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Stadsnomaden
Aan de noordzijde van onze wijk, ligt het Dantumaterrein. Dit is een stuk grond dat na de sloop van de eertijdse 
bebouwing al jaren braak ligt. Het bewuste terrein is enkele jaren geleden clandestien in gebruik genomen door 
zwervers en daklozen. Hun aanwezigheid en gedrag veroorzaken overlast. Dit veroorzaakt gevoelens van onveiligheid 
bij bewoners van onze wijk. Tenten en provisorische onderkomens zijn op het terrein geplaatst. Er worden vuren ge-
stookt die ernstige rookoverlast en brandgevaar met zich meebrengen. Ook is er sprake van drank en drugs gebruik. 
De hygiënische toestand is verontrustend aangezien de bewoners hun afval dumpen en hun behoefte doen op het 
terrein. Daarbij komt nog dat hun verblijf een aanzuigende werking heeft. Natuurlijk moet hierbij opgemerkt worden 
dat mensen op de rand van de maatschappij het niet eenvoudig hebben. We hopen dat de wethouder een passende 
oplossing weet te vinden.
Gegronde redenen om dit officieel aan de gemeente te melden. We hebben dit onderwerp de laatste anderhalf jaar 
meerdere malen onder hun aandacht gebracht, met weinig resultaat. In de laatste brief, gericht aan onze burgemees-
ter Jos Wienen, kregen wij een duidelijk antwoord. 

Hier volgen een aantal citaten uit de brief:
‘De  huidige  situatie  op  het  Dantuma  terrein is onwenselijk en we zijn daarom  in samenwerking  met  ketenpartners  
aan  de  slag  om  tot  een  oplossing  te  komen. Hoewel  wij  niet  de  directe  bevoegdheden  hebben  om  te  komen  
tot  een  ontruiming, treden  wij  uiteraard  wel  als  er  sprake  is  van  een  ernstige  verstoring  van  de  openbare 
orde  of  strafbare  feiten. De  politie  houdt  regelmatig  toezicht  op  het  terrein. In samenwerking  houden  we  de  
veiligheid  nauw  in  de  gaten.

Daarnaast  wordt  de  locatie  regelmatig  bezocht  door  professionals  die  zorg  en begeleiding  bieden  aan  de  
bewoners  van  het  terrein,  met  als  doel  hen  (weer) richting  een  plek  in  de  maatschappij  te  begeleiden.  Om  
de  ondersteuning  die  de gemeente  hierbij  biedt  te  versterken  heeft  wethouder  Botter  recent  aangekondigd
het  aantal  plekken  in  de  nachtopvang  op  korte  termijn  uit  te  breiden.  De  gemeente  is hard  aan  de  slag  
om  alternatieve  woonplekken  te  creëren  voor  mensen  die  niet  in  de bestaande  opvangvoorzieningen  of het  
reguliere  woonaanbod  willen  of kunnen verblijven.

Hoewel  er  tot  op  heden  nog  geen  duurzame  oplossing  is  bereikt  voor  de  situatie  op het  Dantuma  terrein  is  
het  niet  zo  dat  de  gemeente  het  onrechtmatig  gebruik  van  het terrein  faciliteert.  Het  betreft  hier  een  kraak-
situatie  van  grond  die  niet  in  bezit  is  van de  gemeente. Desalniettemin  heeft  de  locatie  onze  nadrukkelijke  
aandacht  en  doen wij  er  alles  aan  om  in  samenwerking  met  ketenpartners  de  overlast  beperkt  te houden  en  
tot  een  oplossing  te  komen.’

Inmiddels heeft de eigenaar van het terrein aangifte gedaan.

Wijk in beweging
Voor wie het nog niet was opgevallen: de wijk is volop in 
beweging. De eerste paal van Scheepmakerskwartier (SMK) 
2A is geslagen en zowel ‘oude’ als nieuwe bewoners waren 
daar getuige van. Volgend jaar om deze tijd ziet deze buurt 
er alweer heel anders uit, zeker als ook de bouw van SMK 
2B is gestart.

Meer nieuws is er over stadsstrand De Oerkap, aan de rand 
van onze wijk. Onlangs heeft zich een behoorlijk felle poli-
tieke strijd met betrekking tot het behoud van deze locatie 
afgespeeld. Zoals het er nu voorstaat, blijft deze plek in zijn 
huidige vorm behouden. Verderop in deze editie meer over 
de ontwikkelingen rondom deze oase in de wijk. 
Stichting Panopticon zetelt inmiddels in de Koepel. Dankzij 
een aantal concerten en rondleidingen wordt er langzaam 
leven in de kolos geblazen. Het zal nog even duren voor-
dat de eerste studenten in de collegebanken plaatsnemen, 
maar rond 2019 moet het toch echt zover zijn.

Ook de voormalige Fietsznfabriek gaat in de verkoop. On-
langs werd dat onderwerp nog door de commissie Ontwik-
keling behandeld. De wijkraad heeft bij het inspreken enige 
kritische opmerkingen geplaatst op het verkoopplan, zoals 

ook reeds in het vorige nummer van deze krant te lezen 
was. In het Haarlems Dagblad van 22 juni is er uitgebreid 
aandacht aan dit onderwerp besteed (zie onze website). De 
raadsleden vroegen zich af waarom er geen totaalvisie voor 
de wijk is. Wellicht is men niet op de hoogte dat er door 
de gemeenteambtenaren hard wordt gewerkt aan de Visie 
Spaarnesprong 2017. Deze visie moet nog door het colle-
ge worden goedgekeurd; dat wordt na de zomer. Ook hier 
is de wijkraad bij betrokken en onze Wijkvisie 2030 is daar 
tevens in opgenomen. Er zal te zijner tijd een voorlichtings-
avond worden georganiseerd voor de wijkbewoners.

In dit nummer vindt u een enquêteformulier over het ge-
bruik van z.g. social media, met andere woorden, gebruikt 
u een computer of liever papier. Wij willen graag weten hoe 
u daarover denkt, zodat we informatie op een voor u ge-
schikte wijze kunnen delen.
Voor wie het nog niet was opgevallen: de wijk wordt steeds 
leuker, al gaat dat niet vanzelf. Vele handen maken dan 
ook licht werk, dus mocht u iets willen doen voor de wijk, 
schroom dan niet en neem contact met ons op.

Fijne zomer!

Albert Diederik
Voorzitter
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Belangrijke
telefoonnummers
Alarm (als elke seconde telt) 112 
Politie (géén spoed) 0900 8844 
Wijkagent Mustafa Karademir  0900 8844 
Brandweer 023 5674002
Dokterscentrale 0900 1515

Meldpunt Overlast 023 5114950 
DVV/Veiligheid en handhaving 023 5114607
Handhaving 023 5114950
Gemeente Haarlem 023 14023
SOS telefonische hulpdienst 0900 0767 
Ambulance 023 5319191 
Dierenambulance 023 5334323 

Advies/Meldpunt huiselijk geweld 0800 2000 
Kindertelefoon (gratis) 0800 0432 
Meldpunt Leefomgeving Oost* 023 14023
Sensoor Hulpdienst 023 5471471 
Afval Reiniging Spaarnelanden 0900 8477 

Storingsnummer Nuon 0800 0513 
Gasservice Kennemerland 0251 245454 
UPC 0900 1580 
Water 0800 0232355 
Pré Wonen Woningcorporatie 088 7700300 
Elan Wonen Woningcorporatie 023 5159859 
Speeltuin de Glasblazers 06 81365377
Molen de Adriaan 023 5450259
Haarlem Effect 023 5322547
Welzijns organisatie DOCK 023 5436000

Informatie is te vinden op: www.haarlem.nl, www.vluchtelingenhaar-
lem.nl, www.haarlemeffect.nl, www.dock.nl/haarlem, www.ouderen-
haarlem.nl en www.steenbreek023.nl 
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Bed and Bike Haarlem Nr1

9.4
Score
44 reviews

www.bedandbreakfast.nl

2

Op maar 10 minuten lopen naar het historisch centrum. 
Slapen en vertoeven in een geheel nieuw 2 kamer appar-
tement met aparte keuken (voor het maken van eigen 
ontbijt), luxe badkamer, TV in woon- en slaapkamer. 
Het appartement is 60m2 groot en gelegen op de hoek 
van de Glasblazersstraat en de Bleekerstraat in het oude 
Scheepmakerskwartier, vrijwel direct aan de prachtige 
oever van het Spaarne.
+ Gratis Parkeren
+	 Gratis	Wifi
+ Fietsen

Reserveren via: www.bedandbreakfast.nl
Hier lees je ook onze reviews.

Leuk om verre vrienden of familie dichtbij te hebben, laat ze genieten van een nacht in de Glasblazerstraat



Even voorstellen
Dag buurtgenoten,

Vanuit de wijkraad hebben we besloten om ons, als jullie ver-
tegenwoordigers in de wijkraad, via de wijkkrant wat uitge-
breider aan jullie voor te stellen dan dat is gebeurd tijdens 
de wijkvergadering waarop we door jullie zijn gekozen. Nu is 
het mijn beurt:

Ik ben John van Putten, 71 jaar en woon al vanaf 1983 in onze 
wijk. Van huis uit ben ik geen Haarlemmer maar in al die jaren 
dat ik hier nu woon, ben ik me wel als zodanig gaan beschou-
wen.
Ik ben overigens niet in Nederland geboren. Mijn vader was 
tijdens de tweede wereldoorlog Engelandvaarder en is daar 
met een Britse getrouwd. Ik zeg Brits omdat mijn moeder uit 
Wales, waar mijn wieg heeft gestaan, komt. Tegen een Welsh-
man zeggen dat hij Engels is, is net zo vloeken als wanneer je 
een Fries Hollander noemt.

Toen ik acht was, zijn we naar Nederland verhuisd. Met Wales 
heb ik geen familiebanden meer. Ik ben er dan ook al tiental-
len jaren niet meer geweest.

In Nederland heb ik eerst een paar jaar in Kampen, waar mijn 
vader bij de politie was, en in Vollenhoven gewoond. Om mijn 
twaalfde zijn we vervolgens naar Den Haag verhuisd, waar ik 
mijn middelbare schooltijd heb doorgebracht. Na mijn eind-
examen wilde ik graag vlieger bij de luchtmacht worden. Ik 
ben wel aan die opleiding begonnen maar door een dom on-
geluk met mijn bromfiets ben ik daar na een paar maanden 
voor afgekeurd. De rest van mijn diensttijd heb ik in Duitsland 
doorgebracht.

Na mijn diensttijd heb ik een paar jaar in het bedrijfsleven ge-
werkt maar dat was geen succes. Ik heb daar kennelijk geen 
aanleg voor en voelde me er ook niet thuis. De kentering 
kwam toen ik op de verjaardag van mijn toenmalige schoon-
moeder in contact kwam met de personeelschef van het ge-
vangeniswezen bij het Ministerie van Justitie. Die bood mij de 
mogelijkheid om  een tweejarig trainingstraject voor begin-
nende gevangenisdirecteuren te volgen. Ik heb dat gedaan 
en daardoor ben ik vanaf 1969 als directielid in gevangenissen 
door heel Nederland werkzaam geweest. Ik heb in Vught, Den 
Haag, Amsterdam en Breda in verschillende directiefuncties 
gewerkt. In 1983 ben ik gevraagd om directeur van de Koepel 
in Haarlem te worden. Daar heb ik tot 2000 gewerkt. Aanvan-
kelijk alleen in de Koepel, na de fusie tussen de Koepel en 
de Vest was ik de algemeen directeur van het hele complex. 
In mijn jaren in Haarlem heb ik leiding gegeven aan de ver-
bouwingen, de fusie, een aantal reorganisaties en een aantal 
ontwikkelingen op het gebied van de inhoud van de detentie. 
Het voert overigens te ver om daar in dit verband verder op 
in te gaan

Vanaf 2000 tot aan mijn pensioen ben ik algemeen directeur 
van de inrichtingen in de regio Den Haag geweest. Ik werk 
nu alleen nog gemiddeld een dag per week als lid van een 
commissie bij justitie waar ambtenaren bezwaar kunnen ma-
ken tegen beslissingen die over hen genomen zijn. Dat kan 
variëren van het niet krijgen van een gewenste salarisverho-
ging tot strafontslag.

Wat mijn privé leven betreft: Ik ben alweer 20 jaar met mijn 
huidige echtgenote getrouwd. Ik heb drie eigen kinderen en 
twee “cadeau kinderen”. Allemaal allang de deur uit en geluk-
kig maatschappelijk goed terecht gekomen. Mijn vrouw en ik 
hebben zes kleinkinderen. Ze wonen geen van alle in Haarlem 
dus ze af en toe te zien is steeds weer een feest. Verder heb-
ben we twee honden met wie u me regelmatig door de buurt 
kunt zien wandelen.

Ik heb heel mijn leven aan sport gedaan. Ik heb vroegen veel 
gehockeyd en gegolfd maar dat vinden mijn knieën niet meer 
zo leuk. Op dit ogenblik roei ik alleen nog maar. Op mijn roei-
vereniging houd ik me naast mijn eigen roeiploegjes ook nog 
bezig met het begeleiden en instrueren van mensen met een 
beperking. Die beperkingen kunnen zowel fysiek als lichame-
lijk zijn. Ik vind dat erg dankbaar werk.
Naast deze actieve hobby ben ik ook een groot lezer en gaan 
mijn vrouw en ik graag naar de film, klassieke concerten en af 
en toe balletvoorstellingen.

Een paar jaar geleden heb ik me aangemeld als lid van de 
wijkraad. Ik heb dat gedaan omdat ik graag betrokken wilde 
zijn bij alle ontwikkelingen die zich in onze buurt (gaan) voor-
doen. Ik vind het belangrijk om bij al die ontwikkelingen mijn 
stem als buurtbewoner te kunnen laten horen. Ik heb in de 
achterliggende periode gemerkt dat die stem ook gehoord 
wordt en dat is maar goed ook. Er komt veel op ons af en 
we hoeven dat niet zonder eigen inbreng te ondergaan. Ik 
realiseer me daar overigens wel bij dat niet alles wat we willen 
ook gehonoreerd zal kunnen worden. Belangrijk is wel dat we 
duidelijk kunnen  maken wat we niet willen. Wat ik heel be-
langrijk is dat is dat het prettig wonen blijft in onze buurt, dat 
het verkeer in goede banen wordt geleid en vooral dat onze 
buurt groener wordt.

Daar wil ik me, vanzelfsprekend met steun van jullie als mede 
buurtbewoners graag voor blijven inzetten.

John van Putten

Stadsstrand De Oerkap mag 
blijven!
Woensdag 31 mei was er een vergadering van de commis-
sie Ontwikkeling van de gemeenteraad, onder meer over 
de verkoop van de Drijfriemenfabriek. Een spannend mo-
ment voor de buurt, voor de ondernemers van De Oerkap 
én voor de initiatiefnemers van de actie ‘Stop Uitverkoop 
Oerkap’.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft ge-
kozen voor het behoud van het stadsstrand, de creatieve 
werkplekken en muziekstudio’s, en de groenstrook langs de 
Oudeweg. Er zal een nieuwe taxatie worden uitgevoerd op 
basis van de bestemming ‘behoud het bestaande’, er moet 
een restauratieplan komen (met bijbehorend kostenplaatje) 
en op basis daarvan wordt dan met de huidige exploitanten 
onderhandeld over de prijs en de voorwaarden.

Daarmee is besloten dat de raad afziet van de hoogst mo-
gelijke financiële opbrengst. De wethouder heeft boven-
dien uitdrukkelijk bevestigd dat hij het besluit op deze ma-
nier zal gaan uitwerken. 

Op verzoek van de PvdA gaat nog bekeken worden of er 
kleinschalige aanpassingen mogelijk zijn die een iets hoge-
re opbrengst mogelijk maken, maar zoals ook de PvdA zei: 
“Als het niet gaat, dan gaat het niet.”

Verschillende partijen hebben ervoor gepleit om in de uit-
werking mee te nemen dat er ooit nog een wandel-/fiets-
route langs het Spaarne onder de Prinsenbrug door naar 
het Drosteterrein zou moeten komen. Een oud plan dat nu 
weer nieuw leven ingeblazen wordt. Het zou zeker een ver-
rijking voor de buurt en de stad zijn als op die manier de 
verschillende stadsdelen (Centrum, Oost, Noord, Waarder-
polder) meer een geheel gaan vormen. Maar zoiets staat 
uitwerking van het besluit over de Drijfriemenfabriek niet 
in de weg.

Stemverhoudingen
Wie meer wil weten over de stemverhoudingen (volgend 
jaar Gemeenteraadsverkiezingen, weet u nog?):
• GroenLinks, Actiepartij, CDA, Ouderenpartij, Socialisti-

sche Partij, Partij van de Arbeid en D66 steunden dit 
besluit.

• Fractie Mohr was niet aanwezig, maar heeft telefonisch 
laten weten volledig achter dit besluit te staan.

• Trots Haarlem pleitte ervoor om de kavel nu niet te 
verkopen, maar te verhuren aan de huidige gebruikers 
tot de ontwikkelingen op de Nieuwe Energie op gang 
zouden zijn gekomen; een standpunt waar ook best iets 
voor te zeggen is.

• VVD, Hart voor Haarlem en ChristenUnie waren tegen 
dit besluit, maar gingen voor openbare verkoop tegen 
de hoogst mogelijke prijs.

On-Haarlems
Het is te vroeg om te spreken van een cultuuromslag, maar 
het is verheugend om te zien dat veel partijen zich hebben 
gerealiseerd dat ze niet alleen beslissen over het huishoud-
boekje van de gemeente, maar vooral over de kwaliteit 
van de leefomgeving van mensen. Dat ze zich hebben la-
ten leiden door inhoudelijke argumenten en vertrouwen in 
burgers, in plaats van door een boekhoudersmentaliteit en 
geloof in anonieme commerciële projectontwikkelaars. Was 
het bij de Koepel nog kantje boord, in dit dossier was er 
opeens een bijna on-Haarlemse meerderheid die zich ach-
ter een prachtig initiatief van onze burgers schaarde.

Er is dus een nieuwe weg ingeslagen, maar er moet nog wel 
een hoop gebeuren. De wethouder zal scherp gehouden 
moeten worden op de gemaakte afspraken. Ondertussen 
kunnen we genieten van het stadsstrand en van de muziek 
en mooie dingen die er in de Drijfriemenfabriek worden ge-
maakt. En als er aanleiding is voor nieuwe actie, dan laten 
we het natuurlijk weten!

Iskandar Serail
Bewoner Drosteterrein
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De Koepel gaat open
Er gebeurt veel in en rondom de Koepel. Stichting Panop-
ticon werkt hard aan de uitvoering van de plannen. En er 
worden al de nodige onderzoeken uitgevoerd, bijvoor-
beeld naar vleermuizen. Ondertussen maakt Haarlem ge-
bruik van de unieke situatie van een klein jaar: de koepel 
staat leeg. Dat biedt ruimte voor bijzondere evenemen-
ten, bescheiden concerten, lezingen, theater. We willen de 
luchtplaats de komende periode gebruiken voor tijdelijke 
horeca. En ook de Bach-concerten en bijeenkomsten in de 
koepel hebben catering nodig. Als het meezit is het dus 
straks	mogelijk	om	een	kopje	koffie	te	drinken,	of	een	hap-
je te eten op het gevangenisterrein. Hierover is overleg 
met de gemeente. We houden zoveel mogelijk rekening 
met de buurt.

Hekken weg
Grote uitdaging is om het terrein vriendelijker te maken. 
Te beginnen met het weghalen van de hekken op de lucht-
plaatsen. Afvoer gaat zoveel mogelijk via de blauwe deuren 
aan de Harmenjansweg. Een deel moet via de Papentoren-
vest. Een deel van de muur is daar nieuw gemetseld; de 
plek voor een tijdelijk gat voor de afvoer van grote hekwer-
ken en direct een extra (nood)uitgang vanaf de luchtplaats. 

Verlichting op de Koepel
De Koepel is uitgerust met een zeer omvangrijk en complex 
lichtnet. Het kost tijd om dit helemaal te doorgronden. Zo 
gebeurde het de aanlichting van de koepel aan de buiten-
zijde niet werkte. Dat kon alleen aan tegelijkertijd met álle 
binnenverlichting. Toen het nog gevangenis was, stond na-
tuurlijk altijd alles aan. Inmiddels weten we hoe e.e.a. aan 
te schakelen is, maar houden we het ’s nachts donker om 
energie te besparen.

Rondleidingen en activiteiten
Beheerder Wagenhof krijgt veel verzoeken voor rondleidin-
gen. Zij gaan dit organiseren voor € 7,50 per persoon. (De 
opbrengsten zijn een bijdrage in hun beheerkosten.) Inschrij-
ven kan via de speciale website: www.kijkindekoepel.com. 
Voor de buurtbewoners geldt dat stichting Panopticon elk 
kwartaal een (gratis) rondleiding organiseert. De eerstvol-
gende is in september. 

Fotografie-middagen
Fotografen kunnen hun hart ophalen in de koepel. Elke 
laatste vrijdagmiddag van de maand kunnen maximaal 20 
fotografen terecht voor een fotografiemiddag. Je moet je 
daar voor inschrijven voor €10,00 via
www.opendekoepel.nl/fotografie

Op de hoogte blijven 
Voor vragen en opmerkingen kun je elke woensdag tus-
sen 16 en 19 uur terecht bij het Infopunt Open de Koe-
pel, Harmenjansweg 4. Daar is ook het nodige materiaal 
te zien en lezen. Er hangt inmiddels naast de voordeur aan 
de Harmenjansweg ook een evenementenkalender. Op Fa-
cebook kun je ook volgen wat er allemaal gebeurt. Kijk op 
Facebook.com/opendekoepel. En ontvang je de nieuws-
brief nog niet: meld je dan aan via www.opendekoepel.nl/
contact.

Onraad rondom de koepel?
Wagenhof beheert het Koepelterrein en is verantwoordelijk 
voor de veiligheid. Onraad of kapotte verlichting melden? 
Wagenhof is 24/7 bereikbaar op het nummer: 023 - 760 12 00. 

Verkoop en ontwikkeling van 
de voormalige Fietsznfabriek
Afgelopen 20 juni vond de behandeling van de verkoop-
procedure in de Commissie Ontwikkeling plaats. Namens 
de wijkraad heeft voorzitter Albert Diederik daarbij inge-
sproken. De vragen die de politieke partijen stelden, zijn 
hier nog niet genoemd. Wel was er veel draagvlak voor 
onze opmerkingen. Hieronder volgt een integrale tran-
scriptie van de zitting:

“Allereerst zijn we verheugd dat na vijftien jaar de voor-
malige Fietsznfabriek eindelijk ontwikkeld gaat worden. Bij 
het opstellen van de verkoopdocumenten is de wijkraad 
betrokken geweest en heeft die uitvoerig antwoord op 
vele vragen gekregen. Een aantal van onze wensen zijn 
meegenomen. Dat geeft aan dat de gemeente onze op-
merkingen serieus heeft genomen. Daar zijn we blij mee. 
Echter, in enkele belangrijke kernonderdelen van het plan 
kunnen wij ons niet vinden. Deze dienen te worden her-
overwogen.

Ik wil eerst een algemene, maar cruciale opmerking maken. 
Draagvlak bij buurt en omwonenden is cruciaal voor accep-
tatie van de plannen. Wij ondersteunen het uitgangspunt 
van een stedenbouwkundige invulling en architectuur van 
niveau. Architectonische kwaliteit die past in het historisch 
straatbeeld. Draagvlak gaat echter niet alleen over de ruim-
telijke kwaliteit, maar ook over wat er daarbinnen gebeurt. In 
die zin verbaast ons ook de zin op pagina 29: ‘De gemeente 
Haarlem wil in dit stadium vooral inzetten op het benutten 
van kansen op deze locatie zoals de markt deze ziet.’ Wij wil-
len dat de koper/ontwikkelaar VAN TEVOREN met de buurt 
in gesprek gaat over zijn plannen, niet pas NA de verkoop, 
en dat draagvlak in de buurt een gunningscriterium is bij de 
verkoop.

Meer in detail heeft de wijkraad de volgende opmerkingen:

1. Wij vinden het maximale bouwvolume van 8.400 m2 te 
massaal. Wij willen dat terugbrengen tot minder volume, 
zodat er meer lucht in het plan komt. Zo staat er aange-
geven dat de ruimte naast de voormalige drukkerij dicht 
gebouwd mag worden. De wens van de wijk is: maak 
openbare groenvoorziening vrij toegankelijk zonder af-
sluitbare hekken, zowel op het binnen- als op het buiten-
terrein. Verticaal groen, geveltuinen, planten, bomen en 
dakgroen.

2. De aangegeven goothoogte is maximaal 13 meter, met 
de kaphoogte erbij komt dat op 17 meter. De wijkraad 
heeft dit idee laten uitwerken in schetsen. Die geven een 
verontrustend beeld: de drukkerij dreigt zo in het niet te 
verdwijnen. Wij dringen er dan ook op aan dat het per-
ceel naast de voormalige drukkerij NIET bebouwd wordt, 
en dat de maximale aangegeven bouwhoogte niet wordt 
verhoogd.

3. De wijkraad wil de drukkerij gebruiken als multifunctionele 
ruimte voor kunst en cultuur, en als koffiebar, sportaccom-
modatie en buurthuis. Veel ouderen hebben te kennen 
gegeven daar behoefte aan te hebben. 

4. Het sociale aspect meenemen in de planvorming. Aan 
kangoeroe-woningen, zorgwoningen en woningen voor 
ouderen is een behoefte vanuit de buurt. Dit combineren 
met woningen voor jongeren/studenten. Blijkt uitstekend 
te werken. In die zin stellen wij de eis ‘maximaal 30 pro-
cent sociaal’ ter discussie.

5. In de plannen wordt het speelpleintje in de Dijkstraat op-
geofferd. Hiermee verdwijnt de enige speelplek in de wijk. 
Die moet worden gecompenseerd (of onbebouwd wor-
den gelaten). Voor 10-/13-jarigen is niets in de wijk. Ook 
een kinderopvangruimte is een aanvulling voor de buurt.

6. Water terug in de Oostvest meenemen in het verkoop en 
ontwikkelplan. Samen met de gemeente een oplossing 
creëren. 

7. Parkeren voor bezoekers regelen; parkeren in kelder of 
half verdiept, zonder ongewenste effecten in de plint. (Par-
keren onder de uitgegraven gracht is een optie.)

8. De aanleg van een gesloten fietsenkelder, toegankelijk 
voor de buurt.

9. Breng de historische panden aan de Houtmarkt in de 
oude staat terug, zowel binnen als buiten.

Overigens steunen wij het streven naar veelvormigheid in 
vorm en invulling, en naar eisen aan de duurzaamheidsas-
pecten daarvan. Kleinschalige winkels en units voor zzp’ers 
kunnen op onze steun rekenen (geen detailhandel staat in het 
SpvE, visie Spaarnesprong wel detailhandel).

Tot slot lijkt het mij vanzelfsprekend dat het uiteindelijke plan 
wordt getoetst aan haalbaarheid qua financiën en planning. 
Wij dringen erop aan dat er harde garanties worden inge-
bouwd om scenario’s als de Nieuwe Energie en het Dantuma-
terrein te voorkomen.”

5 6
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Viewmaster
Door Harm van Ee

De Hanekam
Aan de grens van onze wijk kijken we vanaf de Oostvest rich-
ting Amsterdamsevaart aan tegen een hoge witte koker met 
een abstracte grillige vorm. Net als bij veel kunst in de open-
bare ruimte zullen weinigen zich afvragen hoe en waarom 
het daar gekomen is.
 

Beeldhouwer Carel Visser kreeg in de jaren zestig bekend-
heid met zijn geometrische, abstracte sculpturen van indus-
triële materialen als roestig staal en beton. 

Visser was een gerespecteerd kunstenaar en kreeg meerdere 
prijzen tijdens zijn leven: in 1972 de Staatsprijs voor beelden-
de kunst en architectuur en in 2004 de Wilhelmina-ring , de 
tweejaarlijkse oeuvreprijs voor beeldhouwkunst. 

Zijn werk bevindt zich in de collectie van musea en beelden-
parken, onder andere: het AMC, Kröller-Müller, Boijmans Van 
Beuningen, Stedelijk Museum en de Tate Modern in Londen.  
Tevens was hij van 1966 tot 1998 docent aan de beroemde 
kunstacademie Ateliers ‘63 in Haarlem. 
Carel Visser overleed  01-03-2015 op 86 jarige leeftijd.

Visser’s beeld is in 1989 in opdracht van de NS gemaakt voor 
het 150-jarige bestaan. De eerste spoorlijn werd hier in 1839 
geopend. Het eerste station stond tevens op deze plek.
In de jaren 80 liet Visser dikke ijzeren platen “figuurzagen”. 
Hierdoor ontstonden grillige organische vormen. Deze pla-
ten werden aan elkaar gelast en de nieuw ontstane vormen 
zien er zodoende massief uit. De lichtbruine Hanekam is dus 
hol van binnen en steunt op een soort van naar beneden 
hangende holle kleerhanger.Door het gebruik van ovale vor-
men kun je er ook een verwijzing in zien naar de dynamiek 
van een treinonderstel. De ondersteunende betonnen sok-
kel is wit beschilderd met zwarte geometrische vlakken.
Het totaal is bedoeld als landmark bij binnenkomst in Haar-
lem. De NS en de Gemeente Haarlem hebben destijds be-
wust gekozen voor deze optie.

Wie nu lopend dichterbij komt ziet echter dat de plek on-
der het beeldhouwwerk een rotzooi is met overbodig bouw 
materiaal. Ook de twee waterbakken die deel uitmaken van 
het ontwerp zijn volgegooid met troep en staan droog. Het 
metalen gedeelte roest en vraagt om een opknap beurt. De 
ruimtelijkheid die het beeld nodig heeft wordt ingekaderd 
door hekken die er al jaren staan. Het geheel vormt nu een 
troosteloos decor voor de entree van Haarlem.
Binnen het nieuwe ontwerp van de Amsterdamsevaart zie ik 
op het kruispunt een lege plek. 
Het is te hopen dat de NS niet vergeet hun eigen monument 
weer nieuw leven in te blazen. 

Deze tekst met meer foto’s is ook te zien op facebook: 
Scheepmakersdijk 43

7
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SMK 2A:
De eerste paal is geslagen
10 januari jongstleden was de aftrap van de sloop van de be-
staande opstallen. In de afgelopen maanden is er een hoop 
gebeurd.

• De eerste actie na het sloopwerk wat het slaan van de dam-
wand, deze is niet meer zichtbaar.

• Na de damwand zijn we gestart met de saneringswerk-
zaamheden, niet meer zichtbaar

• Na het saneringswerk zijn we gestart met Archeologie, niet 
meer zichtbaar

• Na de archeologie zijn we gestart met de ruwe werkzaam-
heden van de kade, zoals het verankeren hiervan, niet meer 
zichtbaar

• Na de verankering zijn we gestart met het aanbrengen van 
de constructie van de kade…. En Yes dit is het eerste punt 
wat zichtbaar is, althans het houten aanvaarbeveiliging :-) 
alles wat u nu nog ziet wordt pas in het laatste stadium af-
gemaakt zoals we kunne zien bij fase 1.

• En dan op 1 juni is de eerste paal geslagen en ook deze is 
niet meer zichtbaar straks.

Ontwikkelen en bouwen vergt heel veel voorbereidingstijd in 
het ontwikkelstadium veel met de buurt en de omgeving in de 
bouwfase ook. Er worden ook veel zaken gedaan die straks als 
het af is niet meer zichtbaar zijn.  

In verband met de omliggende bebouwing zijn we gebonden 
aan zogenaamde schroefpalen. Dit om trillingen te voorkomen 
en de overlast zo minimaal mogelijk te laten zijn. Door een ac-
tieve watervoerend laag net onder het maaiveld is er gekozen 
voor een achtkantige geprefabriceerd holle betonpaal die er 
trilling arm en bijna geruisloos in gaat.
 
Alle werkzaamheden die in de grond gebeuren zijn veelal nog 
onzeker, we kunnen peilen en meten en onderzoeken wat we 
willen maar zoals we aan den lijfe hebben ondervonden door 
diverse extra olie tanks die nog in de grond zaten kan je de 
zaken nooit helemaal uitsluiten.      

Maar dan nu is de eerste Paal geslagen en daarna gaan we 
zichtbaar werk uitvoeren, voor de zomervakantie zit het in de 
planning om de funderingsvloer van de parkeergarage te stor-
ten en vanaf dat moment gaan we letterlijk de grond uit... En 
grove planning zal zijn dat het volume van het gehele complex 
tegen het einde van het jaar staat , daarna zullen wij met de 
afbouw aanvangen de oplevering zal niet eerder zijn dan het 
3e kwartaal 2018.
 
Ik wil alle bestaande bewoners rond SMK Haarlem fase 2a van-
uit hier bedanken voor het geduld en de samenwerking. Het 
was een lange weg naar de eerste paal toe maar altijd in goe-
de samenspraak met de gemeente Haarlem en jullie als buurt. 
Wij hebben er vertrouwen in dat we ook het vervolg proces in 
goede harmonie en samenspraak kunnen voortzetten.  
 

Wij hebben genoten van de viering van de eerste paal en op 
naar het hoogste punt.

Met vriendelijke groet,
 
M.S. (Mark) Niewenweg
Directeur

* Inmiddels heeft Mark ontslag genomen en is bij het 
uitkomen van dit nummer geen directeur meer.

Veilig op vakantie 
Zoals u misschien weet, is vakan-
tietijd ook inbraaktijd. Wijkagent 
Mustafa Karademir: “Inbrekers 
hebben hun agenda erop afge-
stemd. In hun zoektocht naar buit 
richten zij zich bij hun tocht door de straten op 
standaardsignalen bij huizen waarvan de bewoners lan-
gere tijd weg zijn. Zorg dat die signalen er niet zijn. Dat 
verkleint de kans op een nare thuiskomst.”

Uitpuilende brievenbussen, gesloten gordijnen en geen 
licht aan in de avondschemer zijn de belangrijkste sig-
nalen die iedereen kan voorkomen. Geef het huis een 
bewoonde indruk, is het advies. Maar dieven struinen 
niet alleen straten af. Hetzelfde doen ze telefonisch en 
via social media. Voicemails met vakantiemeldingen en 
vandaag geplaatste foto’s of berichten van vakantie-
pret aan de Cote d’Azur betekenen dat de bewoners de 
komende nacht in elk geval nog niet thuis zijn.

Voor u op vakantie gaat:
• Sluit ramen, deuren en bovenlichten goed af. Denk 

ook aan wc, kelder, schuur en balkon.
• Check hang- en sluitwerk op gebreken. 
• Laat geen sleutel aan de binnenkant van het slot zitten. 
• Haal kostbaarheden uit het zicht.
• Laat geen geld, waardepapieren en sieraden thuis. 

Vraag uw bank om een kluis. 
• Laat niet duidelijk zien dat u op vakantie bent; zorg 

voor een bewoonde indruk. 
• Vraag buren uw huis en erf in de gaten te houden.
• Laat planten in de vensterbank staan. Vraag iemand 

ze water te geven.

• Regel met tijdschakelaars per avond wisselende ver-
lichting.

• Laat post en kranten uit de brievenbus halen.
• Doe de gordijnen niet dicht.
• Laat geen volle afvalcontainers bij uw huis achter.
• Ladders, vuilcontainers en andere tuinmaterialen zijn 

voor dieven ideaal klimmateriaal. Haal ze zo mogelijk 
uit uw tuin.

• Zet fietsen/bromfietsen/scooters altijd op slot. Ook 
binnen.

• Maak geen melding op Twitter, Facebook of op uw 
weblog waarin staat dat u op vakantie gaat. 

• Wees voorzichtig met afwezigheidsberichten op voi-
cemail en e-mail.

• Voorzie waardevolle goederen van een merkteken. 
Maak er desnoods foto’s van.

Onderweg:
• Als u ergens parkeert of aanlegt, sluit dan uw auto, 

caravan of boot goed af. 
• Laat geen geld of creditcards in het voertuig achter. 
• Leg geen mobiele telefoons, camera’s of andere 

waardevolle spullen in het zicht.
• Draag uw paspoort, geld en creditcard in een hals- of 

heuptasje.

Terplekke:
• Sluit de auto, boot, caravan, hotelkamer of hut altijd 

goed af. 
• Berg waardevolle papieren, creditcards et cetera op 

in een kluisje. 
• Neem zo min mogelijk contant geld mee. 
• Let goed op uw spullen op drukke plaatsen (bijvoor-

beeld in een rij en bij gedrang). 
• Draag uw bezittingen zo min mogelijk zichtbaar voor 

vreemden. 
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Communicatie in de wijk
In het laatste kwartaal van 2015 merkten we dat er behoefte 
is aan meer en snellere communicatie met de bewoners van 
de wijk en daarbuiten. We zijn daarom het project ‘Nieuwe 
Communicatie’ gestart. Begin 2016 hebben we dat uit-
gewerkt in een zogenoemde communicatiespin.

Deze communicatiespin bestaat uit een aantal onderdelen:

Digitaal
Website:
Snel en uitgebreid, gekoppeld aan Facebook, Twitter, de Wijk-
krant en een nieuwsbrief.

Facebook:
Snel en kort.

Twitter:
Snel en ultrakort.

Nieuwsbrief:
Snel, gericht en uitgebreid (waar nodig gekoppeld aan de pa-
pieren versie).

Papier
Wijkkrant:
Langzaam en beknopt, drie keer per jaar.

Nieuwsbrief:
Snel en gericht.
 
Face to face
Algemene vergadering:
Tien keer per jaar.

Speciale vergadering:
Indien nodig.

Bij de laatste jaarvergadering bleek dat er ook een hoop wijk-
bewoners zijn die weinig op hebben met de digitale wereld. 
Daarom krijgt u nu dit formulier in de bus met het verzoek het 
in te vullen. 

Wilt en kunt u de nieuwsbrieven en dergelijke digitaal ontvan-
gen, dan is dat prima. Kunt u dat niet, omdat u geen computer 
heeft of niet bekend bent met de digitale wereld, dan is het 
mogelijk de nieuwsbrieven in gedrukte vorm in de brievenbus 
te ontvangen. 

De strook kunt u inleveren Damaststraat 30 of Scheepmakers-
dijk 32 c

Formulier

[ ] Ik meld me aan voor de digitale nieuwsbrief op www.wijkraadsmd.nl

[ ] Ik meld me aan voor de digitale nieuwsbrief; hierbij mijn e-mailadres en verdere gegevens

 Naam: 
 
 Email: 

 Adres 

[ ] Ik meld me aan voor de papieren nieuwsbrief; hierbij mijn naam en adres
    

Naam: 
 
 Adres 

[ ] Ik ben niet geïnteresseerd 
‘Een tegel eruit, groen erin!’ 
Volgens deze slogan is de Scheepmakersdijk reeds voortvarend te werk gegaan.

Inmiddels is een geveltuintje aangelegd aan het pad dat loopt naar het Spaarne. Bij de speeltuin ‘De Glasblazers’ ver-
schenen onlangs 3 plantenbakken. Een groot aantal bewoners hebben potten met planten voor hun gevel gezet wat de 
straat een fleurige en groene aanblik biedt. Hierbij een oproep: Steek de koppen bij elkaar en help mee om onze ver-
steende wijk te vergroenen! 

Maak uw wijk nog groener: 
adopteer een boomspiegel 
of groenstrook
Haarlemmers die zelf geen tuin hebben of graag meer 
groen voor de deur willen, hebben de mogelijkheid om 
een groenstrook of boomspiegel (het stukje rondom de 
stam van een boom) te adopteren. Dat kan alleen met de 
buren	of	zelfs	met	de	hele	straat.	Hier	kan	dan	een	fleurige	
minituin met bloemen en planten van worden gemaakt. 
Ook het laten aanleggen van een geveltuintje door Spaar-
nelanden is mogelijk.

Zelf onderhouden Inwoners zorgen zelf voor de beplant-
ing en het onderhoud van de minituin. In opdracht van de 
gemeente Haarlem adviseert en ondersteunt Spaarnelan-
den inwoners waar nodig. Voor het onderhoud wordt met 
de betrokkenen door Spaarnelanden een overeenkomst 
gesloten. 
 
Subsidie kleinschalig groen In Haarlem is subsidie bes-
chikbaar voor kleine groenprojecten of het aanleggen van 
een geveltuin. Het aanvragen van deze subsidie kan via de 
website van de gemeente:
www.haarlem.nl/subsidie-bewonersinitiatieven-klein-
schalig-groen
Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden 
van een minituin is te vinden op de website van Spaarne-
landen: www.spaarnelanden.nl
 
Marieke van der Kaa
Relatiemanager Spaarnelanden
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Iets te vieren? Huur de speeltuin!
Stuur een mailtje met de gewenste datum
en tijd naar info@deglasblazers.com

Speeltuin De Glasblazers
Scheepmakersdijk 10
facebook.com/glasblazers
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Verkeer en Parkeren
De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 
een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stem-
men is: “Bent u vóór of tegen uitvoering van het pakket 
van 19 maatregelen voor het moderniseren van parkeren 
uit het raadsbesluit van 15 december 2016?”

Dinsdag 13 juni j.l. was er een informatieavond georgani-
seerd door de wijkraden.
Amsterdamse Buurten, Parkwijk-Zuiderpolder, Scheepmak-
ersdijk en Sportheldenbuurt uit Haarlem Oost 
in het Reinaldahuis om uitleg te geven over de gevolgen 
van de uitslag van het parkeerreferendum omtrent het Par-
keerbeleid van de Gemeente Haarlem.

Zie onze nieuwsbrief, facebook en de website.
www.wijkraadsmd.nl/verkeer/parkeren/parkeerreferen-
dum-ja-of-nee-13-juni-a-s

De uitslag van het referendum is een advies aan de ge-
meenteraad. Na het referendum bespreekt de gemeen-
teraad de uitslag van het referendum. De gemeenteraad 
besluit dan ook of het pakket van maatregelen wordt in-
gevoerd of niet. Het gaat om de maatregelen als één ge-
heel. Er is geen selectie in de zin dat sommige maatregelen 
wel doorgaan en andere niet. 

Wat was de aanleiding? De belangrijkste 4 problemen van 
in totaal 13 zijn:
1. Vanaf circa 17.00 uur door de week en op zondag vanaf 

de middag kunnen de bewoners in de wijken van en 
rondom het Centrum niet parkeren vanwege de stads-
bezoekers;

2. Tegelijkertijd staan de meeste parkeergarages meestal 
meer dan half leeg.

3. Bewoners en gemeente melden “misbruik” c.q. creatief 
gebruik en uitruilen van de bezoekersschijf in Zone C 
voor een 2e en zelfs 3e auto of t.b.v. forensen (niet-Haar-
lemmers die in Haarlem werken) dat in een aantal stads-
delen en buurten tot een te hoge parkeerdruk leidt.

4. De opbrengst van parkeerboetes in Zone C gaan naar 
het Rijk i.p.v. naar de gemeente; de gemeente loopt 
daardoor ruim € 240.000 per jaar mis.

De huidige plannen van de gemeente lossen deze proble-
men niet voor 100% op, maar wel voor een merkbaar deel. 

Herinrichting Harmenjansweg
De Werkgroep Verkeer-Herinrichting Harmenjansweg is in 
gesprek/onderhandeling met de gemeente en ontwerper 
Mark van der Heide. Bij de gesprekken zijn aanwezig de 
Bomenwachters en de Fietsersbond.

We zijn in een afrondende fase beland, met als resultaat:
- Eenrichtingverkeer, met als voorwaarden: Vanwege 

ontwikkelingen elders in de buurt (Koepel, enz.) en on-
bekende effecten op het sluipverkeer, wordt de inricht-
ing zodanig dat het mogelijk is dat de straat in de toe-
komst alsnog af te sluiten.

- Fietsstraat met rode klinkers, rammelstrook en 2 drem-
pels/plateaus.

- Straat wordt rechtgetrokken met aan beide zijden nieu-
we bomen (zig-zag geplaatst) en grondgroen.

- Ter hoogte van Papentorenvest en Spoortunnel een 
voetgangers plateau.

- Staatlantaarns Bakenesse geven te weinig licht, het 
worden booglampen zoals op de Gedempte Oude 
Gracht (maar kleiner).

- Inrichting volgens HIOR met klinkers.
- Parkeerplaatsen komen op gelijk hoogte met de stoep, 

gescheiden door witte klinkers.

We zijn nog wel in gesprek/onderhandeling over:
- Inrichting entree Harmenjansweg is nog niet duidelijk, 

hier volgt nog een heldere tekening.
- Afsluiting van de Oostvest t.h.v. Papentorenvest
- Plaatsing hekken bij speeltuin in de Damaststraat

Na een afsluitend gesprek met de gemeente volgt nog een 
informatie avond voor alle bewoners, door de gemeente 
en wijkraad (Werkgroep HI Harmenjansweg).

Herinrichting Amsterdamsevaart en afwaardering 
Gedempte Oostersingelgracht (GOG).
Zoals u al gezien heeft is de herinrichting gestart op 7-6 
j.l. en duurt t/m oktober, waarbij de Nagtzaamstraat is af-
gesloten tot half augustus.

De GOG wordt met 1 rijbaan versmald, richting Amster-
damsevaart en de Papentorenvest wordt met 1 baan voor 
rechtsaf versmald, dit om de doorloop naar de Amsterdam-
sevaart goed te laten verlopen.
Verdere afwaardering/herinrichting van de GOG vindt 
plaats rond 2020.  

Visie 2030 en aanvulling tot 2040.
Hier is nog niet veel meer te melden dan dat we momen-
teel in gesprek zijn met de Gemeente en stakeholders.

We houden u op de hoogte!

Frans Steffens
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De lekkerste vis in Oost!
Elke dag verse vis

 Bestel een kant-en-klare overheerlijke
 visschotel van Tarik!

Kijk op de website voor
het complete assortiment

Gedempte Herensingel 10
(tegenover de Amsterdamse poort)

Bestellen: 023 5359820 / 0617020224
info@vishandeldepoort.nl

facebook.com/vishandeldepoort

www.vishandeldepoort.nl


