie
van de Speelgoedbank. Ik werd
toen benaderd door het bestuur
van de Stichting met de vraag of
ik samen met anderen wilde onderzoeken of de Speelgoedbank
nog levensvatbaar was.”, vertelt
Maaike. Gelukkig bleek dat
het geval en sinds september
van dat jaar ben ik directeur ervan. De
eerste maanden als vrijwilligster, maar
sinds januari 2018 officieel in functie als
enige betaalde kracht.”
Zij voelt zich in deze functie als een vis
in het water, vanwege de combinatie
van maatschappelijke betrokkenheid,
haar geloof in een circulaire economie
en ook nog eens met en voor kinderen.
De organisatie draait verder volledig op
(bijna twintig) vrijwilligers. Ook worden
er in samenwerking met het NOVAcollege 2 stagiaires aangenomen en
begeleid.
TWEE INGANGEN
Waar je voorheen alleen de winkel via
het Zuidpolderplein kon binnengaan
is de entree aan de Gedempte Herensingel nu ook geopend. Daardoor is
de winkel duidelijker aanwezig, meer
zichtbaar voor passanten en buurtbewoners. “Deze winkel is er echt voor
iedereen”, vervolgt Maaike, “doordat
mensen die buiten regelingen vallen
hier spullen kopen, kunnen wij onze
rekeningen betalen. We krijgen veel
mooie spullen binnen en de omloopsnelheid is hoog, zodat niemand zich
bezwaard hoeft te voelen door te
denken dat als je iets koopt je het weghaalt voor de neus van een kind in een
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ANDERE ACTIVITEITEN
Naast de verkoop van speelgoed
vinden er regelmatig andere
activiteiten plaats in de winkel.
Zie voor informatie hierover de
website van de winkel of wordt lid
van hun Facebookgroep.
Kinderen van 0-12 jaar krijgen via
de Stichting Jarige Job een leuk
verjaardagspakket thuisgestuurd
op hun verjaardag.

achterstandsituatie.” De winkel staat
dus niet alleen open voor kinderen
die in armoede opgroeien, er zijn juist
ook betalende klanten nodig om dit
systeem te laten werken!
ASSORTIMENT
Het assortiment is groot en gevarieerd:
er zijn spelletjes, puzzels, boeken, knutselspulletjes, verkleedkleding, technisch constructiespeelgoed, houten
speelgoed, decoratiespulletjes, poppen, auto’s, buitenspeelgoed etc.etc. Al
het speelgoed dat binnengebracht is,
wordt schoongemaakt, gecontroleerd
en als dat handig is ook ingepakt.
LIDMAATSCHAP
De leden zijn kinderen, die worden
doorverwezen door professionele
krachten uit bijvoorbeeld de school,
de kerk of de hulpverlening of komen
in aanmerking doordat ze in het bezit
zijn van de Haarlempas. Elk jaar wordt
gecontroleerd of een kind nog in aanmerking komt voor lidmaatschap aan
de hand van die Haarlempas van de
ouder(s) van het kind, en bij kinderen
vanaf 4 jaar middels hun eigen Haarlempas.
a ms t e rd ams e
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WAT KUNT U DOEN?
• speelgoed inbrengen
• speelgoed kopen in de winkel
• een of meerdere kinderen sponsoren.
Al voor €60,00 helpt u een kind een
jaar aan speelgoed
• ook eenmalige donaties zijn van harte
welkom!
• heeft u wat tijd en energie over dan
kunt u wellicht een helpende hand
bieden en vrijwilliger worden in de
winkel. Momenteel is er vooral behoefte aan mensen die zelfstandig de
kassa kunnen bedienen.
INFORMATIE
Adres Speelgoedbank: Gedempte Herensingel 4, tegenover de Amsterdamse
Poort, ingang zowel via Zuidpolderplein als via de Gedempte Herensingel
Email: info@speelgoedbankhaarlem.nl
Telefoon speelgoedbank 023-5333483
Openingstijden: maandag 13.00-17.00
u.; dinsdag en donderdag 10.00-14.30
uur; woensdag 10.00-17.00 uur; zaterdag 13.00-17.00 uur
Websiteadres: www.speelgoedbankhaarlem.nl
Op Facebook: speelgoedbank haarlem
en omstreken
Bijdrage van Yolanda Verburg
naj a a r
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STRAATNAMEN
DE ALBERDINGK THIJMSTRAAT
Het uitzicht uit mijn slaapkamer is anders geworden. In het blok verderop wordt druk getimmerd,
gezaagd en geschuurd, en in een paar weken tijd zijn de daken van de huizen daar aan de overkant
opeens een stuk hoger geworden. Ik had al gelezen dat de huizen in de Alberdinck Thijmstraat verkocht zouden worden als kluswoningen, maar dat het klussen vooraf zou worden gaan door een zo
ingrijpende verbouwing had ik niet zien aankomen.
De huizen ondergaan een volledige
metamorfose. In het smalle straatje is er
dan ook meestal geen doorkomen aan:
aan het begin staat een grote cementsilo, iets verderop een paar bouwketen,
en dan nog de vele auto’s voorzien van
het bekende gele bord “werkverkeer”
die er overdag staan geparkeerd. En af
en toe wordt de straat volledig geblokkeerd door een hijskraan of een vrachtwagen met bouwmateriaal. Een drukte
van belang dus in dit gezellige oude
arbeidersbuurtje. Maar hoe is de straat
eigenlijk aan zijn naam gekomen?
Zoals de meeste straten
in deze buurt is ook
deze straat vernoemd
naar een schrijver uit
de 19e eeuw. Josephus
Albertus Alberdingk
Thijm (1820-1889)
was de oudste zoon
van een Amsterdamse
zakenman in “koloniale
waren” en “scheepsprovisies”. Vanaf
zijn 14e stond hij hier ook achter de
toonbank. Het was een welvarend
gezin waarin hij opgroeide, en waarin
de kunsten, de muziek en de literatuur
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een belangrijke plaats
innamen. Zij waren
katholiek in een omgeving waar de meesten
het protestantse geloof
aanhingen. Hij werd
dan ook een hartstochtelijk strijder voor de
rechten en de ontwikkeling van de RoomsKatholieken, en hij nam
als emancipator een
prominente positie in
het katholieke leven van
zijn dagen in.
Hij werd
in 1876 hoogleraar aan de
Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten in Amsterdam in esthetiek en kunstgeschiedenis.
Zijn artikelen over de gotiek
waren van grote invloed op de
jonge architect Pierre Cuypers,
die in 1859 met Thijms zuster
Antoinette trouwde. Cuypers
is vooral bekend geworden als architect
van het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam.
Alberdingk Thijm was gehuwd met Wilhelmina Kerst, met wie hij vijf kinderen
had. Zijn zoon Karel
is later bekend geworden als schrijver
onder het pseudoniem Lodewijk van
Deyssel.
Aanvankelijk maakte
hij naam als dichter,
maar later heeft hij
veel verhalen en
studies geschreven.
Hij behoorde tot de
romantische school.
Bekend zijn zijn
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“Karolingische verhalen” en “Portretten
van Joost van den Vondel”.
Thijm had eigenlijk geen hoge pet op
met België en de Belgen. Toch hield
hij vele contacten met Franstaligen en
met de actieve Vlamingen. Hij onderhield ook goede contacten met James

Weale en met Guido Gezelle. Hij werd,
samen met Gezelle, in 1887 uitgeroepen tot eredoctor aan de Katholieke
Universiteit Leuven. Zijn belangstelling
voor Vlaanderen kwam onder meer
tot uiting in de “Volks-Almanak voor
Nederlandsche Katholieken”, die hij vanaf
1852 samen met Herman van Nouhuys
(1821-1853) uitgaf, en in “De Dietsche
Warande”, het tijdschrift dat Thijm in
1855 oprichtte, en waarin hij schreef
over kunst, geschiedenis, toneel, enzovoort.
Bijdrage van Gerard Tensen
Bronnen: wikipedia en verschillende
biografiën
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Burennetwerk Haarlem: coördinator en contactpersonen gezocht in de Amsterdamse Buurt!
Een buurvrouw op leeftijd krijgt haar administratie niet meer op orde, een dementerende heer
dwaalt door de buurt, een buurvrouw breekt haar arm en kan haar kinderen niet meer naar school
brengen. Hoe fijn is het dan dat je een beroep kunt doen op je buren. Als dit soort hulp niet vanzelfsprekend is in jouw wijk is het tijd voor Burenhulp.
Het netwerk bestaat uit een contactpersoon in elke straat. Deze contactpersoon weet wie de kwetsbare
bewoners zijn (jong en oud) en weet
wie er als actieve buurtbewoner iets wil betekenen voor
de straat. Hij of zij weet wie er
een auto heeft en iemand naar
het ziekenhuis kan brengen,
of weet wie er goed is in het
opruimen van stapels post. De
coördinator is aanspreekpunt
voor deze contactpersonen.

Het laagdrempelige project
Burenhulp Haarlem is inmiddels actief in 14 wijken.
Als coördinator organiseer
je de bijeenkomsten
met contactpersonen,
waar tips en signalen
uitgewisseld worden.
Ook zorg je voor nieuwsberichten voor op www.burenhulphaarlem.nl en de nieuwsbrief
en heb je af en toe contact met
de wijkraad. Ook kun je denken

aan het organiseren van leuke
activiteiten zoals burendag, of
zomaar een gezellige koffieochtend.
Als contactpersoon doe je af
en toe iets voor je buren zoals
iemand naar het ziekenhuis
rijden of een maaltijd brengen.
Het ligt er helemaal aan wat er in jouw
buurt nodig is en wat jouw aanbod kan
zijn.
Je kunt ook meedoen aan allerlei interessante bijeenkomsten en workshops.
Burenhulp werkt samen met alle andere andere initiatieven zoals Netwerk
Kwetsbare Ouderen, BUUV, Buurtblik of
Buurbloemetje.
Heb je interesse of wil je meer weten?
Neem dan contact op met
Karin Wissenburg via
karinwissenburg@burenhulphaarlem.nl

BELANGRIJKE

✆ TELEFOONNUMMERS
14

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
Alarmnummers
Als elke seconde telt
Buurtgebonden politieagent Marco Cornet
Meld Misdaad Anoniem
Huisartsenpost
Spoedeisende hulp

112
0900 - 8844
0800 - 7000
023 - 2242526
023 - 2244880

Bereikbaarheid handhaving
Maandag t/m zaterdag 08.30 t/m 24.00 uur
Zondag 09.00 t/m 17.00 uur
Meldkamer
023 - 5114950
Gemeente
Gemeente Haarlem (algemeen)
Stadhuis
Meldpunt Oost
Spaarnelanden (grof vuil, etc.)

wi j k ra a d
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Overige
Stichting Dock Haarlem
MEE & de Wering Haarlem
Steunpunt Ouderen
Thuiszorgwinkel
Sensoor
Informatie Steunpunt (hulp)
Blijfgroep
Woonservice Kennemerland
Tafeltje Dekje
Blijfgroep
Advies en meldpunt huiselijk geweld
Anti discriminatiebureau
Kindertelefoon (gratis)
Woonservice Kennemerland
Sociaal Wijkteam
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023 - 543 6000
088 - 0075 000
023 - 532 4261
023 - 891 8918
023 - 547 1471
023 - 5278131
088 - 2342450
0900 - 040800
023 - 526 3026
023 - 2342450
0800-2000
023 - 531 5842
0800 - 0432
023 - 517 5600
023 - 543 0993

Kom uit die luie stoel en doe mee aan:
Bewegen naar een baan!
BINNEN 10 WEKEN EEN GEZONDERE LEVENSSTIJL ÉN EEN STAP DICHTERBIJ WERK!
Woon jij in de gemeente Haarlem, ben je tussen de 21
en 60 jaar , 1 tot 10 jaar werkeloos en wil jij jouw leefstijl
verbeteren en kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Dan
is ons nieuwe project Bewegen naar een baan echt iets
voor jou!
Het project richt zich op gemotiveerde mensen met een
uitkering die een verandering in hun leefstijl willen en die
klaargestoomd willen worden voor de arbeidsmarkt.

BESTE VOETBALLIEFHEBBER,
Graag wil ik u attent maken op de cursus fitvoetbal die
we samen met SV Olympia hebben opgezet speciaal
voor oud leden die het voetballen vanwege fysieke
redenen hebben moeten staken.
Zin om buiten weer eens lekker tegen een balletje te
trappen? Kom dan woensdag naar SV Olympia!
Onder begeleiding van 2 voetbaltrainers bent u van
harte welkom om op een recreatieve manier een training
te volgen en een partijtje voetbal(wandelend dan wel op
een laag tempo) te spelen.
Plezier staat voorop!!!!
Dag:
Iedere woensdag van 10.00-11.00 uur
Voor wie:	Heren en dames die ondanks fysieke gebreken nog graag willen voetballen
Waar:
Op het grasveld van SV Olympia
Adres:
Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL Haarlem
Kosten:
4x gratis, daarna €1,- per keer.
Voor aanmelding en informatie kunt u bellen naar
SportSupport en vragen naar: Lucia Grooff:
023-5260302 of haar een mailtje sturen :
Lgrooff@sportsupport.nl
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WAT HOUDT HET PRECIES IN?
Je sport gedurende 10 weken bij SV Olympia , Henk van
Turnhoutpad 1 ( vrijdags van 0900-11.00 uur) afgewisseld
met workshops over solliciteren, sollicitatiebrief schrijven, cv,
Linkedin en netwerken onder leiding van een professionele
trainer. Kosten €2,- per keer.
Na tien weken:
• Heb je een actueel en goed uitziend cv
• W
 eet je waar een goede sollicitatiebrief aan moet voldoen
• Heb je een professioneel Linkedinprofiel
• Weet je waar werkgevers op letten bij sollicitatiegesprekken
• Kun je jezelf goed presenteren tijdens een sollicitatiegesprek
• Heb je je conditie op peil gebracht
• Weet je wat beweging voor je lichaam en geest kan doen
• Heb je een netwerk opgebouwd van gelijkgestemden
• Heb je meer zelfvertrouwen, positieve energie en doorzettingsvermogen.
Voor informatie en aanmelding:
Lgrooff@sportsupport.nl of 023-5260302
NB: De startdatum wordt bekend gemaakt wanneer er
10 aanmeldingen binnen zijn.

Cursus valpreventie
“In Balans”
In het voorjaar van 2019 , dinsdag 5 februari is er een
gratis informatiebijeenkomst over de valpreventiecursus
“In Balans”. Deze vindt plaats in het clubgebouw van
korfbalvereniging Het Oosterkwartier,Bernard Zweersstraat 2, 2033 DE Haarlem
Vanaf 10.15 tot 12.00 bent u van harte welkom om deze
bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich gelijk inschrijven
voor de cursus die €45,- gaat kosten voor 18 x, inclusief
cursusboek. Haarlem Pashouders van 50 jaar en ouder
kunnen gratis deelnemen.
Vol=vol , dus wees er snel bij!
Voor informatie en aanmelding: Lucia Grooff,
tel: 023-5260302 of per mail Lgrooff@sportsupport.nl
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Activiteitenprogramma Oosterkerk
WOENSDAG 12 DECEMBER
Verhalenlunch, aanvang 12.30 uur.
Kosten € 3,50. Opgeven bij Zannie.
WOENSDAG 19 DECEMBER
Buurtmaaltijd, aanvang 18.00 uur.
Kosten € 6,50. Opgeven bij Zannie.

In de maanden januari, februari en
maart zijn er de gangbare activiteiten:
• Iedere 2e woensdag van de maand
Verhalenlunch.
• Iedere 4e woensdag van de maand
Buurtmaaltijd.

ZONDAG 23 DECEMBER
Kerstverhalenlunch, aanvang
12.00 uur. Geen kosten,
wel opgeven bij Zannie.
MAANDAG 24 DECEMBER
Kerstliederen zingen in de tuin van
de kerk, aanvang 20.00 uur. Na afloop
warme chocolademelk en gluhwein.
DINSDAG 25 DECEMBER
1e kerstdag Kerstviering, aanvang
10.00 uur.

Let u op de aankondigingen wat betreft
het programma in de wijkbladen, posters
en flyer in uw brievenbus!
Contact: Telefoonnr. 023 5337679

wijkraad
amsterdamse
buurten

Na de vergadering is
er gelegenheid voor
napraten onder het
genot van een drankje.

UITNODIGING

Jaarvergadering/openbare wijkraadsvergadering
van de wijkraad Amsterdamse buurten
Deze wordt gehouden op DINSDAG 18 DECEMBER in het Broederhuis,
Nagtzaamplein 67, 2032 TC Haarlem
Aanvang vergadering 20.00 uur

AGENDA
1 - Opening en Mededelingen
2 - Politie/handhaving
3 - Af- en aantredende wijkraadsleden.
4 - Jaarverslag
5 - Financieel verslag 2017
6 - Notulen openbare vergadering 20 november 2018
7 - Wat verder ter tafel komt
8 - Rondvraag
9 - Sluiting
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