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[ Van de voorzitter ]

wijkraad
amsterdamse
buurten
De Amsterdamsebuurt,
Wat is het toch een leuk buurtje.
Als ik naar de Amsterdamstraat ga ben ik meestal
een uur kwijt om mijn boodschappen te doen.
Je word regelmatig aangesproken voor een gezellig
gesprek.
Mensen zitten op het bankje en staan ook voor
de supermarkt.
Een buurtje waar je elkaar nog steeds kent en
elkaar helpt.
Er word ook veel gebouwd in onze buurt en dan
vooral voor mensen met een modaal inkomen.
Dat vind ik best wel jammer daar wij een echte
arbeidersbuurt zijn.
Als voorzitter van de wijkraad en als bewoner
probeer ik het zo goed mogelijk in banen te leiden.
Er is inmiddels toestemming om van de Amsterdamsevaart een mooie leefomgeving te maken.
Groen en spelen, dat is wat wij nodig hebben.
Nog meer bankjes om even bij te praten.
Een buurt waar we met zijn alle trots op kunnen zijn.
Ik zou nergens anders willen wonen.

Marcella van Vloten
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Heeft u een vraag aan de wijkraad?
Bel dan 06 2454 6665
Overige gegevens
• Wijkraadkantoor/adres wijkraad:
Broederhuis, Nagtzaamplein 67, 2032 TC Haarlem
• Buurtgebonden politieagenten:
Daniëlle In den Berken / Marijke Bergsma / tel. 0900 8844

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Wijkraad
Amsterdamse Buurten

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

MEDEDELINGEN:
De wijkraad zal elke dinsdag en donderdag van
13.00 tot 14.00 uur aanwezig zijn in het Broederhuis.
Als u op wat voor manier betrokken wilt zijn kunt u
altijd even binnen lopen.
Als u denkt dat u wel wat zou willen betekenen voor de
buurt of uw straat maar dat kan ik niet alleen, dan kunt
u ook even binnen lopen. Wij ondersteunen u graag.
De wijkraad is bereikbaar via het telefoonnummer
van onze voorzitter Marcella van Vloten:
06 2454 6665
....................................................................
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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?
De wijkraad heeft elke 3e dinsdag van de maand een openbare
vergadering. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en
er is voor de pauze ruimte voor de buurtbewoners om eigen
onderwerpen in te brengen. De vergadering sluit om 21.30 uur.
De notulen en de agenda voor de komende vergadering kunt u
vinden op onze site: www.wijkraadab.nl

Kom eens langs! Uw mening is belangrijk!
De volgende wijkraadsvergaderingen zijn op
Dinsdag 18 april, 16 mei, 20 juni, 19 september.
in het Broederhuis, Nagtzaamplein 67.
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Meer duidelijkheid rond plannen
Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat
In november 2016 is er een informatieavond geweest omtrent de geplande herinrichting van de
Nagtzaamstraat en de Teding van Berkhoutstraat. Een aantal van de uitkomsten hiervan willen we
hier graag met u delen. Samen met een update van de fasering van de geplande werkzaamheden.
• In het definitieve voorontwerp zijn
in beide straten meer parkeervakken
gerealiseerd.
• De rijbaan wordt 3 meter breed,
de fietssuggestiestroken van ieder
2 meter kunnen eveneens als rijbaan
gebruikt worden als er tegenliggers
aankomen. Kanalisatiestroken
zijn veelal bedoeld voor geleiding
van het verkeer. Deze zijn bij de oversteekplaatsen niet wenselijk omdat
ze een schijnveiligheid creëren.
• Middengeleider toepassen is niet
mogelijk, het profiel is niet breed
genoeg, gaat tevens ten koste van
bomen en parkeervakken.
• Er zal geluidsreducerend asfalt
(“fluisterasfalt”) toegepast worden.
Uitzondering is de kruising Nagtzaamstraat - T. van Berkhoutstraat
i.v.m. wringen van banden.
• Er zal geen duidelijke markering van
parkeervakken zijn; deze maatregel
leidt in de praktijk veelal tot minder
parkeervakken omdat men niet
aansluit op de voorganger.
• In het ontwerp is er rekening mee
gehouden dat auto’s niet te dicht op
kruising kunnen parkeren, er komen
op sommige plaatsen fietsenrekken
en anti parkeer palen.
• In het ontwerp zijn meer fietsenrekken toegevoegd, overdekte fietsenrekken en oplaadpunten zijn niet
mogelijk.
• Gelijkwaardig of voorrangskruising
Nagtzaam- T. van Berkhoutstraat:
dit is verkeerskundig niet mogelijk
i.v.m. beschikbare ruimte voor groter
verkeer dat de bocht moet nemen.
Bij voorrang dient alle verkeer
ongehinderd de bocht te kunnen
maken en dat is ruimte-technisch
gezien niet inpasbaar. Er komt ook
geen stoplicht op de kruising: een
verkeersregelinstallatie is niet nodig,
wi j k ra a d
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aangezien de Amsterdamsevaart
afgewaardeerd wordt.
Er worden geen verkeersdrempels
toegepast. Dit mede i.v.m. trillingen
die daardoor veroorzaakt worden.
Het nieuwe profiel levert reeds
snelheidsverlaging op. Er is ruimtelijk gezien geen mogelijkheid om
snelheidsbeperkers (versmallingen)
toe te passen.
De bushalte op de Nagtzaamstraat
zal niet worden verplaatst.
Straatverlichting: locaties en
hoeveelheden lichtmasten wordt
herzien middels op te stellen Verlichtingsplan.
Groen: De bomen blijven behouden,
ze maken onderdeel uit van hoofdbomen structuurplan. Het aantal
bomen blijft ongewijzigd, ze worden
echter wel deels verplant voor optimalisatie van aantal parkeervakken.
Om een optimaal ontwerp te maken
dienen een aantal bomen verplant
te worden. Insteek is dat er minimaal
zelfde aantal bomen terugkomt.
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FASERING
Er zal in de volgende fase een faseringen omleidingsplan opgesteld worden.
Op het Voorlopig Ontwerp van de
Teding van Berkhoutstraat en
Nagtzaamstraat zijn tijdens de ter
inzagelegging periode t/m 21 maart
in totaal 16 zienswijzen ingediend.
In de komende weken zal de reactienota op de zienswijzen worden
opgesteld en waar nodig/mogelijk
wordt het ontwerp nog aangepast tot
het Definitieve Ontwerp. Dit Definitieve
Ontwerp kan in de collegevergadering
van 2 mei worden vastgesteld. De aanbesteding zal begin juni plaatsvinden
en de daadwerkelijke werkzaamheden
aan de Teding van Berkhoutstraat
buiten kunnen naar verwachting na
de bouwvak starten.
De werkzaamheden op de Nagtzaamstraat zullen starten nadat de
werkzaamheden op de Teding van
Berkhoutstraat zijn afgerond. Dit zal
mogelijk nog eind 2017 zijn, of anders
begin 2018.
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Zorggroep Reinalda, meer dan 40 jaar
een vertrouwd gezicht voor de buurt
Zorggroep Reinalda is een moderne zorgorganisatie voor “wonen met zorg
en behandeling”. Ook bieden wij ‘Zorg aan huis’ (thuiszorg) in Haarlem Oost,
postcodegebieden 2012/2032/2033
Het Reinaldahuis is een woonzorgcentrum dat plaats biedt aan 160
bewoners met overwegend een
verpleeghuisindicatie in ruime 2-kamerappartementen. Voor ouderen
met ernstige vorm van dementie is
een verpleegafdeling met een veilig
leefklimaat. Tevens is er een mogelijkheid tot revalidatie na ziekenhuisopname, bijvoorbeeld na een heup- of
knieoperatie.
Het gebouw heeft door de wijkfunctie
met apotheek en huisartsenpraktijk
een open karakter. Wijkbewoners zijn
welkom om gebruik te maken van
voorzieningen als het restaurant en de
coffeecorner, maar ook deelnemen
aan diverse activiteiten zoals koor,
kaartclub, gymnastiek. Bij diverse optredens bent u ook van harte welkom.
Voor wat betreft de mogelijkheden
van “zorg aan huis” zijn er verschillende mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen:
• Persoonlijke verzorging en verpleging waarbij u zoveel mogelijk door
dezelfde, vaste medewerkers wordt
geholpen. Onze medewerkers zijn
ervaren verzorgers en verpleegkundigen.
• Huishoudelijke hulp: hiervoor

4
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is een indicatie van de gemeente
Haarlem nodig (WMO). De hulp wordt
geboden op basis van een PersoonsGebondenBudget , waarbij voor wat
betreft de administratieve zaken
samen wordt gewerkt met een administratiekantoor.
• Ontmoetingscentra in de Roos en
het Polderhuis: voor ouderen die
door verschillende beperkingen niet
in staat zijn zelfstandig aan activiteiten (jn de wijk) deel te nemen of
hiertoe initiatieven te ondernemen.
Daardoor kan ongewild
een isolement ontstaan.
• Volledig Pakket Thuis:
intensieve zorg thuis met
daarbij o.a. ook huishouding en maaltijden , voor
cliënten met een indicatie voor het verpleeghuis
(Wet Langdurige Zorg)
• Modulair Pakket Thuis:
het is eventueel mogelijk onderdelen van de
indicatie los af te nemen,
denk hierbij bijvoorbeeld
aan dagbesteding.
a ms t erdams e
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Dichtbij en vertrouwd!

Informeer naar uw mogelijkheden
aangaande deze vorm van zorg op
basis van een Wet Langdurige Zorg
indicatie.
• Tenslotte kunt u zich ook nog
inschrijven voor de zorg(huur)
woningen in het Reinaldahuis, de
Roos en het Polderhuis: huurwoningen waar u zelfstandig kunt wonen,
maar zo nodig gebruik kunt maken
van ons zorgaanbod (zorg aan huis,
alarmering). Dat geldt ook voor het
seniorencomplex Roomolen (via gemeente ) en de koopappartementen
in het Reinaldahuis (via makelaar)
Wilt u meer weten: neem contact op
met ons Servicebureau. Wij kunnen
ons voorstellen dat u vragen hebt.
Informeert u gerust bij onze medewerkers van ons Servicebureau, zij helpen
u graag verder.
Het Servicebureau is bereikbaar
van maandag t/m vrijdag:
Tel. nummer 023 - 533 81 06.
U kunt ook kijken op onze website:
www.zorggroepreinalda.nl
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BUUV: VRAAG HET IN DE BUURT!
Voor deze wijkkrant sprak ik met een bijzondere Buuv: Fred Spaansen. Fred was
al betrokken bij BUUV vanaf het allereerste begin, toen het nog geen BUUV was
en heette. Hij zat namelijk in 2010 in de wijkraad van de Oude Amsterdamse
Buurt, toen daar een email binnenkwam van de gemeente met de vraag of er
mensen waren die mee wilden denken over een soort van ‘zorgmarktplaats’.
“Het is een leuk dat het zo’n gemengde
buurt is met zowel oudere als nieuwe
huizen. Er gebeurt veel op diverse
gebieden, er zijn interessante ontwikkelingen, bijv. nu rond het opknappen
van de Teding van Berkhoutstraat en
de Nagtzaamstraat.” Naast zijn parttime baan in het taxivervoer maakt hij
daarom ook nu deel uit van de wijkraad Amsterdamse Buurten. Daarnaast
is hij lid van de bewonerscommissie
van Elan Wonen, lid van het bestuur
van de SP Haarlem én van de FNV
kadergroep taxivervoer. Geen wonder
dat BUUV bij hem af en toe wat naar
de achtergrond schuift, maar het is en
blijft een belangrijke voorziening voor
hem. En dat kan het ook voor u zijn of
worden.

Fred meldde zich aan voor het overleg hierover, dat later de denktank
van BUUV zou blijven. Zijn motivatie
hiervoor was duidelijk:” Ik vond en vind
het een mooi idee en wilde daar wel
zelf mede vorm aan geven. Zo heb ik
mij samen met anderen er hard voor
gemaakt dat de diensten gewoon voor
niks worden verleend”, aldus Fred. Voor
hem is het belangrijk dat BUUV heel
laagdrempelig is, zodat iedereen er
gebruik van kan maken.
BUUV startte in 2011 in twee wijken,
Parkwijk en de Slachthuisbuurt. Inmiddels dekt het project de hele stad en
soms ook plekken daaromheen. Fred
zat niet alleen in de denktank, hij was
ook actief als Buuv. Zelf plaatste hij
niet of nauwelijks advertenties, maar
de BUUV-medewerksters namen vaak
contact met hem op als er ergens een
technisch klusje gedaan moest worden, zoals bijvoorbeeld het instellen of
plaatsen van een pc, tv of audio-apparatuur. Ook deed hij soms mee met de
door BUUV georganiseerde tuindagen,
waarop in 1 dag diverse tuinen werden
aangepakt. Hij heeft als de nood hoog
was ook wel eens ramen gezeemd of
boodschappen gedaan voor iemand
uit de buurt. In januari 2012 was Fred
Buuv dan ook van de maand.
Momenteel is Fred wat minder actief
bij BUUV al zit hij nog steeds in de
denktank die sinds kort door het leven
gaat als klankbordgroep. Hij vertelt:

“Ik vind BUUV belangrijk, zowel voor
de buurt als voor de hele stad. Het is
een vangnet als je al dan niet tijdelijk
afhankelijk bent van diensten van
een ander. Problemen zijn soms heel
makkelijk op te lossen door een ander,
wanneer je dat zelf niet kunt.” Voordeel
kan zijn dat de hulp meestal niet structureel is, en je slechts één of twee keer
ergens naartoe hoeft.
Het is prettig dat als iets niet geheel
naar wens verloopt, je kunt terugvallen op de medewerkers van BUUV. Zij
denken dan mee over een oplossing.
Fred woont al sinds 1980 met plezier
in de Amsterdamse Buurt. Hij zet zich
er graag voor in om dat zo te houden:

Want zoals u wellicht inmiddels al
weet: iedereen kan zich inschrijven bij
BUUV, want BUUV is er voor iedereen!
Via de website of de door de gehele
stad verspreide prikborden kunt u
kennis nemen van de grote variatie in
vraag en aanbod, en natuurlijk ook zelf
een advertentie plaatsen.
WILT U MEER WETEN OVER
BUUV?
U kunt BUUV bereiken via telefoon:
023-5517845 en op internet:
www.haarlem.buuv.nu. In het Reinaldahuis kunt u elke donderdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur terecht bij
Tineke en Lisa voor informatie, een
praatje en een kopje koffie of thee.
In het Broederhuis is een BUUVprikbord te vinden. Folders zijn
o.a. te verkrijgen bij Yolanda Verburg,
Potgieterstraat 17.
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Stichting Gezond Natuur Wandelen
De Stichting Gezond Natuur Wandelen, Sportsupport en DOCK willen in
Haarlem de succesvolle wekelijkse wandelingen uitbreiden en versterken.
Wandelliefhebbers en vrijwillige begeleiders zijn van harte welkom!
Al geruime tijd worden door deze
organisaties wekelijkse wandelingen
aangeboden; vanuit De Hamelink in
de Slachthuisbuurt op maandag, in
Haarlem-Noord vanuit Wijkcentrum De
Horizon op donderdag en in Molenwijk
vanuit Zorgcentrum De Molenburg op
zaterdag. Elke week aantrekkelijke door
vrijwilligers begeleide wandelingen
langs groene routes in Haarlem. Een
succes, want bij elke wandeling loopt
een grote diversiteit van mensen met
veel plezier mee. De gratis en vrijblijvende wandelingen zijn in eerste plaats
bedoeld voor mensen die meer willen
of moeten bewegen, maar iedereen die
wandelen met een groep leuk en gezellig vindt of behoefte heeft aan meer
sociale contacten, is van harte welkom.
Voor de huidige en voor nieuw op te
zetten wandelingen in Haarlem e.o.
(o.m. Haarlem-Centrum) zoeken wij
nog wat enthousiaste mensen die op
vrijwillige basis minimaal één keer per
maand een groep mensen tijdens een
wandeling van een uur willen begeleiden. Per wandeling lopen in principe
twee begeleiders mee, aan wie ook
een trainingsdag bij de wandelbond
KWBN en een EHBO-cursus worden
aangeboden.
WANDELEN IN DE NATUUR IS
GOED VOOR DE MENS
Het doel van Gezond Natuur Wandelen
is om mensen, die dat nodig hebben
of willen, de mogelijkheid te bieden
minstens één keer per week mee te
wandelen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat door voldoende beweging
een enorme gezondheidswinst kan
worden geboekt en de kans op (chronische) ziektes sterk afneemt. Wandelen
in de natuur of door het groen in de
stad versterkt deze effecten nog meer.
Maar het is bovendien heel gezellig en
er ontstaan leuke sociale contacten
binnen de wandelgroepen.
6
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• Gezond Natuur Wandelen locatie Schalkwijk

KOM OOK BEGELEIDEN!
Het is leuk, gezellig en geeft voldoening om een groep wandelaars te
begeleiden. Er wordt vanuit vaste
locaties en op vaste dagen en tijden in
de week circa een uur (in rustig tempo)
gewandeld. De route mag variëren en
de begeleiders die dat leuk vinden,
kunnen tussen het wandelen door kort
iets vertellen over de flora of fauna die
je onderweg tegenkomt.
Na afloop van de wandeling wordt met
degenen die dat willen gezamenlijk
koffie of thee gedronken.

a ms t erdams e
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Meer informatie is te vinden op
www.gezondnatuurwandelen.nl of
via info@gezondnatuurwandelen.nl
DE HUIDIGE WANDELLOCATIES
VOOR HAARLEM-OOST
Elke maandagochtend vertrekken we
om 09.30 uur vanuit Wijkcentrum De
Hamelink, Noormannenstraat 1, voor
een groene wandeling door het
Reinaldapark, de Haarlemmerhout
of langs het Spaarne. De begeleiders
zorgen voor een variatie van routes van
een uur en er wordt ook iets over de
natuur en het groen in de stad verteld.
Deze wandelingen worden samen met
DOCK en SportSupport georganiseerd.
De administratiekosten zijn eenmalig
€2,50, dat later weer naar de deel-nemers toe komt in de vorm van
een natuuruitje of koek bij de koffie.
Contactpersonen:
Rien de Groot,
rien.de.groot@hotmail.com
tel.: 023-5240124 / 06 47458108 en
Daisy de Heus, heuskok@hotmail.com
tel.: 023 5840978/ 06 33727724
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Voorstel plek voor een boom
In Haarlem komt het voor dat een gekapte boom om een bepaalde
reden niet meer terug geplant kan worden op haar oorspronkelijke
plek. Dit kan voorkomen bij projecten en inboet.
Deze bomen zijn nu op een speciale
lijst gekomen en burgers kunnen
hiervoor nieuwe locatie uitkiezen. Dit
mogen verschillende locaties door
de gehele stad zijn. Er zijn hier geen
nieuwe kosten aan verbonden omdat
herplant al via een project of inboet
geregeld is.
Haarlemmers kunnen nu via de gemeentelijke website een boomwens op
iedere willekeurige locatie aanvragen.
De spelregel die hierbij hoort is
dat deze persoon goedkeuring moet

krijgen van de bewoner(s) die direct
uitkijken op de toekomstige boom. Dit
gebeurt door middel van een
handtekening.
Wanneer de goedkeuring van alle
partijen er zijn komt de aanvraagterecht bij de Beheerder Gebied van het
betreffende stadsdeel. Dezebeoordeelt
samen met de Technisch Adviseur
Groen de haalbaarheid van delocatie
(liggen er kabels & leidingen etc) en
communiceert de uitkomst
binnen twee weken naar de aanvrager.

Als de boom geplant kan worden
krijgt Spaarnelanden N.V. de opdracht
omde locatie in te richten.
Dit is de website waar Haarlemmers
hun aanvraag kunnen doen:
www.haarlem.nl/een-boom-vooreen-boom

LEKKER GEZELLIG!
Het jaar 2017 is door de gemeenteraad van Haarlem uitgeroepen tot
het Jaar van de Ontmoeting. Reden hiervoor is dat ook in Haarlem
het aantal mensen dat zich eenzaam voelt toeneemt.
Ongeveer 30% van de Haarlemmers
geeft aan af en toe wel eens eenzaam
te zijn, 8% daarvan zegt zich ernstig
en aanhoudend eenzaam te voelen.
Wellicht denkt u hierbij vooral aan
oudere inwoners, maar het komt voor
bij mensen van alle leeftijden. In de
Amsterdamse Buurten bevinden zich
een aantal plekken waar mensen elkaar
in een prettige en ongedwongen sfeer
kunnen ontmoeten.
Eén van die plekken is de Oosterkerk
aan de Zomerkade. Elke vrijdagochtend
van 10.00 tot 11.30 uur kunt u daar te-

wi j k ra a d

recht voor BUURTBAKKIE.
Twee vrijwilligers schenken er gratis kopjes koffie
en thee met daarbij een
door Theo van Bakkerij
Het Stoepje gedoneerd
koekje. Veel mensen combineren een bezoek aan
Buurtbakkie met het doen
van boodschappen op de
markt.
Iedereen is welkom,
men hoeft geen lid te zijn van de kerkgemeenschap. Sterker nog, de meerderheid van de bezoek(st)ers zijn dat niet.
Ik bezocht Buurtbakkie op een koude
maar zonnige vrijdagmorgen in januari
en vroeg de aanwezigen waarom zij
hier naar toe gekomen waren. De
bezoek(st)ers gaven aan dat ze het hier
erg gezellig vinden, het is prettig om
samen te zijn, lekker te kletsen, en beter
dan alleen thuis een bakkie te doen. “Alles op deze ochtenden is leuk” meldde
één van de vaste bezoeksters.
De Oosterkerk beschikt over een
kleine groentetuin waarin een paar
vrijwilligers werken op de vrijdag. Het
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komt soms voor dat de Buurtbakkiegasten helpen bij het verwerken van
de opbrengst van deze moestuin en
bijvoorbeeld gezellig samen boontjes
doppen. Is het weer ernaar, dan vindt
Buurtbakkie zomers buiten plaats aan
een grote houten tafel.
Ook u bent VAN HARTE WELKOM om
buurtgenoten te ontmoeten bij
BUURTBAKKIE!!!
Een overzicht van de diverse andere
activiteiten in de Oosterkerk vindt u
op pagina 12 in deze wijkkrant.
Bijdrage van Yolanda Verburg
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Gemeente gaat meer werken op afspraak
Het nummertjesapparaat (oh nee, nog 20 wachtenden voor me...) kan de
deur uit. En een publiekshal vol wachtende mensen is straks verleden tijd.
Vanaf 6 maart werkt de gemeente Haarlem namelijk vooral op afspraak.
Spontaan binnenlopen voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort
of het doorgeven van een verhuizing kan nog steeds in de ochtenduren.
Ophalen van een paspoort of een rijbewijs kan ook nog steeds de hele
dag. Wethouder Jeroen van Spijk en Anouk Stilma, afdelingshoofd van het
KlantContactCentrum vertellen over het hoe en waarom van deze verandering.

nieuwe werkwijze even wennen zal zijn
en het is voor ons ook een leerproces.
We houden de komende tijd dus bij
hoe het gaat en wat er gebeurt: maken
mensen daadwerkelijk een afspraak en
leidt dat tot kortere wachttijden.”

Maar eerst de feiten: vanaf maandag
6 maart zijn de balies in de publiekshal
aan de Zijlvest 39 op afspraak open op
werkdagen tussen 11.00 en 16.00 uur
en op donderdag tussen 11.00 en
20.00 uur. Op werkdagen tussen
9.00 en 11.00 uur kunt u binnenlopen
zonder afspraak.
ONLINE REGELEN
Wist u trouwens dat u heel veel thuis
kunt regelen, gewoon op de computer?
Het doorgeven van een verhuizing, het
aanvragen van een uittreksel of een
parkeervergunning en het maken van
een afspraak voor een nieuw paspoort
of rijbewijs bijvoorbeeld. Daarvoor
hoeft u dus niet naar de publiekshal,
dat scheelt weer tijd. En voor het
ophalen van een paspoort of rijbewijs
kunt, kunt u gewoon zonder afspraak
binnenlopen.

VRIJE INLOOP
Een afspraak maken kon voorheen ook
al, maar daar maakte niet iedereen
gebruik van. Stilma: “In de zomervakanties liepen de wachttijden soms op tot
een uur. En dan zagen mensen die lang
zaten te wachten ook nog eens dat anderen – die een afspraak hadden – wel
snel werden geholpen. In de nieuwe
situatie kan iedereen in principe snel
aan de beurt zijn. We willen wel flexibel
blijven, dus de ‘vrije inloop’ in de ochtenduren houden we erin, voor noodgevallen. Als je bijvoorbeeld net voor je
vakantie ontdekt dat je paspoort bijna
verloopt.”

LANG WACHTEN VOORKOMEN
Waarom deze verandering van werken?
Van Spijk: “We verwachten mensen zo
beter van dienst te kunnen zijn. Als we
meer werken op afspraak, kunnen we
bijvoorbeeld lange wachttijden voorkomen. Daarnaast blijft de publiekshal
natuurlijk voor iedereen toegankelijk,
maar we richten het net even wat
efficiënter in. We begrijpen dat deze
8

wi j k ra a d

a ms t erdams e

ZELFBEDIENING
Een afspraak maken kan telefonisch,
op nummer 14 023, of online. Mensen
die op internet niet zo goed hun weg
kunnen vinden, krijgen hulp. Iedere
dag staan gastvrouwen en -heren in
de publiekshal klaar met een tablet om
hen stap voor stap op weg te helpen.
“Zij maken samen met de klant meteen
een afspraak. Of ze leggen uit hoe het
aanvragen van een product online kan
worden gedaan”, legt Stilma uit.

“Op termijn komen er ook tablets in de
publiekshal te liggen waarop mensen direct zelf hun aanvraag kunnen
doen. Met deze zelfbedieningstablets
proberen we ook in drukke tijden te
zorgen voor een snelle doorstroming.
Het begin en het einde van de werkdag
zijn bij veel mensen een favoriet moment voor het maken van een afspraak
bij ons. De populaire uren zullen dus
snel volgepland zijn met afspraken.
Uit de evaluatie die we over een paar
maanden doen, blijkt misschien wel dat
we dus een uurtje eerder of een extra
avond opengaan in drukke tijden.”
Tekst: Marieke Serruys
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STRAATNAMEN
Betje Wolff en Aagje Dekenstraat
In de rubriek “Straatnamen” behandelen we deze keer twee namen: Betje Wolff
en Aagje Deken. Dit omdat deze schrijfsters eigenlijk altijd in één adem worden
genoemd, aangezien zij als schrijversduo bekend zijn geworden, vooral met hun
brievenromans.
Aagje Deken (Agatha Pieters
uit de Beemster. Zijn enige dochter uit
Deken, Nieuwer-Amstel, ? (gedoopt
zijn eerste huwelijk vertrok meteen
10 december 1741) – Den Haag, 14
het huis uit. Het nieuwe echtpaar bleef
november 1804).
kinderloos.
Agatha Deken werd als eenvoudig
In 1763 debuteerde zij met de bundel
boerenmeisje geboren in 1741 in Nes
“Bespiegelingen over het genoegen”,
aan de Amstel, gemeente Nieuwereen ander bekend werk is “De menuet
Amstel (thans Amstelveen). Toen
en de dominees pruik” (1772).
zij vier was overleden
haar ouders en werd zij
SAMENWERKING
ondergebracht in het
In 1776 begon de briefcollegianten-weeshuis
wisseling tussen Aagje
‘De Oranje Appel’ aan de
Deken en Betje Wolff, die
Huidenstraat in Amstertoen al enige werken op
dam. Daar bleef ze tot
haar naam had staan.
1767. Na het verlaten
In oktober van dat jaar
van het weeshuis had ze
ontmoetten zij elkaar
verschillende dienstbevoor het eerst. Nadat in
trekkingen. Later begon
1777 Betjes man, domize een koffie- en theenee Wolff, overleed, trok
handeltje.
Deken bij Wolff in. In sep•
Betje
Wolff
Toen Aagje Deken 29
tember 1777 betrokken
was, nam ze haar intrek bij haar vrienzij samen een huurhuisje in De Rijp, en
din Maria Bosch, als ziekenverzorgpubliceerden zij hun eerste gemeenster. Maria Bosch overleed in 1773. In
schappelijke werk: “Brieven”.
1775 verscheen de bundel “StichteIn 1781 erfde Deken ruim 13.000
lijke gedichten”, die Deken samen met
gulden en de twee gingen in het
Maria Bosch had geschreven.
buiten ‘Lommerlust’ aan de Peperstraat
in Beverwijk wonen. Ze schreven
Betje Wolff (Elizabeth Wolffsamen nog de “Historie van
Bekker, Vlissingen, 24 juli
mejuffrouw Sara Burgerhart”
(1782), dat een groot suc1738 - Den Haag, 5 novemces werd, en de “Historie
ber 1804)
van den heer Willem
Betje Bekker werd
Leevend” (1784-1785).
geboren in een gegoede
Uit onvrede met de situatie
calvinistische familie. Op
haar dertiende verloor ze
in eigen land (na het neerhaar moeder, ze werd verder
slaan van de opstand van de
• Aagje Deken
opgevoed (en verwend) door
patriotten in 1787) verhuisden
Wolff en Deken in 1788 naar Trévoux in
haar vader. Ze had een onstuimig
Bourgondië. In 1789 verscheen “Wankarakter en vrijzinnige ideeën. Door
een liefdesavontuurtje kwam ze in
delingen door Bourgogne”. Tussen
1793 en 1796 schreven ze aan “Historie
opspraak bij haar stadsgenoten,
van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, of
mede daarom trouwde ze op 18
november 1759 met de 52-jarige doDe gevolgen van de opvoeding”, een
minee en weduwnaar Adriaan Wolff
roman in 6 delen.
wi j k ra a d
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Aagje Dekenstraat

Door financiële nood moesten zij in 1797
terugkeren naar Holland, waar ze in Den
Haag gingen wonen. Aagje Deken stierf
daar uiteindelijk, op 14 november 1804,
negen dagen na Betje Wolff. Beiden werden begraven op de begraafplaats
Ter Navolging in Scheveningen.
Zowel in de Nes aan de Amstel als in
Vlissingen zijn monumenten opgericht;
respectievelijk een bronzen beeld van
een zittende en staande vrouw die samen
een boek lezen, en een fontein.
Bijdrage van Gerard Tensen. Bronnen: Wikipedia en “Ik probeer mijn pen. Atlas van de
Nederlandse letterkunde”.

• Het standbeeld van beide schrijfster in
Nes aan de Amstel
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Loket Haarlem en het Sociaal Wijkteam samen
Vanaf begin maart zijn het Loket Haarlem en de Sociaal Wijkteam
samengevoegd. Voor informatie en advies kunt u nu terecht
bij de Sociaal Wijkteams. Er zijn inmiddels acht wijkteams in
Haarlem. In uw wijk kunt ons vinden in het Broederhuis.
Wilt u informatie of advies over werk,
inkomen, wonen, welzijn en/of zorg?
Heeft u behoefte aan iemand die
meekijkt naar mogelijke oplossingen?
Het Sociaal Wijkteam kan helpen;
bijvoorbeeld bij het maken van een
plan om uit schulden te komen. Het
Sociaal Wijkteam neemt uw hulpvraag
niet over, maar kijkt samen met u hoe
het probleem opgelost kan worden en
of familie, vrienden en/of buren hierbij
kunnen helpen.
Als u geen sociaal netwerk heeft kan
het Sociaal Wijkteam u helpen met
het opbouwen van een netwerk. Het
uitgangspunt is dat we mensen activeren en in hun eigen kracht zetten. Uw
vragen kunnen ook

gaan over opvoeden en uw gezin. Het
Sociaal Wijkteam werkt dan samen met
het Centrum voor Jeugd en Gezin.
SOCIAAL WIJKTEAM HAARLEM –
DICHTERBIJ DAN JE DENKT!
Sociaal Wijkteam Slachthuisbuurt,
Amsterdamsebuurt en
Van Zeggelenbuurt

Het Broederhuis, Nagtzaamplein 67
2032 TC Haarlem; e-mail:
wijkteam-oost1@haarlem.nl
Tel. nr. 023 5430993
INLOOPSPREEKUREN
Maandag 9.00 – 12.00 uur
Dinsdag 9.00 – 12.00 uur
Donderdag 9.00 – 12.00 uur

De Ik Eet Dopjes actie
De ChildsLife Ik Eet Dopjes actie is een inzamelactie om kinderen die in
extreme armoede opgroeien in Oost-Afrika en Oost-Europa iedere dag
te voorzien van een warme maaltijd.
Van de opbrengst
die ChildsLife
ontvangt voor de ingezamelde doppen
wordt een gedeelte
van het omvangrijke
ChildsLife schoolmaaltijdenprogramma betaald. De
doppen worden hergebruikt in nieuwe
producten zoals
auto-onderdelen en
plastic pallets. Door
de doppen apart
te houden en in te leveren draagt u dus
bij aan recycling en een warme maaltijd
voor kinderen in extreme armoede. Dit
is vaak de enige maaltijd die kinderen
krijgen op een dag, het is dus letterlijk
van levensbelang.

10
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Voor meer informatie over
wat voor soort doppen er
kunnen worden
ingeleverd zie de website :

www.childslife.nl/
dopjesactie

Sinds kort kunt u uw doppen inleveren bij: HaarlemOost Parkwijk: Coffeemania,
Pr. Beatrixplein 51
Openingstijden: di t/m vrij:
08.30-17.00 uur; ma en za:
10.00-17.00 uur.
Ook kunnen de doppen worden
ingeleverd bij het ChildsLife magazijn
in Haarlem,
Nijverheidsweg 35b.
Openingstijden:
ma t/m do 10.00u tot 16.00u.
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OVER CHILDSLIFE
ChildsLife is een internationale nonprofit organisatie met een compacte
structuur en een groot bereik. ChildsLife
bestaat 20 jaar en werkt wereldwijd,
met name in Oost-Afrika en OostEuropa. ChildsLife heeft een divers en
uitgebreid ontwikkelingsprogramma
gericht op onderdak en infrastructuur,
eten, onderwijs en zorg. ChildsLife geeft
praktische hulp aan kinderen die in
extreme armoede opgroeien en zorgt
voor zelfredzaamheid van projecten.
ChildsLife werkt altijd samen met de
lokale bevolking.
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Herinrichting van de Amsterdamsevaart
Even voorstellen, Jan Appel, coördinator namens de Wijkraad, bij de herinrichting van de Amsterdamsevaart. Zes jaar geleden ging ik, na ruim 30 jaar in Haarlem Zuid-West te hebben gewoond, weer
wonen in mijn oude buurtje. Ik betrok een appartement in de Triangel, aan de Amsterdamsevaart.
Vanaf mijn tiende ben ik opgegroeid
in de Amsterdamse buurt. Ik woonde
in de A.L. Dyserinckstraat, ging naar de
Teylerschool en daarna naar de Ketelaar
mulo. Na mijn studie op de Pedagogische Academie ging ik het onderwijs in.
Vorig jaar ging ik na 43 jaar werkzaam
te zijn geweest in het onderwijs, met
pensioen.
Toen ik de plannen m.b.t. de herinrichting van de Amsterdamsevaart
onder ogen kreeg, werd ik direct
enthousiast. Onze Amsterdamsevaart
verdient een autoluwe bewonersvriendelijke entree. Haarlem mag trots zijn
op de plannen, die in samenspraak met
een groep ambitieuze doorzetters uit
de buurt, in de huidige vorm op tafel
liggen. Ik heb begrepen dat e.e.a. niet
altijd van een leien dakje is gegaan. Ik
was zeer vereerd, toen mij door de Wijkraadsvoorzitter werd gevraagd, de coör-

dinatie van een nieuwe
op te richten werkgroep,
op me te nemen.
De voorlopers die tot op
heden veel energie en
kennis hebben gestopt
in de uitgewerkte plannen, hebben fantastisch
werk verricht. Wij nemen
graag het stokje van de
pioniers over. Dit in de
geruststellende wetenschap dat de werkgroep
Amsterdamsevaart altijd een beroep op
hen kan blijven doen.
Mooi aan de plannen is, dat wij direct
aan onze voordeur zien hoe de Amsterdamsevaart straks een fraaie make-over
krijgt. Belangrijke voorwaarde voor de
continuïteit op lange termijn is, dat de
bewoners deels verantwoordelijk worden voor en zeggenschap krijgen over

de inrichting en het onderhoud.
Dit allemaal in nauwe samenwerking
met de Wijkraad en de bewoners,
vertegenwoordigd in de werkgroep
Amsterdamsevaart. Wij zijn er klaar
voor.
Met vriendelijke groet,
Jan Appel

Park-Oost Festival in het Reinaldapark

op 24 juni 2017

De Stichting Ontmoet Elkaar, nodigt iedereen
uit om op 24 juni 2017 gezellig met ons de
eerste versie van het Park-Oost Festival in
het Reinaldapark te bezoeken.
Een gezellige Rommelmarkt, waarvoor nog enkele
kramen beschikbaar zijn en nog kunnen worden
gehuurd voor € 35,- per kraam.
Er zullen diverse sportactiviteiten
zijn op en rondom het Cruijﬀ-Court
en Crajicek PlayGround welke door
Sport Support zullen worden georganiseerd. Gedurende de gehele dag
zal er muziek zijn welke start vanaf
± 10.30 uur en zal doorgaan tot
22.00 uur, waarbij diverse artiesten
het podium zullen betreden.
Horeca is in handen van Van der
Storm Catering, welke vanaf
’s morgens vroeg zorgt dat de koﬃe
klaar staat voor het starten van de
wi j k ra a d

rommelmarkt, en een heerlijke hap
gedurende de gehele dag.
Mocht u een kraam willen huren, of
meer informatie willen hebben dan
kunt u dit doen via ons mailadres:
Parkoost@hotmail.com
Tevens zijn wij nog op zoek naar
sponsoren / bedrijven die ons willen
helpen om dit evenement jaarlijks te
kunnen organiseren, informatie omtrent sponsoring / donatie aan onze
Stichting kunt u mailen naar:
info@ontmoetelkaarinparkwijk.eu
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U kunt ons ook volgen via onze
Facebook pagina:
www.facebook.com/ontmoetelkaar
Hier kunt u ook meer informatie
vinden over onze andere activiteiten
gedurende het gehele jaar. Toegang
is de gehele dag gratis.
Het feest wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Haarlem.

Wij hopen u graag te
zien op 24 juni 2017!
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Haarlem

Programma Oosterkerk
MAANDAG:
GYM van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.15 tot 12.15 uur.

DINSDAG:
SOOS: Sjoelen, rummikub, klaverjassen en creatief bezig zijn
van 13.30 -15.30 uur.

WOENSDAG:
12.30 - 14.30 uur, 2e woensdag van de maand Verhalenlunch,
kosten € 3,50. Opgeven bij Zannie 023 5337679.
18.00 - 19.15 uur, 4e woensdag Buurtmaaltijd, kosten € 6,50.
Opgeven bij Zannie.

VRIJDAG:
10.00 - 11.30 uur: Buurtbakkie gezellig samen een kopje koffie drinken.
13.30 - 15.30 uur: Koersbal. Er zijn nog nieuwe leden welkom.

DINSDAG 16 MEI
is er een Bustocht naar Strijen.
Kosten € 45,00, dit is incl. koffie met gebak en
uitgebreide koffietafel. Opgeven bij Zannie.

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

ZONDAG 21 MEI

viert de Oosterkerk haar 90 jarig bestaan!
Oud oosterkerkers en belangstellenden zijn van harte welkom,
alleen wel graag even opgeven! koster@oosterkerkhaarlem.nl

BELANGRIJKE

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
Politie (geen spoed)
Meld Misdaad Anoniem

112
0900 - 8844
0800 - 7000

✆
TELEFOONNUMMERS

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)
Stadhuis
Meldpunt Oost
Spaarnelanden (grof vuil, etc.)

12

wi j k ra a d

14023
14023
14023
023 - 7517200
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Overige
Stichting Dock Haarlem
Stichting MEE Kennemerland
Steunpunt Ouderen
Vrijwillige Hulpdienst voor Ouderen
Zorgcentrale Thuiszorg
Thuiszorgwinkel
Steunpunt Mantelzorg
Sensoor
Informatie Steunpunt (hulp)
Informatie Steunpunt (informatie)
Loket Haarlem
Tafeltje Dekje
Blijf van m’n lijf
Advies en meldpunt huiselijk geweld
Anti discriminatiebureau
Kindertelefoon (gratis)
Woonservice Kennemerland
Sociaal Wijkteam
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023 - 543 6000
088 - 652 2522
023 - 532 4261
023 - 535 3700
023- 891 8918
023 - 891 8918
023 - 891 8462
023 - 547 1471
023 - 534 2206
023 - 540 2030
023 - 543 0990
023 - 526 3026
023 - 532 7825
023 - 547 2999
023 - 531 5842
0800 - 0432
023 - 517 5600
023 - 543 0993

