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Gemeente Goede
Vrijdag gesloten

Opknapbeurt
voor Lautje

99% brugklassers Gratis cursus
Duits in Osnabrück
naar top 3

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend.
GroenLinks werd in Haarlem de
grootste partij met 9 zetels in de
raad. Daarna komt de PvdA met 6 zetels. D66 en de VVD hebben allebei
5 zetels. Het CDA heeft er 4. De SP,
OPHaarlem en Trots hebben 2 zetels. En de Actiepartij, ChristenUnie,
Hart voor Haarlem en Jouw Haarlem
hebben er ieder 1. Het opkomstpercentage in Haarlem was 54,5%. Dat
is hoger dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014, toen was
het opkomstpercentage 52,7%.
Lees meer over de verkiezingen op
pagina 6 van deze krant.

De gemeente is op vrijdag 30 maart
en maandag 2 april gesloten vanwege Goede Vrijdag en Tweede
Paasdag. Ook het publieksinformatienummer 14 023 is die dagen niet
bereikbaar.
Op maandag 2 april wordt er ook geen
gft-afval en restafval ingezameld in
Haarlem. Mensen die normaal gesproken hun afval op die maandag
buiten zouden zetten, kunnen dat nu
doen op zaterdag 31 maart. Dit geldt
voor de Indischebuurt-Zuid, Patrimoniumbuurt, Waarderhaven & Conradkade 10, Meerwijk en Molenwijk. Het
Milieuplein van Spaarnelanden is ook
dicht op maandag 2 april. De ondergrondse containers worden op deze
dag wel geleegd.
www.haarlem.nl/openingstijden
www.haarlem.nl/afvalinzameling

Het standbeeld van Laurens Janszoon
Coster op de Grote Markt krijgt een
opknapbeurt. Dat geldt ook voor het
beeld van Frans Hals op het Florapark.
De beelden zijn vervuild en hebben
ook last van corrosie van het brons.
Metaalrestaurateur Michiel Langeveld
heeft de beelden onderzocht. Op
basis daarvan heeft Kunstwacht een
behandelplan opgesteld. De werkzaamheden beginnen in het voorjaar
van 2018. Op 28 maart is er een gratis
lezing over het conserveringstraject.
De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00
uur bij 37PK en is gratis toegankelijk.
Kunsthistoricus Michiel Kersten van
Artetcetera zal een lezing geven over
de historie van de beide beelden, die
in 1900 en 1856 gemaakt zijn. Michiel
Langeveld vertelt meer over het metaalonderzoek wat hij heeft gedaan.
www.37pk.nl

Het is ieder jaar weer spannend:
hoeveel leerlingen uit groep acht
kunnen volgend schooljaar naar hun
favoriete middelbare school? Dit jaar
lukte het om 99 procent van de leerlingen te plaatsen op een school uit
hun top drie. En 97,5 procent kon op
de school waar zij het liefst naartoe
wilde terecht. In het beroepsgericht
vmbo en op het vwo konden alle leerlingen op de school van hun eerste
voorkeur worden geplaatst. Bij het
vmbo-tl, havo en gemengd advies
havo/vwo was dat voor 86 leerlingen
niet mogelijk. Daarvan zijn 61 wel op
een school uit hun top drie geplaatst.
Voor het schooljaar 2018-2019 hebben zich 3.260 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland.
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Wilt u (beter) Duits leren? Onze
zusterstad Osnabrück geeft een
studiebeurs weg aan één Haarlemmer voor een zomertaalcursus. De
cursus is van 20 augustus tot en met
17 september aan de hogeschool
Osnabrück. Hij bestaat uit 90 lesuren
op diverse niveaus. Ook is er een
uitgebreid programma met lezingen,
bedrijfsbezoeken, sport, cultuur en
een excursie naar Berlijn. De beurs
omvat de kosten voor de cursus zelf
inclusief de excursie. Ook de accommodatie wordt geregeld: in een studentenflat, het internationale Guest
House of een gastgezin. De reiskosten vallen er niet onder. De cursus
is voor studenten en werkenden van
18 jaar of ouder. Aanmelden kan tot
3 april. Meer informatie op
www.haarlem.nl/taalcursus

Stadsdeelnieuws
Centrum

Samenwerking binnenstad
Vier partijen blijven ook de komende jaren samenwerken om de Haarlemse
binnenstad aantrekkelijk te houden. Het gaat om ondernemersorganisatie
Haarlem Centraal en Koninklijke Horeca, de Vereniging van Eigenaren
Binnenstad, de gemeente en Haarlem Marketing. De vier hebben 14 maart
een nieuw convenant binnenstad afgesloten. Daarin staan afspraken om
de binnenstad concurrerend te houden, om vernieuwingen in gang te zetten en om de binnenstad duurzamer te maken. MKB Haarlem en de acht
grote culturele instellingen onderschrijven de afspraken ook.

Noord

Speeltuin vernieuwd
De speeltuin op het Blekenbergplein krijgt een nieuwe inrichting. Het ontwerp is samen met bewoners en kinderen uit de buurt gemaakt. Spaarnelanden haalt deze week de oude speeltoestellen weg. In de week van 3
april komen de nieuwe speeltoestellen.

Wandel4daagse
Van 10 tot en met 13 mei is de Haarlemse Wandel4daagse. De start- en
finishlocatie is iedere dag bij de Sporthal Kennemer Center. Deelnemers
kunnen kiezen uit zes afstanden. De organisatie is op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Wilt u helpen om routes uit te zetten, stempelposten te bemensen, bij de inschrijving of als EHBO’er of verkeersregelaar? Meld u aan!
Meer informatie op www.wandel4daagsehaarlem.nl.

Oost

Acht meidoorns geplant
Leerlingen van de Franciscus van Xaveriusschool vierden donderdag
22 maart Boomfeestdag. Samen met wethouder Cora-Yfke Sikkema hebben ze acht meidoorns geplant in de Van Keulenstraat. Ook De Groene
Mug was erbij. De kinderen gaven de bomen een wens voor de toekomst
mee en lieten wormen bij de meidoorns los. Wormen zorgen ervoor dat er
voldoende lucht bij de boomwortels komt.

Op de hoogte blijven van gemeentenieuws?

Stadskrant gaat stoppen
De Stadskrant van de gemeente
houdt binnenkort op met bestaan.
In juni 2018 komt de laatste editie
uit. Wilt u daarna op de hoogte
blijven van gemeentenieuws? Hieronder staat op welke manieren dat
kan.
Waarom stopt de Stadskrant?
De gemeente heeft nu iedere maand
zes pagina’s in De Haarlemmer
om eigen nieuws te publiceren. We
zetten daarin een mix van allerlei
soorten artikelen. Maar niet iedereen
leest graag een papieren krant. En
niet iedereen is geïnteresseerd in
dezelfde onderwerpen. Daarom willen we het makkelijker voor u maken
om zelf te kiezen wat voor nieuws
u wilt krijgen. En op welke manier u
dat krijgt.
Online en offline
In 2015 heeft de gemeente een
groot communicatieonderzoek onder
Haarlemmers gedaan. Daaruit bleek
dat de voorkeuren van Haarlemmers heel erg verschillen. De een wil
vooral nieuws over het eigen stadsdeel en krijgt dat graag per e-mail.
De ander bekijkt liever een video van
de gemeente. Of bladert juist graag
door een papieren krant. Om daar
aan tegemoet te komen, gaan we
gemeentenieuws op meer verschillende manieren aan te bieden. Zowel
online als offline.
Digitale nieuwsbrief
Alle nieuwsberichten van de gemeente komen op www.haarlem.nl/
nieuwsoverzicht te staan. U kunt er
ook voor kiezen om deze berichten
automatisch in uw mailbox te krijgen.
U kiest zelf welke onderwerpen u interessant vindt. Bijvoorbeeld nieuws

over het stadsdeel waar u woont, of
nieuws voor ondernemers.
U kunt zoveel categorieën kiezen
als u zelf wil. Nu is het nog zo dat u
per categorie één e-mail krijgt met
daarin de laatste berichten. Binnenkort verandert dat. Dan krijgt u
één gecombineerde nieuwsbrief met
daarin al uw gekozen onderwerpen.
www.haarlem.nl/nieuwsbrief
Sociale media
Gemeente Haarlem is ook actief op
sociale media. We posten hier foto’s,
video’s en berichten. U kunt ook zelf
berichten delen of een vraag stellen.
	www.facebook.com/gemeentehaarlem
	@gemeentehaarlem
 @gemeentehaarlem
	www.linkedin.com/company/
gemeente-haarlem
 Gemeente Haarlem
Naast de algemene accounts hebben vier van de vijf stadsdelen ook
een eigen Facebookpagina. Hier
delen we nieuws en foto’s die vooral
interessant zijn voor de mensen die
wonen en werken in dit stadsdeel.
	www.facebook.com/
onshaarlemnoord
	www.facebook.com/onsoost
	www.facebook.com/onsschalkwijk
	www.facebook.com/onszuidwest
Papieren kranten
Uit het communicatieonderzoek in
2015 bleek dat het veel mensen eigenlijk niet uitmaakt of ze een artikel
lezen in een ‘eigen’ krant van de gemeente of in een andere krant. Soms
weten ze het verschil ook niet goed.

Daarom publiceert de gemeente haar
nieuws straks niet meer in een eigen
Stadskrant. Wel mogen alle kranten,
huis-aan-huisbladen, magazines en
wijkkranten het nieuws van de gemeente plaatsen. U kunt het nieuws
van de gemeente dus ook straks nog
in papieren kranten tegenkomen.
Wanneer de gemeente nieuws
heeft dat heel belangrijk is voor alle
Haarlemmers, kopen we daarvoor
advertentieruimte in een krant in.
En wanneer er nieuws is dat u direct
aangaat, bijvoorbeeld over werkzaamheden in uw straat, krijgt u
daarover een brief.
Officiële bekendmakingen
Alle officiële bekendmakingen van
de gemeente worden sinds 2014 digitaal gepubliceerd op www.haarlem.
nl en www.officielebekendmakingen.
nl. Een kleine selectie verschijnt
daarnaast ook in huis-aan-huisblad
De Haarlemmer. Dat blijft ook zo als
de Stadskrant niet meer bestaat. Wilt
u zeker weten dat u niets mist? Meld
u dan aan voor de e-mailservice op
zoek.overheid.nl. Of download de
app Omgevingsalert Haarlem.

Schalkwijk

Digitaal Sterk!
Digitaal Sterk! is een project om mensen te helpen digitaal vaardig te worden. Het project werkt hiervoor met vrijwilligers. Lijkt het leuk om hierbij te
helpen? Of werkt u als professional met mensen uit deze doelgroep? Kom
dan op maandag 16 april naar de informatiebijeenkomst in de Ringvaart
(Floris van Adrichemlaan). De bijeenkomst biedt een schat aan informatie
en inspiratie. Zoals workshops van Stichting Lezen en Schrijven en de
Compaan. Na afloop is er een maaltijd en een leuke verrassing voor de
deelnemers. Aanmelden kan bij Irma Hoorn: ihoorn@dock.nl.

Zuid-West

Zonnepanelen Nova College
Op het Nova College aan de Zijlweg komt een dak met collectieve zonnepanelen. Zo’n honderd huishoudens uit de buurt kunnen daar vanaf deze
zomer hun eigen groene energie opwekken. Een goede optie voor wie
geen zonnepanelen op zijn eigen dak kan plaatsen. De belangstelling voor
het collectieve zonnestroomdak is groot. Via de voorinschrijving zijn bijna
alle beschikbare zonnestroomdelen al gereserveerd. Stichting Kennemer
Energie, die het project coördineert, nodigt eigenaren van andere grote
daken in Haarlem op contact op te nemen. Ook zij kunnen misschien hun
dak ter beschikking stellen. www.kennemerenergie.nl.

Bazaar Pelgrimkerk
De Pelgrimkerk houdt op 6 en 7 april een bazaar. De opbrengst gaat
naar diverse goede doelen. De bazaar is van 11.00 tot 14.00 uur aan de
Stephensonstraat 1. www.pelgrimkerk.nl.

Kom nu in actie om meeuwenoverlast te voorkomen

Last van meeuwen?
Het broedseizoen van de meeuwen
staat weer voor de deur. Had u
vorig jaar overlast van meeuwen?
Kom dan nu in actie.
Waarom zie je zoveel meeuwen in
de stad? “Meeuwen zoeken mensen
op. Simpel gezegd staat de aanwezigheid van mensen namelijk gelijk
aan de aanwezigheid van voedsel”,
vertelt faunaspecialist Johan Stoelwinder van PCF Holland/Anticimex.
“En hoewel veel gemeenten ondergrondse afvalcontainers aanleggen,
zijn er nog altijd bewoners die hun afvalzakken buiten laten staan. Als veel
mensen dat doen, trekt dat meeuwen
aan. We adviseren dan ook afval niet
op straat of op het balkon te plaatsen.
En natuurlijk is het niet verstandig de
meeuwen te voeren.”
Grind en takjes
Zodra meeuwen voedsel hebben
gevonden, is de kans groot dat zij in
de nabijheid gaan nestelen. Dat gebeurt vanaf eind april, vaak op platte
daken waar voldoende nestmateriaal
te vinden is. Johan: “Door de aanwezigheid van grind heeft zo’n dak iets
weg van hun oorspronkelijke leefomgeving. Voor de meeuwen is dat ideaal.” Daarom adviseert de gemeente
in het voorjaar regelmatig het dak op

te gaan, mits dit niet gevaarlijk is. Zo
wordt het een minder aantrekkelijke
nestelplek. Bovendien helpt het om
een dak schoon te houden, zodat
meeuwen geen nestmateriaal kunnen vinden.
Beschermd dier
Toch een nest? Dan kan Johan
uitkomst bieden. “Meeuwen zijn
beschermd en mogen daarom tijdens het broedseizoen niet zomaar
worden verstoord. De gemeente
Haarlem beschikt echter over een
speciale ontheffing. Met de ontheffing mag het onderzoek doen naar
methoden om meeuwenoverlast te
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bestrijden. PCF Holland/Anticimex
doet voor de gemeente onder meer
aan ‘nestbeheer’. Daarmee voorkomen we dat eieren uitkomen. Ook
plaatsen wij professionele meeuwenwering. Het zijn effectieve methoden
om overlast te verminderen. De
oplossing is wel lokaal: de meeuw
zal op zoek gaan naar een andere
locatie voor het nest. Het is daarom
raadzaam buren hierbij te betrekken.”
De gemeente Haarlem biedt een
vergoeding aan voor nestbeheer en
het plaatsen van meeuwenwering.
Meer informatie: www.haarlem.nl/
meeuwenoverlast

Speeltuin voor kinderen met en zonder beperking

Eerste Haarlemse samenspeeltuin De Papegaai geopend
De Papegaai, de eerste ‘samenspeeltuin’ van Haarlem, ligt naast
de sportvelden van voetbalvereniging D.S.K in Haarlem-Oost. Sinds
half maart kunnen hier kinderen
met en zonder beperking samen
spelen. Op zaterdag 7 april zal
wethouder Jeroen van Spijk De
Papegaai officieel openen door
samen met de koning en de koningin van de speeltuin het lint door
te knippen.

die voor kinderen met een beperking toegankelijk en veilig zijn, en
waar ook kinderen zonder beperking
graag in spelen. Zoals een vogelnestschommel waar je liggend in
kunt zwaaien en zwieren.”

Ook wordt het straatnaambord ‘Weidemapad’ onthuld. Rinus en Jo Weidema stonden aan de wieg van de
speeltuin Oosterkwartier en de huidige speeltuin. In het weekend van
7 en 8 april zijn ook veel feestelijke
kinderactiviteiten gepland.

Uitdaging
Het koude, natte weer in december
zorgde voor wat oponthoud, vertelt
Marcel. “Een speeltuin aanleggen
in de winter is een uitdaging.” Er
moest een pad komen langs alle
speeltoestellen zodat je overal met
een rolstoel bij kunt komen. Ook de
ondergrond bij de toestellen moest
veilig gemaakt worden. Intussen is
dat allemaal gebeurd. Behalve de
vogelnestschommel zijn er een kabelbaan, een wipwap, een zandbak
met waterding en een speeltoren. Er
is een theehuisje/speelhuisje waar
de kinderen zandtaartjes kunnen
maken en ook daar kun je met je
rolstoel in. De Papegaai is voor alle
kinderen in de buurt. Mariska van
Zeeland, wie kent haar niet, is het
gezicht én de spil van de speeltuin.
Zij is al toezichthoudster sinds 2009
en kent alle kinderen bij naam.

Zwaaien en zwieren
De speeltuinvereniging heeft negen
jaar op tijdelijke basis in de Anna Kaulbachstraat gezeten. Met de komst van
het nieuwe speeltuingebouw in de Jac.
Van Looystraat in 2016 kreeg de vereniging een vaste, volwaardige plek.
Nadat in 2017 de nieuwbouwwoningen
in de straat waren opgeleverd kon met
de aanleg van de samenspeeltuin worden begonnen.
Over de jungleachtige inrichting
hebben kinderen uit de buurt en De
Speeltuinbende van de Nederlandse
Vereniging voor het Gehandicapte
Kind (NVGK) meegedacht. Marcel
Briefjes, voorzitter van de speeltuin:
“We hebben speeltoestellen gekozen

‘Het gebouw krijgt
steeds meer de functie
van een wijkcentrum’

Vrijwilligers
De speeltuin is gefinancierd door
de gemeente en met geld waarvoor

de vereniging jarenlang gespaard
heeft. Ook zijn fondsen benaderd
met hulp van Subsidiegezocht.nl.
De gemeente betaalde het nieuwe
speeltuingebouw, maar de kosten
voor de inrichting nam de vereniging
grotendeels zelf voor haar rekening.
Er is hard gewerkt door vrijwilligers;
zij maakten het gebouw toegankelijk
en veilig voor kleine en grotere mensen met een beperking, plaatsten
een keuken en richtten een kleurige
zithoek in.

Er vinden hier veel activiteiten
plaats, en niet alleen voor kinderen.
Er wordt geknutseld, gekiend, geklaverjast en gegymd. Marcel: “Het
gebouw krijgt steeds meer de functie
van een wijkcentrum.” Nieuwe leden
(gezinnen) van de speeltuinvereniging zijn van harte welkom. Wie lid
is, kan zijn kinderen gratis laten spelen in De Papegaai en krijgt korting
op alle activiteiten; niet-leden betalen een euro entree. Wie een Haarlempas heeft kan gratis lid worden.

Rookvrij
De Papegaai is volledig rookvrij.
Er mag dus niet in het zicht van de
kinderen worden gerookt. Daarmee
sleepte de speeltuin een nominatie
in de wacht voor de Rookvrije Generatie Award 2018; een prijs voor
organisaties die kinderen de kans
bieden rookvrij op te groeien.
De Papegaai is actief op Facebook:
speeltuindepapegaai.
T E K S T: I R E N E K U I P E R S

D E N I E U W E S P E E LT U I N H E E F T B I J V O O R B E E L D E E N V O G E L N E S T S C H O M M E L . F O T O : M A R I S A B E R E T TA

Samen gedaan: jongerenwerk en straathoekwerk

Jongerenwerkers bouwen een band op
Jongeren die in een groep op
straat rondhangen: dat kan gezellig zijn, maar het kan soms ook
overlast geven. In Haarlem wordt
hard gewerkt om jeugdoverlast
aan te pakken en te voorkomen.
Dat gebeurt onder meer met jongerenwerk en straathoekwerk. Drie
jongerenwerkers vertellen over
hun ervaringen en aanpak: Gürkan
Özsen, Ferdinand Toemeungte en
Yusuf Sarica.

die jongens. “Dat is een goede afleiding. Ze denken vaak dat ze weinig
kunnen of geen kansen krijgen. Ik
praat met ze, ook over hun toekomst.
Veel jongens willen profvoetballer
worden en dan ben ik heel eerlijk.
Dat is niet snel geld verdienen, maar
keihard trainen. En dan nog is het
lang niet voor iedereen weggelegd.
Maar ook op amateurniveau kun
je geld verdienen met voetballen.”
Yusuf kan het weten, want hij was
profvoetballer. “Ik vraag waarom ze

bepaalde keuzes maken, probeer ze
te laten nadenken over hun vervolgopleiding.”

‘Ik praat met ze, ook
over hun toekomst’
Problemen helpen oplossen
Wat de jongerenwerkers gemeen
hebben is hun inlevingsvermogen
en geduld. Ze leggen contact, proberen een band op te bouwen en

vertrouwen te winnen. Ferdinand
werkt bij Dock. Met zijn ruim twintig
jaar ervaring heeft hij heel wat jongeren meegemaakt. “Vaak spelen
er bij jongeren die op straat hangen
en overlast veroorzaken meerdere
problemen, kleine en grote. Ik ben
geen hulpverlener, maar wat ik zelf
kan oplossen dat doe ik; een DigiD
of studiefinanciering helpen aanvragen, of bij hun eerste afspraak
meegaan naar een hulpverleningsinstantie.”

”Soms hebben ze niet in de gaten
dat ze overlast veroorzaken, zijn ze
gewoon druk bezig met hun vrienden”, vertelt Gürkan. “Ik spreek ze
aan. Negen van de tien keer heb ik
een productief gesprek. Ik probeer
ze naar het jongerencentrum te begeleiden. Daar kunnen ze gewoon
hangen of juist iets doen, maar ook
ondersteuning krijgen bij vragen over
werk of school.” Gürkan werkt bij
stichting Haarlem Effect en is veel te
vinden in jongerencentrum Delftwijk
City, in Noord. Dat is normaal gesproken drie dagen per week open,
alleen nu even dicht vanwege een
grote lekkage.
Voetballen
Hij heeft ook samen met SportSupport een project opgezet voor jongeren die niet bij een vereniging
kunnen voetballen, omdat ze bijvoorbeeld een kort lontje hebben of meer
structuur nodig hebben. Yusuf werkt
bij SportSupport en voetbalt veel met

Samenwerkings
verband Jeugd
De gemeente werkt samen met de
politie, integrale handhaving en het
Samenwerkingsverband Jeugd om
jeugdoverlast aan te pakken. Het
samenwerkingsverband bestaat uit
DOCK, Haarlem Effect, Leger des
Heils, Streetcornerwork, STAD en
Youth for Christ. Deze organisaties
leveren jongerenwerk en straathoekwerk voor heel Haarlem.
#samengedaan

“Ik ben niet hun vader of broer, maar
voel me wel tot op zekere hoogte
verantwoordelijk voor ze. Als de band
goed is, luisteren jongeren beter wanneer ik ze aanspreek op hun gedrag.
Wij hebben zelf geen sanctiemiddelen, maar vertellen wel dat we contact
hebben met gemeente en politie. Ik
zeg ook altijd ‘het gaat er niet om dát
je hier hangt, maar hoe je hier hangt.
Mensen klagen en de volgende keer
komt de politie’.
Kookpunt
De jongerenwerkers hebben nog wel
een tip voor buurtbewoners. “Als u
last heeft van jongeren, wacht dan
niet tot u zelf het kookpunt heeft
bereikt. Praat op tijd met ze en u zult
verbaasd staan van hun begrip en
beleefdheid.”
J O N G E R E N W E R K E R Y U S U F V O E T B A LT V E E L M E T J O N G E R E N . F O T O : J U R R I A A N H O E F S M I T
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T E K S T: M A R I E K E S E R R U Y S

Bijzonder speelterrein in de Kweektuin dankzij crowdfunding

‘De natuurspeelplek is straks ván iedereen, vóór iedereen’
Hoe haal je geld op voor een mooi
plan in jouw buurt? Met crowdfunding! Zo zijn vrijwilligers van de
Haarlemmer Kweektuin een crowdfundingsactie gestart voor een
natuurspeelplek.
“Kijk, hier komen bruggetjes, en daar
willen we een uitkijktoren maken. En
verderop kun je straks bouwen met
gesnoeide takken.” Clara Manger
Cats begint te stralen als ze vertelt
over de plannen voor de natuurspeelplek in de Haarlemmer Kweektuin. Het terrein is nu nog kaal, maar
dankzij Clara zie je het zó voor je.
Spelen met wat je vindt
Clara is een van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor een
natuurspeelplek in de Haarlemmer
Kweektuin (Kleverlaan, Haarlem
Noord). De basis ligt er, er is een
watergang gegraven, er zijn eilandjes en heuveltjes gemaakt.
Nu de rest nog: geen doorsnee
speeltoestellen, maar natuurlijke
‘speelaanleidingen’. Clara: “We willen kinderen inspireren om zélf aan
de slag te gaan. Met water, zand,
takken en boomstammetjes, touwen om te slingeren…” Kinderen
hebben zelf meegedacht over de
natuurspeelplek. Clara: “Het wordt
echt hún speelterrein. Alleen een
mooie naam ontbreekt nog. Maar
ook die mogen de kinderen zelf

verzinnen. Hou onze website en
social media maar in de gaten!”
Crowdfunding
Om de natuurspeelplek te kunnen
aanleggen, is 25.000 euro nodig.
Dat geld wordt bijeengebracht met
crowdfunding. Clara: “Via de gemeente zijn we in contact gekomen
met het platform Voor Je Buurt. Daar
hebben we een heel leerzame en
inspirerende workshop over crowdfunding gevolgd. Een aanrader!”

boekenmarkt en filmavonden houden. De buurt is enorm betrokken bij
de acties. Ook kunnen we rekenen
op een enthousiaste groep vrijwilligers en op de ondernemers van
de Kweektuin. Het is echt een gezamenlijke inspanning.”
‘Doe, denk en bouw mee’
Clara benadrukt nog eens dat de
natuurspeelplek straks ván iedereen,

vóór iedereen is. “De Kweektuin
heeft een plekje in het hart van heel
veel mensen. Sommige vrijwilligers
kwamen hier zelf al als kind! Dat is
heel bijzonder. Als je óók wilt helpen,
kun je geld doneren, maar ook zélf
een actie opstarten. Heb je een goed
idee, met je straat of je klas: doe,
denk en bouw met ons mee! Als we
genoeg geld ophalen, kunnen we in
mei al starten met de werkzaamhe-

den. Het zou toch geweldig zijn als
hier deze zomer al kinderen kunnen
spelen!”
Meer weten of meehelpen?
Kijk op www.voorjebuurt.nl/
natuurspeelplek, of www.haarlemmerkweektuin.nl, beide ook te vinden op Facebook.
T E K S T: G R E E T J E VA N D E P O L

De komende tijd staan diverse acties
op het programma. Clara: “Begin
maart hebben we tijdens ‘Heel
Haarlem bakt’ zelfgebakken taarten
verkocht, en we gaan ook nog een

Ecologisch stadspark
De Haarlemmer Kweektuin heeft
zich de afgelopen jaren ontwikkeld
tot een ‘stadspark nieuwe stijl’. Vrijwilligers uit de buurt werken nauw
samen met de gemeente en lokale
ondernemers. Allemaal hebben ze
passie voor duurzaamheid en natuur. De aantrekkingskracht van de
Kweektuin op de rest van Haarlem
wordt daarmee steeds groter. Kom
dus snel eens langs! Op zaterdag
7 april is er een speciale inloopmiddag met een rondleiding om 16 uur.
Kijk voor meer info op www.haarlemmerkweektuin.nl

K I N D E R E N D A C H T E N Z E L F M E E O V E R D E N AT U U R S P E E L P L E K . F O T O : H A A R L E M M E R K W E E K T U I N

Samen gedaan: basisonderwijs voor kinderen die niet in een groep kunnen functioneren

De Gentiaan: bijzondere vorm van onderwijs én zorg
Halverwege 2017 werd in Haarlem
Noord De Gentiaan opgericht. Dit
is een project voor speciaal basisonderwijs, bedoeld voor kinderen
die niet goed in een groep kunnen
functioneren. De leerlingen kampen namelijk met uiteenlopende
beperkingen en gedragsproblemen. De Gentiaan ondersteunt
hen door middel van onderwijs én
zorg.

Meer aandacht
De individuele aanpak van De Gentiaan maakt hierbij het verschil, denkt
vader Rob. “Tycho is zo vol in zijn
hoofd, dat soms elke prikkel hem te
veel wordt. In een normale klas verzette hij zich vaak tegen het schoolwerk, soms zelfs fysiek. Tycho ging
dan volledig door het lint. Nu doet hij
dat nog maar zelden. De Gentiaan
heeft maar drie leerlingen, dus krijgt

hij veel meer individuele aandacht.
Bovendien zijn er een paar vakkundige begeleiders aanwezig.”

‘Deze kinderen zijn het
neusje van de zalm’
Enorme vooruitgang
Ook de leraren zijn gebaat bij die

extra begeleiding, vertelt docente
Ingrid Verbruggen. “In het begin
zochten mijn collega’s en ik naar hetgeen de kinderen precies nodig hebben. Het helpt dat we de leerlingen
steeds meer leren kennen, waardoor
we beter kunnen anticiperen en
reageren op hun gedrag. Daardoor
kunnen we ons meer richten op de
lesstof. De kinderen boeken inmiddels enorme vooruitgang.”

Jacqueline en Rob Jukes zijn ini
tiatiefnemers en tevens ouders van
een van de leerlingen. Hun leven
was jarenlang een heftige achtbaanrit, vertelt Jacqueline. “Toen
onze Tycho vier jaar oud was concludeerden specialisten dat hij niet
in huis kon wonen, door zijn autisme en ADHD. Dit was voor ons
een schokkende en vooral voorbarige conclusie. Hij was nog zo jong.
Inmiddels is hij dertien en woont hij
nog altijd thuis. We proberen hem
een zo normaal mogelijk leven te
geven.”
Opgelucht
En dat betekent naar school gaan,
zoals ieder kind. Helaas verbleef
Tycho jarenlang thuis, want het
bestaande onderwijs bleek voor
hem niet geschikt. In die periode
moest Jacqueline haar zoon zelf
lesgeven. Zij is opgelucht dat die
tijd achter de rug is. “Door De
Gentiaan heb ik nu meer rust. En
Tycho bloeit ook helemaal op. Hij
heeft dan wel een stoornis, maar
is hartstikke slim.”

Knikkerbaan
Tijdens de lessen merkt Ingrid dat
de kinderen normale zaken als heel
bijzonder ervaren. “Meester Eppoh,
de andere leraar op De Gentiaan,
heeft met Tycho wekenlang aan een
knikkerbaan gewerkt voor de lessen
Natuur & Techniek. Het plezier en
de trots over zo’n kunstwerk is voor
andere kinderen misschien heel gewoon, maar voor onze leerlingen zo
speciaal!”
Creativiteit
Het werk vergt soms het uiterste van
Ingrid’s alertheid, geduld en creativiteit. Toch maakt juist dat haar werk zo
interessant. “Soms vragen mensen
mij of ik de zwaarste baan heb in het
onderwijs. Ik ervaar dat niet zo. Deze
kinderen zijn het neusje van de zalm.”

Samen gedaan

De Gentiaan biedt een unieke
combinatie van onderwijs en zorg.
Daarvoor werkte de gemeente
samen met onder meer stichting
Salomo, Centrum Jeugd en Gezin
en Passend Onderwijs. De Haarlemse wethouder van Jeugd en Onderwijs, Merijn Snoek, is trots. “De
Gentiaan is het resultaat van een
samenwerking tussen een heleboel
partijen in de stad. Zij hebben in
het belang van de kinderen verder
willen kijken dan de gebaande
paden. Echt samen gedaan dus!”
#samengedaan
D O C E N T E I N G R I D V E R B R U G G E N E N T Y C H O . F O T O : M A R I S A B E R E T TA
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Leerlingen ECL maken voor film voor leeftijdsgenoten

Scholieren maken zelf video over verkeersveiligheid
Knipperbollen nieuwe stijl staan er
al, maar het blijft oppassen geblazen voor de scholieren van de onderbouw van het ECL aan de altijd
drukke Leidsevaart. Wat gebeurt er
op die leeftijd als de school uit is?
Dollend en kwetterend rijden ze op
de fiets het terrein af, de kortste
weg richting huis. Dat er al ongelukken zijn gebeurd weten ze, maar

supervoorzichtig lijken ze er niet
door geworden. Gedragsverandering – hoe pak je dat aan?

lingen van het voortgezet onderwijs
in Haarlem.
Scenario
Het scenario van de film is grotendeels door de leerlingen zelf
bedacht. Het project wordt samen
met hen uitgevoerd door Cultureel
Verschil, een bureau dat workshops
in het voortgezet onderwijs verzorgt.

In opdracht van de gemeente
Haarlem is voor een creatieve weg
gekozen. Scholieren van het Eerste
Christelijk Lyceum maakten zelf een
filmpje over verkeersveiligheid, dat
uiteindelijk is bedoeld voor alle leer-

Jörgen van den Wijngaart die het
project begeleidt licht toe: “In de
mentorles hebben we aan de leerlingen gevraagd wat volgens hen echt
effectief zou zijn als scenario in een
filmpje. Wij hebben hen alleen meegegeven dat het echt moest lijken,
maar niet per se echt moest zijn. Te
grappig moest het natuurlijk niet zijn,
gezien het onderwerp. En het moest
schrik opwekken, maar ook weer
geen horror worden. Met de inbreng
van de leerlingen zijn wij aan de slag
gegaan.”
‘Beetje luguber’
De opnames vonden plaats in en
rond het schoolgebouw, het voormalige gebouw van de Volksuniversiteit,
op een zonnige dag in maart. Het
laatste shot laat zien dat het toch wel
een stevig scenario is geworden. Aan
het fietspad langs de Leidsevaart
voor school liggen bosjes bloemen en
een ingelijste foto van een leerling.
Het is Karel, die in de film het lijstje
als acteur oppakt en de tekst erachter
zichtbaar maakt: “Er is hier godzijdank nog niemand overleden.”
In de pauze tussen de opnames door
vertelt Karel dat hij bewust voor deze
rol heeft gekozen: “Toen ik het script
zag vond ik het wel een beetje luguber om een soort van dode te spe-

L E E R L I N G E N VA N H E T E C L N E M E N E E N V I D E O O P. F O T O : M A R I S A B E R E T TA

len, maar ja, deze dingen gebeuren
in het echt. Ik denk dit filmpje zeker
effect zal hebben. Bij de opnames
zagen we al mensen langs fietsen
die geschokt naar de foto keken.”

‘Ik denk dat dit filmpje
zeker effect zal hebben’
Altijd blijven opletten
Ook Britt en Leah uit klas 1ab deden
met volle overtuiging mee in de film
die de titel ‘Meestal gaat het goed’
meekrijgt. “Er zijn in het echt hier
voor de school mensen aangereden.
De situatie is niet goed overzichtelijk,
ook vanwege de bushalte vlakbij,“
zegt Britt. En haar vriendin Leah: “Je
weet wel dat je moet uitkijken voor
het oversteken, maar ja, als je met
elkaar in gesprek bent…” Dat blijkt
ook de centrale boodschap in de
film: zelf áltijd ontzettend goed blijven opletten in het verkeer.
Als de film klaar is kan deze aan
het begin van het schooljaar aan de
volgende lichting Haarlemse brugklassers worden getoond. Ook via de
sociale media zal het filmpje met het
‘nep-dodelijke ongeval’ ongetwijfeld
zijn weg vinden.
T E K S T: M A R I L O U D E N O U T E R

Samen gedaan: acht groene schoolpleinen in Haarlem

‘Ongelooflijk wat groen met kinderen doet’
Haarlem wil de stad graag vergroenen. Met het project Groene
Schoolpleinen is dat doel weer
een stapje dichterbij. Acht scholen
deden mee. Met subsidie van de
gemeente hebben zij hun plein een
groene metamorfose gegeven.
Je moet er even voor om de school
heen lopen, maar dan gaat er een
wereld voor je open. Basisschool
De Wadden in Molenwijk heeft alles
uit de kast gehaald om van het
troosteloze tegelplantsoen dat hier
tot twee jaar geleden lag een kleine
oase te maken. Leerlingen kunnen
er naar hartenlust ravotten maar zich
ook even lekker terugtrekken in hun
eigen wereld. Directeur Annelies Siezenga is er blij mee. “Onze school
ligt in een wijk met veel steen, beton
en asfalt waar je nauwelijks ziet of
het lente of herfst is, want er groeit
of bloeit hier niet zo veel. We gunnen
onze leerlingen zo veel meer. Achter
de school lag een stuk grond dat we
een groene twist konden geven.”
Duurzaam ontwerp
Het opknappen van een schoolplein
is niet iets wat je er even bij doet als
schoolteam. Bovendien wilde Siezenga het goed aanpakken, met een
goed doordacht duurzaam ontwerp.
Toen ze in 2016 hoorde van het
Groene Schoolpleinen-project van
de gemeente, heeft ze De Wadden
hiervoor meteen aangemeld. De aanvraag werd gehonoreerd. Samen met
het geld dat de school inzamelde bij
fondsen en het budget dat het schoolbestuur voor het groene schoolplein
kon vrijmaken, was er genoeg om een
hovenier in de arm te kunnen nemen.

Ook aan de slag?
Bij het project Groene Schoolpleinen is veel ervaring opgedaan waar
ook andere scholen hun voordeel
mee kunnen doen. Bijvoorbeeld
een voorbeeld van een projectplan,
informatie over fondsen die je kunt
aanvragen en informatie over spelen en veiligheid. Hoewel de subsidie niet meer beschikbaar is, kan
de gemeente scholen die ook aan
de slag willen hiermee toch op weg
helpen. Wilt u meer weten? Mail de
gemeente via antwoord@haarlem.
nl en vermeld Groene Schoolpleinen. #samengedaan

MET DE KLOK MEE: DE WADDEN, BEATRIXSCHOOL EN VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

Lekker vies worden
Nu ligt er een klein paradijsje waar
de leerlingen al hun energie en fantasie kwijt kunnen. “Er ligt een heuvel
met daar doorheen een kruipbuis en
ernaast een waterpomp waarmee je
heerlijk kunt kliederen met modder”,
vertelt Siezenga. “Kinderen kunnen
zich overal verstoppen. Onder de
opgeknapte speeltoestellen liggen
houtsnippers en ook de zandbak
heeft een natuurlijkere uitstraling
gekregen. We hebben ook een
arena-achtige opstelling gemaakt met
muurtjes en keien om op te zitten. In
de zomer kunnen we hier lesgeven.
Van de Haarlemmer Kweektuin hebben we tien esdoorns gekregen, die
we met de kinderen hebben geplant.
In kweekbakken kunnen ze hun eigen

groenten en bloemen kweken. Ontzettend leuk en leerzaam. Natuurlijk
worden de kinderen weleens vies.
Maar er zijn genoeg meters tot de ingang van de school om het zand uit je
kleren te kunnen kloppen.”
Andere sfeer
De leerlingen vinden het heerlijk in
hun ‘achtertuin’. Er heerst volgens
Siezenga een heel andere sfeer dan
bijvoorbeeld rondom de voetbalkooi
vóór de school, veel rustiger, minder competitief ook. Er is zand en
water om mee te spelen, er krioelen
beestjes, je kunt er mijmeren op een
bankje en luisteren naar de vogels.
“Het is ongelooflijk wat groen met
kinderen doet. In een natuurlijke omgeving kun je je gedachten heerlijk

laten afdwalen, waardoor in je hoofd
ruimte ontstaat voor creativiteit en
fantasie. En dat is weer van belang
voor je verdere ontwikkeling.”
Behalve De Wadden deden nog
zeven andere scholen mee aan het
Groene Schooltuinen-project: De
Kring, De Werkschuit, De Talenten,
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Vrije School Kennemerland, Rudolf
Steinerschool, Beatrixschool en De
Zuidwester. Samen met de leerlingen, betrokken ouders en met hulp
van de gemeente hebben zij hun
school en daarmee de stad een
stukje groener gemaakt.
T E K S T: E L S M E I J E R S
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De officiële bekendmakingen van de gemeente
worden gepubliceerd op www.haarlem.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
Slechts een kleine selectie verschijnt daarnaast
ook in de Stadskrant. Wilt u zeker weten dat u
niets mist? Meld u dan aan voor de e-mailservice
van www.officielebekendmakingen.nl en krijg
alle voor u belangrijke bekendmakingen automatisch in uw mailbox.

Vastgestelde beheersverordening
‘Veegplan Haarlem 2017’
Burgemeester en wethouders van Haarlem
maken bekend, dat overeenkomstig artikel
3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad van Haarlem in zijn vergadering
van 15 maart 2018 de beheersverordening
‘Veegplan Haarlem 2017’ met identificatienr
NL.IMRO.0392BV0120001-va02 heeft vast
gesteld.
Met de beheersverordening Veegplan Haarlem
2017 zijn geconstateerde fouten in recente digitale bestemmingsplannen hersteld.

van de dag na deze publicatie worden geraadpleegd:
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl;
•	In de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in
Haarlem. De gemeente werkt op afspraak
van maandag tot en met vrijdag tussen
11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen
11.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak
maken via de website www.haarlem.nl of
telefoonnummer 14023. Tussen 9.00 en
11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht in
de publiekshal.Wij adviseren u bij het maken
van de afspraak rekening te houden met
de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingediend.
Instellen beroep
Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden binnen
zes weken na de dag waarop dit besluit ter
inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.
Daarnaast kan een belanghebbende beroep
instellen tegen wijzigingen ten opzichte van
het ontwerp die bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zijn aangebracht.
Geen beroep kan worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijze tegen
het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht.
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste: de naam en het
adres van de indiener; de dagtekening; een
omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht; de gronden van het beroep.
Verder dient zo mogelijk een afschrift van het
besluit waarop het geschil betrekking heeft te
worden overgelegd.
Diegene die beroep heeft ingesteld kan bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State een verzoek
om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening dat binnen
de beroepstermijn is ingediend schort de werking van het besluit op tot dat op het verzoek
is beslist. Voor de behandeling van zowel een
beroepschrift als een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor
nadere informatie over deze procedure(s)
kunt u zich wenden tot de Raad van State (telefoon 070 – 426 44 26).

Informatie
Op www.haarlem.nl vindt u meer informatie
over de producten en diensten van de gemeente. Ook kunt u zich hier aanmelden voor
een of meerdere e-mailalerts. U krijgt nieuwsberichten van de gemeente dan automatisch
toegestuurd.
Alle officiële bekendmakingen van de gemeente
worden gepubliceerd op www.haarlem.nl en
www.officielebekendmakingen.nl. Slechts

Gemeenteraadsverkiezingen

een kleine selectie verschijnt daarnaast ook in

De uitslag is bekend:
hoe nu verder?

de Stadskrant. Wilt u zeker weten dat u niets
mist? Meld u dan aan voor de e-mailservice
van www.officielebekendmakingen.nl en
krijg alle voor u belangrijke bekendmakingen
automatisch in uw mailbox.

Bezoekadres Publiekshal
Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem, tel. 14 023
Balies zijn iedere werkdag open. Van 9.00 tot
11.00 uur kunt u zonder afspraak binnenlo-

Inzien beheersverordening
De vastgestelde beheersverordeningen de bijbehorende stukken kunnen met ingang van de
dag na deze publicatie worden geraadpleegd:
Op www.ruimtelijkeplannen.nl

pen. Van 11.00 tot 16.00 uur (donderdag tot
20.00 uur) kunt u alleen op afspraak bij de
balies terecht. U kunt een afspraak maken op
www.haarlem.nl/afspraak-maken. Of bel op
werkdagen tussen 8.30 tot 16.30 uur naar telefoonnummer 14 023.

Bezwaar / Beroep
Het is niet mogelijk bezwaar dan wel beroep
aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling
van de beheersverordening.

Postadres
Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem
E-mail: antwoord@haarlem.nl

Inwerkingtreding
De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking.

Meldpunt Leefomgeving
Heeft u vragen of opmerkingen over bestrating,
verlichting of groen? Neem contact op met
het Meldpunt Leefomgeving via 14 023 of 

Vastgesteld bestemmingsplan
‘Watermeterfabriek’, Haarlem
Burgemeester en wethouders van Haarlem
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Haarlem in zijn vergadering
van 15 maart 2018 het bestemmingsplan
Watermeterfabriek met identificatienummer
NL.IMRO.0392BP9120013-va01 gewijzigd
heeft vastgesteld.
Doel
De gemeente gaat de voormalige
Watermeterfabriek aan de NoordSchalkwijkerweg 117 verkopen. Om het
markante gebouw te behouden is een
nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het
bestemmingsplan voorziet in een actueel
juridisch-planologisch kader, gericht op
verdere bescherming van deze locatie
door het inperken van de ruime bouw
mogelijkheden uit het vigerende plan.
Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van
het ontwerpbestemmingsplan betreffen:
• In artikel 3.1 is de horecacategorie gewijzigd
van horecabedrijven t/m categorie 2 naar
horecabedrijven tot en met categorie 1 en
restaurant
• In artikel 4.4 lid c zijn de sluitingstijden van
het terras gewijzigd van 23.00 – 07.00 uur
naar 22.00 – 07.00 uur.
Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen
wordt verwezen naar het besluit met bijbehorend wijzigingsoverzicht.
Ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
en de bijbehorende stukken kunnen met ingang

www.haarlem.nl/melding

Haarlem in uitvoering
Voor informatie over stedelijke ontwikkeling
en grote (bouw)projecten kunt u naar het ABC
Architectuurcentrum (Groot Heiligland 47). Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van
12.00 - 17.00 en zondag van 13.00 - 17.00 uur.
BURGEMEESTER JOS WIENEN PRESENTEERT DE UITSLAGEN. FOTO: JUR ENGELCHOR

De stemmen zijn geteld en de uitslag is
officieel. Op donderdag 29 maart worden
de 39 leden van de nieuwe gemeenteraad
benoemd tijdens een speciale raadsvergadering. Die begint om 19.30 uur en is
openbaar toegankelijk. U bent van harte
welkom!
In deze raadsvergadering wordt de uitslag van
de verkiezingen besproken. Ook wordt de laatste stand van zaken gedeeld over het vormen
van de coalitie. Daarbij is het gebruikelijk dat
de lijsttrekker van de grootste partij het voortouw neemt. In Haarlem is dat Robbert Berkhout van GroenLinks.
Termijn
Over hoe lang het vormen van een coalitie
duurt, is weinig te zeggen. Vroeger had de
raad hier 41 dagen de tijd voor. Tegenwoordig is er geen deadline meer. Bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kon het
nieuwe college op 20 mei worden geïnstal-

Wie zitten er in de raad?
De gemeenteraad van Haarlem wordt de komende vier jaar gevormd door de volgende
partijen: GroenLinks (9 zetels), PvdA (6), D66
(5), VVD (5), CDA (4), SP (2), OPHaarlem (2),
Trots (2), Actiepartij (1), ChristenUnie (1), Hart
voor Haarlem (1), Jouw Haarlem (1).

leerd. De coalitie bestond toen uit D66, PvdA,
GroenLinks en CDA.
Coalitieakkoord
Als er eenmaal een coalitie is gevormd, volgen
de onderhandelingen over het coalitieakkoord.
Daarin geven de deelnemende partijen aan wat
zij belangrijk vinden en wat ze samen willen
bereiken. In het coalitieakkoord staat eigenlijk
in grote lijnen wat het beleid van de gemeente
de komende vier jaar wordt.
Ook onderhandelen de partijen over de
portefeuilles. Wie levert welke wethouder?
En over welke onderwerpen gaat hij of zij?
Zodra dit allemaal bekend is, worden de
wethouders officieel voorgedragen. Een wethouder moet steun krijgen van een meerderheid van de gemeenteraad om benoemd te
kunnen worden.
Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven? Kom naar de
raadsvergadering om de laatste stand van
zaken rond de coalitievorming te horen. Of volg
het nieuws via de website van de gemeente of
via sociale media:
 www.haarlem.nl/verkiezingen
 www.facebook.nl/gemeentehaarlem
 #raad023
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www.architectuurhaarlem.nl

Colofon
Productie: gemeente Haarlem, tel. 14 023,
e-mail: stadskrant@haarlem.nl
Vormgeving: Studio Nico Swanink

Verspreiding
De Stadskrant wordt elke laatste woensdag van
de maand huis-aan-huis bezorgd. De krant is
ook gratis verkrijgbaar in de Publiekshal (Zijlvest
39), het stadhuis (Grote Markt 2), bij buurt- en
wijkcentra en in de bibliotheken. De krant staat
integraal op www.haarlem.nl
De bezorging is in handen van Bestelnet. Krant
niet ontvangen? Meld het via 071 - 364 3434 of
www.buijzepers.nl

Links in de Stadskrant
In de Stadskrant staan soms links naar pagina’s op www.haarlem.nl die maar tijdelijk
werken, namelijk gedurende zes maanden na
publicatie. Komt u in een oude Stadskrant een
link tegen die het niet meer doet? Dan kunt u
de bijbehorende pagina nog wel vinden in het
webarchief op
www.haarlem.nl/over-deze-website

Voorwaarden
De gemeente Haarlem is verantwoordelijk
voor de inhoud van de Stadskrant. We doen er
alles aan om te zorgen dat de gepubliceerde
informatie actueel, juist en volledig is. Omdat
we (druk)fouten niet kunnen uitsluiten, kunt u
aan de redactionele berichten in de Stadskrant
geen rechten ontlenen. Komt u iets tegen dat
niet klopt? Laat het ons weten via stadskrant@
haarlem.nl of 14 023.

