Foto: De Scheepmaker

april 2018
Jaarvergadering 2018 pag.1
pag. 2 Voorwoord

#Jeugd pag. 3
pag. 4 Winterwijkbijeenkomst 2017

Voortgang de Scheepmaker pag. 5
pag. 6 SMK 2A

Spaarnesprong pag. 7
pag. 9 Betaald parkeren in oost

University College pag. 10
pag. 11 Ontwikkeling Oostpoort

AED in de wijk pag. 12
pag. 15 Speerpunten

Even voorstellen pag. 18

Belangrijke
telefoonnummers
Alarm (als elke seconde telt)
Politie (géén spoed)
Wijkagent Mustafa Karademir
Brandweer
Dokterscentrale

De Wijkraad
112
0900 8844
0900 8844
023 5674002
0900 1515

Meldpunt Overlast
DVV/Veiligheid en handhaving
Handhaving
Gemeente Haarlem
SOS telefonische hulpdienst
Ambulance
Dierenambulance

023 5114950
023 5114607
023 5114950
023 14023
0900 0767
023 5319191
023 5334323

Advies/Meldpunt huiselijk geweld
Kindertelefoon (gratis)
Meldpunt Leefomgeving Oost*
Sensoor Hulpdienst
Afval Reiniging Spaarnelanden

0800 2000
0800 0432
023 14023
023 5471471
0900 8477

Storingsnummer Nuon
Gasservice Kennemerland
UPC
Water
Pré Wonen Woningcorporatie
Elan Wonen Woningcorporatie
Speeltuin de Glasblazers
Molen de Adriaan
Haarlem Effect
Welzijns organisatie DOCK

0800 0513
0251 245454
0900 1580
0800 0232355
088 7700300
023 5159859
06 81365377
023 5450259
023 5322547
023 5436000

Informatie is te vinden op: www.haarlem.nl, www.haarlemeffect.nl,
www.dock.nl/haarlem, www.ouderenhaarlem.nl en
www.steenbreek023.nl

Voorwoord

Voorzitter

Albert Diederik

Penningmeester

Frans Steffens

Secretaris

Adrie Dekkers-Evers

Leden

Willy Stoelinga
Loes Groeneveld
Nanda Terol
John van Putten

Ondersteunende leden

Joke Piek
Robert van Vliet
Alexander Bruch
Johan Konneman

Notulist

Truus Melchior

Logo Ontwerp

Heleen Nederlof

Grafisch Ontwerp

Peter-Pen.nl

Redactie

Eelko Rol Llamas
Albert & Elsemieke
Diederik-van der Tuin

Webmaster

Fabian Melchior

Drukwerk

Paswerk

Correspondentie richten aan:
secretariaat@wijkraadsmd.nl,
Damaststraat 30, 2031WG Haarlem.
Ook te vinden op Social Media:
www.wijkraadsmd.nl
www.facebook.com/WijkraadScheepmakersdijk
twitter.com/scheepmakersdyk

Programma
• Opening door voorzitter Albert Diederik
• Beknopt jaaroverzicht 2017
• Financieel verslag 2017
René Snoeks

• Gelegenheid tot stellen van vragen en mededelingen
• Verkiezingen wijkraadsleden

Jaarvergadering 2018
De Wijkraad Scheepmakersdijk e.o. nodigt u uit voor de
Jaarvergadering op dinsdag 10 april 2018 om 20.00 uur.
Speeltuin De Glasblazers Scheepmakersdijk 10
Onze burgemeester Jos Wienen zal aanwezig zijn op deze
speciale bijeenkomst.
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Pauze
• René Snoeks, schrijver journalist maar bovenal verhalenverteller presenteert een verhaal over de buurt.
• Ter afsluiting nodigen wij u uit voor een hapje en een
drankje.

Een nieuwe lente een nieuw begin! Wat gaan de uitslagen
van de verkiezingen ons brengen?
Komt er meer positieve aandacht voor de oostkant van
Haarlem? Tijdens de door de gezamenlijke Wijkraden Oost
georganiseerde debatavond bleek dat de meeste politici
niet op de hoogte zijn van de slechte sociale omstandigheden in enkele gedeelten van Haarlem Oost. Unaniem zegden zij toe daar iets aan te gaan doen. We gaan het zien.
Het blijven roerige tijden. De bouwwerkzaamheden gaan
gestaag door, SMK 2A is al behoorlijk in het zicht, de kavel
voor 2B ‘De Scheepmaker is inmiddels bouwrijp, langzamerhand verandert het aanzicht van onze wijk.
De Visie Spaarnesprong, het overkoepelende plan voor
onze wijk, is inmiddels door de raad goedgekeurd, wel met
een aantal moties overigens. De insprekers, waaronder bewoners van de Sportheldenbuurt, zijn fel tegen hoogbouw
op de Oudeweg 28. Eén van de moties behelst het opleggen van een beperking.
Voor onze wijk is het belangrijkste punt het parkeervraagstuk, dit wordt in de visie overigens beaamd! De parkeerdruk in het gebied is hoog, dit heb ik ingesproken bij de
commissie ontwikkeling, naast de ingediende zienswijze.
Het toekomstige gebruik van de Koepel, Drijfriemenfabriek, Fietsznfabriek e.d. verhogen die druk. Daarbij niet te
vergeten de splitsing van vele woningen met evenzoveel
nieuwe bewoners. Met het maken van een ondergrondse
parkeergarage en met het graven van grachten sla je meerdere vliegen in één klap! Auto’s zijn van de straat zodat

WhatsApp Buurtpreventie
Wabp.nl is opgericht op 1 juni 2015 en sinds 28 juli 2017
geregistreerd als Stichting WABP (WhatsApp Buurtpreventie). Méér dan 7500 WhatsApp Buurtpreventie groepen, met één of meerdere beheerders, hebben zich inmiddels geregistreerd
Wabp draagt zorg voor de zichtbaarheid en vindbaarheid
van de beheerders van een Alarm App groep. Een Alarm
App groep is een groep in een app waarbij de groep goed
wordt beheerd door één of meerdere beheerders en waar
buren elkaar snel op de hoogte kunnen stellen van alarmerende situaties zoals inbraak of een verdacht persoon etc.
Bel altijd eerst 112 en informeer uw buren vervolgens via
de groep.
Wilt u lid worden van een Alarm App groep in uw buurt?
Neem dan contact op via de mail van de beheerder zodat
om lidmaatschap aan te vragen.
Groepsnaam: ‘Veilig om de koepel wonen’
Postcode van de wijk 2031.
Het betreft hier de straten rond de Koepel; Damaststraat,
Spaarnoogstraat, Oostvest, Harmenjansweg, Disselkade,
Kelderwindkade en Kaap- standerstraat.
Aanmelden: degrointernetdiensten@gmail.com

kinderen meer speelruimte hebben. Waterbeheer wordt
verbeterd. Er ontstaat een wandelboulevard met groene
oevers, beplant met bomen en struiken, zodat deze wijk
een stuk leefbaarder wordt!
Onze boodschap aan de politici is: ‘Kies niet voor halve
maatregelen maar voor oplossingen die op de toekomst
gericht zijn!
Fijne lente!
Albert Diederik

We starten ook een buurt Alarm
App op van het gebied rond de
Scheepmakersdijk.
Groepsnaam: ‘Scheepmakersdijk oude stad Oost’
Straten: Scheepmakersdijk, Papentorenvest, Blekerstraat,
Glasblazerstraat, Korte Dijk, Houtmarkt, Dijkstraat, Oostvest, Melkboersteeg tot en met Koralensteeg.
Postcode van de wijk 2011.
Aanmelden: albert@wijkraadsmd.nl
Samen staan we sterk
Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang
om van een Alarm App groep een succes te maken. Naast
samenwerking binnen de groep zien wij ook dat contact
tussen nabijgelegen groepen van belang is.
Een verdachte zal zo snel mogelijk uit uw buurt proberen
te komen. Van- daar dat contact met aangrenzende Alarm
App groepen via de beheerder belangrijk is. Digitale Buurtpreventie is een Burgerinitiatief voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we onze buurt veiliger!
Naast samenwerken is ook de zichtbaarheid van de groep
erg belangrijk, inbrekers zullen buurten, die zichtbaar actief
zijn, vermijden. Speciaal daarvoor hebben we de Buurtpreventie stickers ontworpen.
Bezoek de pagina voor meer informatie over Wabp.nl
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Winterwijkbijeenkomst 2017

#Jeugd
Zoals u wellicht weet heeft de wijkraad diverse werkgroepen waar de leden zich inzetten voor diverse zaken zoals
bouw, verkeer, milieu etc.
Doordat degene die de werkgroep #jeugd trok het te druk
heeft gekregen met zijn dagelijks werk, ligt deze werkgroep stil…
Voor de jongere kinderen is er via de speeltuin voldoende
belangstelling. Echter jonge kinderen worden ook ouder,
dus hierbij de vraag:
Zijn er ouders zijn die zijn te interesseren om in de werkgroep Jeugd plaats te nemen?
Voor jeugd vanaf 9 jaar tot 16 jaar is er behalve de voetbalkooi niets, het zou mooi zijn als er mensen zijn die zich met
dit onderwerp bezig willen houden.
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Op vrijdagavond 15 december organiseerde de wijkraad
samen met de gemeente een Winterbijeenkomst. Dankzij
de bijdrage van het Wijkactiviteiten budget Oost is deze
avond mogelijk gemaakt.
Deze Winterbijeenkomst was bedoeld als buurt brainstorm voor de bewoners van onze wijk.
Wethouder Jeroen van Spijk opende de avond. Het project buurtagenda was al enige tijd geleden door van Spijk
bij ons aangekaart.
De Gemeente Haarlem heeft een budget beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met de ‘pilot buurtproject’,
een project waar de buurt echt behoefte aan heeft.
Alle aanwezigen bij de Winterbijeenkomst hebben hun
wensen en ideeën kenbaar gemaakt.
Met het idee wat de meeste stemmen vergaarde gaan we
gezamenlijk aan de slag om het tot uitvoer te brengen, afhankelijk van het idee en het benodigde budget.
Het heet een ‘pilot’ omdat, bij een succesvolle samenwerking, de gemeente en wijkraad dit graag vaker willen organiseren, om op deze wijze de bewoners van de Scheepmakerswijk meer te betrekken bij plannen voor hun buurt.
In principe was elk idee welkom, als het tenminste in dienst
staat van de wijk.
Zo’n vijfenveertig mensen maakten gebruik van de oproep
en leverden vele ideeën en wensen.
Na een korte break (met verantwoorde hapjes) brak het
moment aan dat eenieder kon stemmen, om zo tot een top
drie te komen. Dit was een mooi moment, verschillende
‘straten’ raakten met elkaar in een positieve discussie.
Het winnende idee werd met 72,5% van de stemmen ver-

kozen! Het blijkt dat er veel behoefte bestaat aan een z.g.
‘huiskamer ontmoetingsplaats of buurthuis. Dit bleek al
eerder het geval vorig jaar bij een bijeenkomst voor ‘ouderen’ waar deze behoefte, om elkaar te kunnen ontmoeten
in een veilige fijne omgeving, ook leefde. De tweede plaats
werd ingenomen door; ‘verlichting op de Scheepmakersdijk, Korte Dijk en Houtmarkt,’ immers, op de dijk ontbreekt
een groot deel van de openbare verlichting. De keuze is
voor de ‘klassieke’ lantaarns die rond molen de Adriaan ook
geplaatst zijn. We blijven in lichtsferen want op nummer
drie stond feestverlichting van een degelijke kwaliteit voor
de Spaarnoog- en Damaststraat. Dit onderdeel is inmiddels
in werking gezet.

Hoe nu verder? Degene die het buurthuis zien zitten komen
binnenkort bij elkaar om de mogelijkheden in de buurt te
onderzoeken, zowel in de bestaande bebouwing als in de
nog te realiseren nieuwbouw, voorwaar geen gemakkelijke
opgaaf.
Albert Diederik
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Update: Voortgang bouw
‘de scheepmaker’
Het zal u niet zijn ontgaan dat er inmiddels begonnen is
met de bouw van het project ‘De Scheepmaker’ (Scheepmakerskwartier fase 2b). Voorafgaand hieraan heeft de
werkgroep Bouw van de wijkraad overleg gevoerd met
alle betrokkenen van van dit project.
Hoewel nog niet alle zaken zodanig zijn uitgekristalliseerd
dat ze konden worden besproken, is er op de nodige terreinen toch al veel duidelijkheid. Zo is het definitieve ontwerp door de gemeente goedgekeurd en zijn de vereiste
vergunningen verleend. De bij de realisatie betrokken partijen zijn Wibaut BV (projectontwikkeling), Heddes Bouw en
Ontwikkeling (aannemer), Oskam Sloopwerken (sloop- en
grondwerk) en Infra. De namen van de (hoofd)uitvoerders
ter plekke zijn nog niet bekend. Deze namen plus de telefoonnummers waarop zij bereikbaar zijn worden zo spoedig
mogelijk bekendgemaakt.
Planning
De voorlopige planning kent een doorlooptijd tot het laatste kwartaal van 2019. Voor de korte termijn staat het volgende te gebeuren:
• Opname en schouw omliggende panden (heeft al
plaatsgevonden, de bewoners zijn apart geïnformeerd);
• Asbestsanering (gereed);
• Aanvoer en start sloopwerkzaamheden (is inmiddels gestart, duurt ongeveer drie weken);
• In de bodem zijn zware metalen, maar geen olie en andere chemische vervuiling aangetroffen. Dat betekent
dat de grond tot ongeveer anderhalve meter wordt afgegraven. Na reiniging komt de grond weer terug;
• Heiwerk tbv nieuwe kade dmv een drukstelling waardoor
trillingshinder in zeer aanzienlijke mate wordt beperkt.
• Archeologisch onderzoek (direct na de sloop, duur één
week, mits niets van belang wordt aangetroffen);
• Funderingspalen boren (direct na het archeologisch onderzoek, duurt ongeveer vier weken. De palen worden
de bodem ingeschroefd, waardoor de trillingshinder in
zeer aanzienlijke mate wordt beperkt);
• Daarna beginnen de echte opbouw-werkzaamheden.
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Transport
In ons overleg hebben we echter nog een aantal andere punten aan de orde gesteld, zoals de aan- en afvoer van materialen. Er is een transportroute uitgezet waarbij de aan- en
afvoer vanaf de Papentorenvest via de Harmenjansweg, door
de spoortunnel naar de Oudeweg loopt. Dat betekent dat
er – met uitzondering van de incidentele aanvoer van zeer
groot materiaal zoals bijvoorbeeld de bouwkraan – geen
bouwverkeer terug door de Harmenjansweg zal rijden. Verder maakt Heddes gebruik van een zogenaamde bouwhub.
Dat wil zeggen dat al het materiaal door leveranciers op een
verzamelplaats buiten onze wijk wordt aangeleverd, waarna
alle verzamelde materialen in één rit naar de bouwplaats worden gebracht. Dat voorkomt veel extra verkeer in onze wijk.
Parkeren en veiligheid
Heddes zoekt nog een oplossing voor het parkeren van het
vervoer van ongeveer vijftig bouwvakkers. Als daar meer over
bekend is, horen wij dat nog. In verband met de veiligheid (er
komt een zeer hoge kraan op de bouwplaats te staan die het
materiaal óver het gebouw moet tillen) heeft de gemeente
bovendien een vergunning verleend om de parkeerplaatsen
aan de westzijde van de Harmenjansweg (ter hoogte van de
bouwplaats en tot aan de spoortunnel) af te sluiten. In combinatie met de andere bouwwerkzaamheden aan de Harmenjansweg betekent dat een aanzienlijke vermindering van het
aantal beschikbare parkeerplaatsen.
Over de algehele parkeerproblematiek in onze wijk zijn wij
met de gemeente in gesprek. Dat wij dit punt daarin meenemen, spreekt voor zich.
Geluidsoverlast
De werktijden van de bouwvakkers zijn van 07.00 tot 16.00
uur. Dat betekent dat we er rekening mee moeten houden
dat de bouwvakkers vanaf ongeveer 06.30 uur zullen arriveren.
Heddes heeft toegezegd erop te zullen toezien dat er zo min
mogelijk geluidsoverlast zal ontstaan. Bij klachten kan de uitvoerder worden ingeschakeld. Dit is alle informatie die op dit
moment beschikbaar is. Indien nodig zullen wij u ook via andere nieuwsbrieven op de hoogte houden. Verder verwijzen we
graag naar de nieuwsbrief die de Scheepmaker zelf verzorgt.
John van Putten
Werkgroep bouw

foto: Robert van Vliet

SMK 2A
Veste lezers van de lentewijkkrant.
We komen nu de grond uit en je kunt goed zien dat er iets
gebeurt!! Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord en nu ook
kunt gaan zien wordt er erg hard gewerkt aan de nieuwe
woningen van project Scheepmakerskwartier fase 2A.De
woningen zijn ontwikkeld door Aan Het Spaarne en worden
gebouwd door Scholz Bouw.

Vervolg bouwproces
Nadat alle vloeren en wanden zijn geplaatst worden de
woningen en appartementen voorzien van houtskeletbouw
daken en gevelelementen. Hierna kunnen de bouwblokken
“wind en waterdicht” gemaakt worden. Aansluitend kan
dan begonnen worden met de afbouw van de woningen
aan de binnenzijde, zoals de trappen, afwerkvloeren, tegelwerk en sanitair. Helemaal aan het einde van de bouw
wordt de hele buitensituatie woonrijp gemaakt en daarmee

Voortgang bouw blok 1
Inmiddels is de laatste verdiepingsvloer gestort van blok 1.
De bouw van de houten opbouw en kappen kunnen nu van
start gaan. Nog even en dan kunnen we goed gaan zien hoe
de woningen hun eigen identiteit krijgen, door middel van
verschillende indelingen.
Voortgang bouw blok 2
Blok 2 gaat ook verder de lucht in. De tweede verdiepingsvloer is gestort. De derde verdiepingsvloer kan nu opgebouwd worden. Voordat de breedplaatvloer geplaatst kan
worden, wordt eerst de onder stempeling geplaatst. De onder stempeling dient voor de ondersteuning. Op de breedplaatvloer wordt de installatie van de woning aangebracht,
daar bovenop komt de wapening. De verdiepingsvloer kan
daarna afgestort worden met beton op de gewenste hoogte.
Voortgang bouw blok 3
De dakvloer is inmiddels gelegd. We gebruiken daar kanaalplaten voor. Binnenkort zal gestart gaan worden met het
plaatsen van de houten binnenspouwbladen.

worden de woningen echt een onderdeel van de bestaande
wijk. Wij hopen dat u allen tezamen met de nieuwe bewoners veel plezier zult beleven aan het prachtige bouwplan
wat wij mogen realiseren.
Nieuwe website
Omdat de tijd en ontwikkelingen niet stilstaan werd het tijd
om onze website te vernieuwen. Met trots melden wij u dat
wij binnenkort een geheel nieuwe website hebben. Vanaf
begin april zal deze beschikbaar zijn. Wij nodigen u uit om
tegen die tijd een kijkje te nemen op www.Scholz.nl
Team AHS en Scholz Bouw
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Spaarnesprong

Haarlem op kaart

In uw buurt verandert veel dat ontgaat niemand. De herontwikkeling van de Koepel, plannen voor het Dantuma-terrein en ontwikkelingen rond de Oerkap en niet te
vergeten de verkoop van de Fietsznfabriek. De gemeente
kijkt bij al die plannen naar de openbare ruimte en welke
veranderingen wenselijk zijn, bijvoorbeeld de afwikkeling
van het verkeer, parkeren, terugbrengen van water, enzovoort.

Omdat er bij een aantal bewoners onduidelijkheid bestaat
over de wijkindelingen, hierbij een korte uitleg.
Haarlem heeft sinds begin 2016 een nieuwe statistische indeling in wijken en buurten. Wie in 2016 de gemeentelijke
Buurtmonitor of de statistieken van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) raadpleegt, zal andere wijken en
buurten te zien krijgen dan in 2015, bovendien zijn het er
veel meer geworden.

Omdat er zo veel ontwikkelingen zijn, heeft de gemeente
een visie gemaakt voor het gebied tussen het Spaame, de
Oudeweg en Nedtrain. Met deze Ontwikkelvisie Spaamesprong maakt de gemeente Haarlem duidelijk wat de ambitie is van de gemeente en op welke wijze samenhang
tussen de verschillende projecten kan worden gecreëerd.
Samen met verschillende stakeholders, waaronder de
wijkraden, is een concept ontwikkelvisie opgesteld.
Over het algemeen is het een mooi plan en een goede
leidraad voor het verder ontwikkelen van onze buurt. Wij
zijn verheugd dat onze wijkvisie 2030 deel uitmaakt van de
planvorming. Toch hebben wij enige opmerkingen die we
via een zienswijze hebben ingediend. In de nota van beantwoording is daar op gereageerd. Begin maart is deze
visie in de commissie ontwikkeling besproken, namens de
wijkraad heeft Albert Diederik ingesproken. Daar staat drie
minuten spreektijd voor dus is met met name het parkeervraagstuk in onze wijk er uit gelicht, het belangrijkste punt
van het rapport, dit wordt overigens in de visie door de
opstellers beaamd!
De parkeerdruk in het gebied is al hoog.
Het toekomstig gebruik van de Koepel, Drijfriemenfabriek,
Fietsznfabriek e.d. verhogen die druk. Daarbij niet te vergeten de splitsing van vele woningen met evenzoveel nieuwe
bewoners. Daarbij hebben de bewoners van SMK geen bezoekersregeling, men vindt dat ook zij daar recht op hebben, binnenkort volgt er een gesprek.
De parkeervraag van de Drijfriemenfabriek, NedTrain en
Oudeweg 28 is niet meegenomen in het onderzoek.
Het parkeervraagstuk kan alleen effectief worden opgelost
door het maken van een collectieve ondergrondse parkeervoorziening.
Met deze toekomstvisie moet ervoor pleiten om de buurt
zoveel mogelijk autoluw/autovrij te maken.
Onze wijk moet groener worden; dit staat gelukkig regelmatig genoemd en omschreven in de Visie Spaarnesprong,
laat het niet bij noemen blijven, maar tot uitvoer komen.
Vergroen de wijk!

‘Gaat de stad op zijn kop?
Nee, dat gebeurt niet. Toepassing van de nieuwe indeling
vindt alleen plaats in basisregistraties, statistische informatie en bij beleidsanalyse en monitoring. Bestaande functionele indelingen van Haarlem zoals voor de sociale wijkteams, parkeerzones en wijkraadsgebieden blijven intact.’
Aldus het rapport van de gemeente Haarlem uit 2016.
Voor de bewoners is het echter toch moeilijk op te pakken blijkt uit de vraag die regelmatig gesteld wordt;
“Waar horen we nu bij? Binnenstad of Oost”

Als laatste niet onbelangrijk punt is dat door de klimaat veranderingen en de toename van het verharde oppervlak in
stedelijke gebieden is er steeds minder ruimte voor waterberging. Ziehier een kans om daar iets aan te doen!
Kies niet voor halve maatregelen maar één die op de toekomst gericht is! Niet op de lange termijn maar NU!
Een mooie taak voor de nieuwe coalitie!

Andere wijken hebben geprotesteerd tegen de nieuwe
naamgeving, b.v.:
Amsterdamse buurt in AMSTERDAMSEWIJK
Slachthuisbuurt in SLACHTHUISWIJK
Volgens de CBS norm buurtindeling is de helft van onze
wijk (tot Papentorenvest) Burgwal onder nummer 01.04 de
Harmenjansweg Damaststraat en een gedeelte Oostvest is
Sportheldenbuurt. Onder nummer 06.01 te vinden.
Bij de Wijkindeling Haarlem 2016 zijn wij nummer 1 een
deel oude stad en een deel Waarder- Veerpolder.
Dan zijn er nog de stadsdelen en de postcode(cijfer)-gebieden van Haarlem.
En tot slot hebben we nog de wijk-radenindeling
Wilt u het precies weten kijk dan op de volgende website;
https://www.haarlem.nl/wijk-en-buurten-stadsdeel-centrum/
Via deze link is de stratenlijst te vinden:
• De buurten van Haarlem
• De wijken van Haarlem
• De stadsdelen van Haarlem
• De postcode(cijfer)-gebieden van Haarlem

Er gaan stemmen op die het onvermijdelijk achten om ook
te kijken naar de groene randen van de stad om daar te
bouwen. Dit moet en mag niet gebeuren, zo komen we nog
verder van natuurgebieden af te zitten.
Met het maken van een ondergrondse parkeergarage en
met het graven van grachten sla je meerdere vliegen in één
klap! Auto’s van de straat, speelstraten vrij, wandelboulevard gerealiseerd, groene oevers en bomen en planten
wordt deze wijk een stuk leefbaarder!
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University College
Betaald parkeren in oost:
wat en waarom?
Zoals u waarschijnlijk wel heeft meegekregen, heeft de gemeente Haarlem besloten betaald parkeren in te voeren
in de wijken rondom het centrum (parkeerzone C). Sinds
29 januari 2018 geldt betaald parkeren in parkeerzone
C Oost. Voor parkeervergunninghouders veranderen de
parkeerrechten niet. Zij kunnen parkeren zoals ze gewend
zijn.
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.
De parkeerplaatsen in heel vergunningengebied parkeerzone C zijn nu nog exclusief voor bewoners en hun bezoek.
Andere bezoekers kunnen daar nu niet parkeren, met uitzondering van een aantal betaalde plaatsen. Bewoners

Nieuw:
bezoekersregeling parkeren
De gemeenteraad stelde 25 januari de bezoekersregeling
omtrent parkeren vast. Het plan is om vanaf 1 mei een
bezoekersregeling voor bewoners in het centrum te introduceren.
Ontwikkelen en bouwen vergt heel veel voorbereidingstijd
in hMet deze bezoekersregeling kunnen bewoners zogenoemde urenbundels aanschaffen. Zolang een bewoner genoeg uren heeft, kan bezoek parkeren. Bovendien kunnen
meerdere voertuigen (er is geen maximum) tegelijk worden
aangemeld. Aanmelden kan via een speciale website, bij
een parkeerautomaat of via de telefoon (die laatste optie is
in het leven geroepen voor Haarlemmers zonder computer
of mobiel apparaat).
Bewoners in het centrum worden nog uitgebreid geïnformeerd over de werking en het gebruik van de bezoekersregeling. In de eerste maanden na invoering van de regeling
kan de gemeente assistentie bieden (per telefoon of aan
huis) voor het activeren en het gebruik.
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en hun bezoek mogen overdag juist géén gebruikmaken van
die betaalde plaatsen. Door betaald parkeren in te voeren in
zone C kan iedereen tegen betaling in het hele gebied parkeren. “Hierdoor kan flexibeler gebruik worden gemaakt van de
schaarse ruimte en wordt de parkeerdruk beter verdeeld”, laat
de gemeente weten. De begrenzing van de parkeerzone blijft
gelijk.
Automaten en app
Verspreid in de wijk komen parkeerautomaten te staan. Betaald
parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00
en 23.00 uur. Bij een parkeerautomaat of via een parkeer-app
kan een niet-vergunninghouder een ticket aanschaffen tegen
het tarief van € 3,25 per uur. In heel parkeerzone C mag tegen
betaling maximaal één uur of korter geparkeerd worden.
Meer weten over betaald parkeren in Haarlem?
Ga naar www.haarlem.nl/moderniserenparkeren
Ga voor een kaart met de gebiedsgrenzen, tarieven en tijden in parkeerzone C Oost naar www.haarlem.nl/nieuws/betaald-parkeren-parkeerzone-c-oost

Tarief en tijden in het centrum
• Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur: €
0,12 per uur per auto
• ‘s Avonds (17.00 tot 23.00 uur) en op zaterdag zijn de
uren uit de bezoekersregeling niet te gebruiken
• Zondag: € 0,25 per uur per auto
• Jaarlimiet van € 25,00
• Na 23.00 uur en op zondagochtend tot 13.00 uur is parkeren gratis
• Afname in blokken van 15 minuten
• De uren uit de bezoekersregeling zijn (net als parkeervergunningen) niet geldig op de parkeerplaatsen in het
kernwinkelgebied
• Een aparte mantelzorgregeling zorgt dat intensieve
mantelzorg niet ten koste gaat van de uren uit de bezoekersregeling waarmee inwoners bezoek ontvangen.
Ook bij deze regeling kunnen meerdere voertuigen tegelijk worden aangemeld, zodat meerdere verzorgers
tegelijkertijd kunnen parkeren.
Ga voor meer informatie naar:
www.haarlem.nl/moderniseren-parkeren

Warm welkom onderwijsinstellingen op stadhuis en in koepelgevangenis
Op 2 maart ontving stichting Panopticon de Nederlandse
Global School for Entrepreneurship (GSE) en de Duitse SRHGruppe in Haarlem. De twee onderwijsinstellingen gaan met
de Haarlemse stichting aan de slag om te zorgen dat de eeuwenoude stad universitair onderwijs krijgt: in de compleet gerenoveerde en verbouwde koepelgevangenis.
Het gezelschap werd ook welkom geheten op het Haarlemse
stadhuis door burgemeester Jos Wienen. De burgemeester
onderstreepte het belang van universitair onderwijs in Haarlem. In een geanimeerd gesprek kwamen alle onderwerpen
aan de orde die de komende periode van belang zijn: de
relatie met het bedrijfsleven, de accreditatie, de ambities voor
kleinschalig onderwijs, de planning. En natuurlijk ook de wens
om het onderwijs toegankelijk te maken voor mensen met een
lager inkomen. Daarvoor wordt een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt met de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven,
de gemeente Haarlem, fondsen en stichting Panopticon.
Wijkraad ook van de partij
Albert Diederik en John van Putten gaven de gemeente en de
onderwijsinstellingen een toelichting op de ontwikkelingen in
de omgeving. En waarom de buurt, na aanvankelijke aarzeling,

Bijzondere prijs voor evenemententeam Open de Koepel
Het evenemententeam van Open de Koepel kreeg bij de
jaarlijkse prijsuitreiking voor beste Haarlemse evenementen een bijzondere prijs.
De jury wilde graag haar waardering laten zien voor het
openstellen van de koepel en bedacht een extra prijs. Het
hele evenemententeam kreeg een eervolle vermelding.
“De Koepel was decennia lang het meest gesloten bolwerk van de stad. Op de eerste dag dat jullie de sleutels in
handen kregen werd er een start gemaakt met de verbinding met de buurt, de stad en de Haarlemmers. Ook met
de Haarlemse culturele organisaties. (...) Van gesloten naar
open met de evenementen als verbindende schakel. Missie
geslaagd!”

achter stichting Panopticon is gaan staan. En nog steeds. De
wijkraad wil dat er vaart gemaakt wordt met de herontwikkeling van de koepel.
Academisch onderwijs hart van de koepel
De gemeente Haarlem heeft begin 2017 de koepelgevangenis geclaimd van het Rijk om academisch onderwijs naar haar
stad te halen. De Haarlemse stichting Panopticon had hierom
gevraagd en heeft het koepelcomplex in april 2017 gekocht.
De stichting heeft zich de afgelopen jaren ingezet om enerzijds onderwijspartners aan Haarlem te binden en anderzijds het
ontwerp voor de koepel uit te werken. De koepelgevangenis
wordt een multifunctioneel gebouw, met academisch onderwijs als hart. Inmiddels zijn verschillende onderwijsinstellingen
betrokken.
De Global School for Entrepreneurship en de SRH Gruppe
werken onder meer aan een kleinschalige, brede, driejarige
bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences. Studenten werken
er hard en verdiepen zich in veel vakken, om uiteindelijk een
richting te bepalen waarin zij hun Masteropleiding gaan doen.
Ze wonen in elk geval het eerste jaar op campus, om de koepelgevangenis. Naast de Global School for Entrepreneurship
en de SRH Gruppe zijn het Erasmus Centre for Entrepreneurship, stichting Schoolvision en de Academy for Global Challenges betrokken bij hoger onderwijs in de koepel in Haarlem.
De komende periode wordt de complete onderwijsvisie uitgewerkt.
Stichting Panopticon dankt alle mensen die het hebben
mogelijk gemaakt. Duizenden mensen hebben kunnen
genieten van muziek, theater, dans, rondleidingen en dat
gelukkig zonder al te veel overlast. Met enorme dank aan
Saskia Jansen, de wijkraad, Suzanne Groot en Maria Eldering (Viooldiva’s), Hans Schlüter en Marcel Geurts (horeca),
Fons Plukker (Atheneaum Boekhandel), Michael Struis (Gitaarlem), Lisa de Jongh (Patronaat), Pim Hendriks (Wagenhof), John en Paula van Putten als naaste buren en álle vrijwilligers.
De koepel is tijdelijk gesloten voor evenementen, tot
er meer duidelijkheid is over de planning. De (besloten)
rondleidingen voor groepen gaan door, te boeken via www.
kijkindekoepel.com.
Naast de Global School for Entrepreneurship en de SRH
Gruppe zijn het Erasmus Centre for Entrepreneurship,
stichting Schoolvision en de Academy for Global Challenges betrokken bij hoger onderwijs in de koepel in Haarlem.
De komende periode wordt de complete onderwijsvisie
uitgewerkt.
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Ontwikkeling Oostpoort
bezegeld in alliantiepact
In het laatste kwartaal van 2015 merkten we dat er behoefte bestond bij een divers gezelschap hun samenwerking in de ontwikkeling van Oostpoort. Het komt niet vaak
voor dat zoveel verschillende betrokkenen zich hard maken
voor één en hetzelfde doel. Dat doel is het maken van een
geweldige stadsentree rondom station Haarlem Spaarnwoude.
De provincie, gemeente, Industrie Kring Haarlem, wijkraden, architecten, ontwikkelaars, bedrijven uit het gebied,
recreatieschap, groene zoom, ProRail allemaal zijn ze het er
over eens: Haarlem Oostpoort is zo belangrijk voor Haarlem
en de Metropoolregio Amsterdam, dat de ontwikkeling ervan verder gaat dan eigen belangen.
De gemeente en provincie zetten zich in voor knooppuntontwikkeling; beter gebruik maken van de stationsomgevingen. Een grote groep partijen boog zich in 2 gesprekken
over de vraag wat er allemaal nog meer mogelijk is rond station Spaarnwoude. Dit bracht het proces in een stroomversnelling. Met de ondertekening van het alliantiepact komt
de ontwikkeling van Haarlem Oostpoort een stap dichterbij.
Het pact
“Wij maken ons sterk voor de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van Haarlem Oostpoort. De gunstige ligging

biedt Oostpoort veel kansen. Als mobiliteitsknooppunt:
versterking van de bereikbaarheid van Oostpoort als regionaal OV-knooppunt binnen de metropoolregio Amsterdam. Als stedelijk ontwikkelingsgebied: nieuwe vormen van
wonen, innovatieve bedrijven, aantrekkelijke voorzieningen
en groene verbindingen maken Oostpoort een volwaardige
entree van de stad.”
Haarlem Oostpoort is goed bereikbaar binnen de
Metropoolregio Amsterdam met station Spaarnwoude, verschillende busverbindingen en via de snelweg A9. Naast
bereikbaarheid liggen er grote kansen om kwaliteit en meer
samenhang in het gebied toe te voegen en de relatie met
het recreatiegebied Spaarnwoude te versterken. Het gebied kent grote potenties om uit te groeien tot een bijzondere, aantrekkelijke ‘stadsentree’ voor Haarlem, waar werken
en wonen samengaan.
De volgende stap is het ontwikkelen van een gebiedsvisie
en ontwerp. De alliantie buigt zich de komende maanden
over een plan voor de invulling van het gebied. De alliantie
hoopt op korte termijn de eerste zichtbare maatregelen uit
te voeren.
Vooruitlopend op het presenteren van de gebiedsvisie zal
half februari een manifest, met daarin een aantal korte en
lange termijn maatregelen, worden aangeboden aan de
Haarlemse politiek.
www.haarlem.nl/nieuws/ontwikkeling-oostpoort-bezegeld-in-alliantiepact/

Het verschil tussen een aangifte en een melding
Beste wijkbewoners, ik wil het volgende onder uw aandacht brengen. Regelmatig hoor ik van mensen op straat
het volgende: “Ik heb hiervan eerder aangifte gedaan bij
de politie”. Aangekomen op het bureau ga ik in onze systemen kijken hoe het nou zit met de aangifte van deze persoon. Uit verificatie in onze systemen blijkt echter dat deze
persoon geen aangifte maar een melding heeft gedaan
van het incident.
Wat is nu het verschil tussen een aangifte en een melding?
Aangifte
Je kan alleen aangifte doen van een strafbaar feit. Met je
aangifte verzoek je de officier van Justitie tot een strafvervolging. De inhoud van elke aangifte wordt nauwkeurig
afgewogen. Als er opsporingsindicatie aanwezig is, wordt
je aangifte in behandeling genomen. Is er geen opsporingsindicatie aanwezig, dan wordt de aangifte niet verder in
behandeling genomen en gearchiveerd.
Zij nog vermeldt dat het doen van aangifte bovendien
noodzakelijk is als men de schade als gevolg van een strafbaar feit bij de verzekering wil claimen.
Waarom is het doen van aangifte uwerzijds en het opnemen hiervan zo belangrijk voor de politie?
Het opnemen van een aangifte is namelijk het startpunt van
belangrijke operationele politieprocessen, zoals de regis11

tratie van criminele feiten en vervolgens het opsporen van
mogelijke daders. Een zorgvuldige en adequate afhandeling van aangiften is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering bij de politie. Voor de politie is het belangrijk dat
burgers aangifte doen. Aangiften vormen immers de start
van menig opsporingsonderzoek en zijn onmisbaar voor de
informatiepositie van de politie. Bovendien zijn meldingen
en aangiften ook richtinggevend voor de dagelijkse inzet
van politie.
Melding
In plaats van een aangifte kun je het feit ook alleen melden
bij de politie. Je vertelt wat er is gebeurt. Datgene wat je
vertelt wordt in het politie systeem vastgelegd in de vorm
van een vrije mutatie. Er wordt dus verder geen onderzoek
ingesteld. Met andere woorden: een melding is geen aangifte. Je stelt de politie alleen op de hoogte van de situatie.
Wijkagent Mustafa Karademir

AED in de wijk heeft zijn nut
bewezen
ijna driekwart van de Nederlanders weet niet goed wat hij
of zij moet doen als iemand een hartstilstand krijgt. Dat
blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Ook zou 76 procent van de ondervraagden onvoldoende kennis hebben
over het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED). Volgens het Rode Kruis is voldoende kennis
over reanimatie en AED van levensbelang, omdat het de
overlevingskans tot 50 procent verhoogt.
Dit is de reden dat de wijkraad jaarlijks een AED en reanimatie cursus organiseert. Dit jaar waren de cursusavonden
op 23 en 31 januari. Meer dan veertig deelnemers, waaronder zelfs enkele bewoners uit Schalkwijk, binnenstad en
Amsterdamse buurt, volgden deze cursus. Mark de cursusleider leerde met veel energie en flair, de aanwezigen in
één avond: reanimatie, het bedienen en omgaan met een
AED en het levensreddend handelen voor volwassenen,
kinderen en baby’s. Na het doorlopen van de cursus ontvingen alle cursisten een certificaat van de Nederlandse
Hartstichting.
De cursus wordt voor 50% gesubsidieerd door de gemeente Haarlem en met het doorlopen van de cursus geeft men
ook een kleine bijdrage aan het onderhoud van de 3 AED’s
van de wijkraad in onze wijk (kosten ca. € 200,00 per jaar).
Om uw kennis ten aanzien van reanimatie te behouden en
de geldigheidsduur ervan te verlengen (het reanimatie certificaat is 1 jaar geldig) is het raadzaam om de cursus éénmaal per jaar te herhalen. De wijkraad is dus zeker van plan
om begin 2019 weer een reanimatiecursus te organiseren.
Wat heet toeval…
Op zondag 28 januari fietste een meneer over de Harmenjansweg toen hij onwel werd. Hij viel van zijn fiets en was
buiten bewustzijn. Dit gebeurde schuin voor het adres waar
een AED hangt. Direct werd daar door omstanders aangebeld en werd ook 112 gebeld. De bewoner startte direct
met reanimatie en de AED heeft 2 keer moeten schokken.
Toen de ambulance arriveerde was er weer ritme en adem-

haling en was de meneer matig aanspreekbaar. Inmiddels is
bekend dat de meneer weer uit het ziekenhuis ontslagen is,
hier zijn wij allen heel blij om. We zijn alle omstanders dankbaar voor hun inzet, maar vooral de bewoner die gereanimeerd heeft. Hij heeft namens de wijkraad een bloemetje
ontvangen. Wij kunnen met recht blij zijn dat er in onze wijk
AED’s zijn en er steeds meer mensen bij komen die ze kunnen bedienen. Het was dan ook een raar toeval dat precies
in het weekend tussen onze twee reanimatiecursussen een
reanimatie plaats vind in de wijk.
Kortom AEDs in de wijk hebben hun nut bewezen
Op de website hartveiligwonen.nl kan iedereen die kan/wil
reanimeren zich aanmelden als vrijwilliger. HartveiligWonen
werft en faciliteert vrijwilligers en AED’s voor reanimatie binnen 6 minuten in heel Nederland! De landelijke APP Hartveiligwonen laat helaas alleen AED’s met een buitenkast en
pincode zien. De Rode kruis app (https://aed.rodekruis.nl/)
laat ze wel zien, alleen de molen weer niet. Helaas heeft de
wijkraad niet het budget om de AED buitenkasten aan te
schaffen, deze kosten al snel € 1000,- per stuk.
Daarom vinden wij dat het aanwezig zijn van AED’s in een
buitenkast gestimuleerd en ondersteund moet worden
door de gemeente! Wij zijn hier bij de gemeente hard voor
aan het strijden.
Voor iemand met een hartstilstand is het van het grootste
belang dat er zo snel mogelijk met de juiste behandeling
wordt begonnen. Een grote overlevingskans wordt bereikt
door een snelle actie bij elk van de volgende schakels:
Snelle alarmering (bel altijd 112), snelle reanimatie,
directe defibrillatie (AED) en professionele hulp.
Dit zijn de adressen in de wijk waar een AED hangt:
•
•
•
•

Harmenjansweg 65
Glasblazersstraat 17
Damaststraat 30
Papentorenvest 1A
(Molen de Adriaan: buitenkast met pincode)

Zie tevens:
https://aed.rodekruis.nl/
12

Nieuwe aanwinst aan het Spaarne!

Viewmaster
Toerist in eigen wijk

"
Tapas eten kan nu op het mooiste plekje van Haarlem. Boca world tapas is een tapas
restaurant waar je wereldse gerechten kan bestellen. De kaart bestaat uit 5 verschillende
landen waaruit u kunt kiezen, per land hebben we 4 traditionele gerechten gekozen van het
desbetreffende land. Naast de 5 verschillende landen hebben we 5 verschillende tapas
gerechten uit andere landen van de wereld.
Kunt u niet kiezen en wilt u een rondje om de wereld? DAT KAN! Wij serveren een plankje
van 6, 8 en 12 chefs choice, u krijgt een ronde plank met van ieder gerecht 1 stukje. Zo heeft
u een mooie variatie en een heerlijke proeverij van verschillende gerechten.
Wij hebben ook een paar heerlijke wijnen voor u geselecteerd of kom een goede cocktail bij
ons drinken.
Boca is van maandag tot en met zondag geopend vanaf 08:00 tot 00:00 in de avond.
Tijdens de lunch serveert Boca de tapas kaart en daarnaast een broodjes/salade kaart.
U kunt dus de gehele dag genieten van tapas! De keuken sluit om 23:00.
Het is mogelijk de locatie exclusief af te huren voor een walking dinner of borrel of andere
feesten en partijen.
Op maandag en dinsdag is de locatie ook af te huren voor vergaderingen.
We heten u van harte welkom bij ons om te komen kijken, proeven en te genieten aan het
mooie Spaarne.

Spaarne 40 – 2011 CK Haarlem – t: +31 23 – 576 50 84
www.aandewaterkanthaarlem.nl
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ls u dit stukje leest is het inmiddels al voorjaar. Op het
ogenblik van schrijven is het echter nog 02 maart; enkele
dagen nadat ik tot de ontdekking kwam dat de winter toch
weer had toegeslagen. Een week geleden fietste ik nog
door de duinen met een hoopgevend voorjaarszonnetje,
dacht ik. Het klimaat is van slag en onvoorspelbaar geworden.
Die barre kou vind ik niet echt fijn , maar sneeuw en ijs
maken de stad mooi grafisch. Dus stond ik al heel snel
buiten om met mijn telefoon wat van de verse sneeuwlaag
vast te leggen. Eerst op de Catharijnebrug, daarna naar de
Adriaan en later de Houtmarkt. De visuele kadootjes lagen
voor het oprapen….ehh aanklikken.
Zoals altijd met ijs op het water komen beelden van 17
-eeuwse genrestukken van Hendrick Avercamp uit mijn geheugen naar boven. In die tijd waren de wintermaanden
een serieuze aangelegenheid en tonen de schilderijen
ons wat in die tijd gewoon was: het dagelijkse leven op
een bevroren rivier. Tegenwoordig kun je niet snel genoeg
zijn om met de camera naar buiten te gaan en de visuele
vangst op het web te delen. De informatiestroom aan nieuwsbeelden stuurt ons -in no time- de meest mooie Anton
Pieck momenten van de dag.
Ook ik geef toe aan de aandrang om de plaatjes op het net
te delen. Via Instagram zet ik enkele foto’s online en niet
veel later zie ik dat men in Frankrijk en Australië meegeniet
van mijn ansichtkaart van de Adriaan en het rood-wit-blauw
van de scouting vletjes. Voordat de sneeuw is gesmolten is
het bewijs al de oceaan overgestoken.
Inmiddels is het april en stromen de toeristen weer Haarlem
binnen. Het valt mij op dat er steeds meer dagjesmensen
via de Scheepmakersdijk richting de Adriaan lopen. Voor
mijn deur hoor ik de laatste jaren met regelmaat Italiaans /
Frans en Duitstalige toeristen. Al die mensen doen hetzelf-

de als ik : met smartphones en grotere camera’s maken zij
een reportage om te delen met anderen. Kijk maar eens via
#molendeadriaan op Instagram; er staan maar liefst 1075
foto’s van onze hotspot gepost.
Binnenkort zal de zomer eraan komen en kleurt het Spaarne
’s ochtends en ‘s avonds oranje en rood met een paarse
gloed. Ook dan zal ik de verleiding niet kunnen weerstaan…
Instagram:
Facebook:

harmpvanee
scheepmakersdijk43

Harm van Ee
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Speerpunten

Uitgaande post

Vlak na de verkiezingen hebben wij als wijkraad de volgende brief aan de fracties van de politieke partijen in de
gemeenteraad van Haarlem gestuurd zodat de nieuwe coalitie op de hoogte is van wat er in onze wijk speelt en
deze speerpunten ter harte neemt.

De wijkraad stuurt met enige regelmatigheid brieven naar
het college van B&W of naar de betreffende dienst en
wethouder. Wij gaan hiertoe over als het via de reguliere
weg niet lijkt te lukken.
Hierbij een greep uit de diverse uitgaande post in samengevatte versie:

Dames en heren
Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de samenstelling
van de gemeenteraad bekend is, is het moment aangebroken waarop u samen met andere partijen zult overgaan
tot het samenstellen van het college van burgemeester en
wethouders.
Bij die collegevorming komt vanzelfsprekend het samenstellen van een beleidsagenda voor de komende raads– en
collegeperiode aan de orde.
Als Haarlemmers en als wijk raken wij vanzelfsprekend nauw
betrokken bij de inhoud van die beleidsagenda. Immers,
door u genomen besluiten beïnvloeden het wel en wee alsmede de voortgaande ontwikkeling van onze zeer in beweging zijnde wijk.
Om die reden stellen wij u, voor zover nog nodig, graag op
de hoogte van een aantal speerpunten die in onze Scheepmakerswijk reeds enkele jaren spelen. Wij beseffen daarbij
terdege dat niet alles in één keer kan worden gerealiseerd
maar de hieronder vermelde “stippen op de horizon” zijn
voor onze wijk van evident belang.
De meeste van onze punten staan overigens al in onze wijkvisie 2030 (2013) maar zijn nog immer actueel. Wij vertrouwen er op dat u bij het smeden van een nieuwe coalitie
deze wensen voor ogen houdt!
Natuurlijk zijn wij te allen tijde bereid u hierover verder te
woord te staan en wensen u veel succes tijdens de college
onderhandelingen.
Betrokkenheid van de wijkraad bij uw handelen. In het
verleden hebben wij ons als wijkraad altijd met veel genoegen laten betrekken bij de vele vormen van overleg met de
diverse politieke en ambtelijke organen van de gemeente.
Wij vertrouwen erop dat u er zorg voor draagt dat deze
prettige en nuttige samenwerking ook de komende raadsperiode zal worden voortgezet.
• Verkeer. Bereikbaarheid en structuur, geen sluiproutes
voor autoverkeer door onze wijk.
• Parkeergarage onder de Papentorenvest.In de plannen
van Goudappel-Coffeng is één ding duidelijk; een centrale parkeervoorziening is de enige juiste oplossing voor de
toenemende parkeerdruk. Hangende de bouw van deze
parkeergarage zijn tijdelijke parkeervoorzieningen zeer
noodzakelijk.
• University College in de Koepel. Inclusief studentenwoningen en diverse voorzieningen.
• Fietsznfabriek. Multifunctioneel gebouw maken met betaalbaar gemengd wonen voor ouderen en jongeren in het
middensegment. Daarnaast zijn maatschappelijke voorzieningen las bijvoorbeeld loketten voor diverse inbstanties gewenst. In de plint van de nieuwbouw ruimte creëren
voor kleinschalige winkels of bedrijfjes met de verplichting
er daadwerkelijk iets te ondernemen.
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Aanvraag straatverlichting
Gelet op de urgentie, in deze donkere dagen, veroorzaakt
het ontbreken van adequate straatverlichting bij veel wijkbewoners de nodige gevoelens van onveiligheid terwijl
daarnaast de povere verlichting en de slechte staat van het
wegdek het lopen door sommige delen van de desbetreffende straten nog het meest op een survivalrun doet lijken
– zullen wij het zeer op prijs stellen indien u in deze uw
invloed wilt aanwenden. Etc.

• Invulling Dantuma-terrein. De wijkraad wil daar bij betrokken blijven. Dit geldt tevens voor het terrein Oudeweg 28.
• Oerkap. Verder ontwikkelen in overleg met de huidige
gebruikers en de wijkraad. Ontwikkeling inclusief herstel
Drijfriemenfabriek.
• Leefbaarheid. Er dient een actieplan te komen voor de
huidige toestand van straten en wegen, onderhoud groen,
afvalbeheer, straatmeubilair, (voldoende prullenbakken).
• Buurtwinkels. Er wordt onduidelijk gedaan over detailhandel. Wat we missen zijn buurtgerichte winkels, die niet
per se concurreren met de binnenstad of de Amsterdamstraat. Ook een post-ophaalpunt is iets van de huidige tijd,
wat niet in de wijk aanwezig is.
• Buurthuis. Ruimte voor bijeenkomsten en/of ontmoetingen. Niet alleen ouderen hebben behoefte om bij elkaar
te komen, ook voor andere doeleinden is het gemis aan
een buurthuis groot. Tot nu toe gebeurt dat in de speeltuin, echter, deze locatie is op kleine kinderen gericht en
niet op volwassenen.

Aanvraag subsidie voor buitenkasten AED
Doordat de AED’s zich in privéwoningen bevinden zijn zij
niet altijd bereikbaar.
Daarvoor is het noodzakelijk dat de apparaten in een speciale, afgesloten, met een code beveiligde en hufterproof
kast buiten aan de gevel geplaats moeten worden. Van
dergelijke kasten is ons gebleken dat met de aanschaf en
plaatsing van 3 exemplaren een bedrag van ongeveer
5.000 euro gemoeid is. Etc.
Fijnstof
Wij hebben in 2015 met de gezamenlijke wijkraden oost
een onderzoek gedaan naar stikstofdioxide. Wat toen ter
tijd niet is gemeten is de concentratie fijn stof (PM10 en
PM2,5) dit is ook een belangrijke indicator voor luchtkwaliteit. Fijn stof kan ernstige gevolgen hebben voor de
gezondheid omdat dit bij inademing in de longen terecht
komt.

• Jeugd. Voorzieningen voor jeugd van 10-16 jaar wordt
node gemist. Hier mag meer aandacht voor komen
• Water terug in de Oostvest/Papentorenvest. Het terugbrengen van het water is een hot item. In veel bestaande
plannen staat dit reeds vermeld, ook nu weer in de visie
Spaarnesprong. Wij vinden dat een uitstekend idee, sterker nog, noodzakelijk in combinatie met de parkeergarage
en de waterbeheersing.

Echter, sedertdien zijn door de afwaardering van de Amsterdamse Vaart de verkeersstromen rondom onze wijk
anders gaan lopen. Tevens is door de economische groei
in onze regio de intensiteit van het vlieg-autoverkeer- aanzienlijk toegenomen.
Al met al vinden wij dit reden genoeg om weer eens een
onderzoek naar de luchtkwaliteit en de hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide te doen verrichten.
Wij vinden dit een taak van de gemeente en vragen om
hiervoor een onderzoek te starten.

• Meer groen. De bestaande groenvoorziening bezien en
uitbreiden. Samen met de terugkeer van het grachtenwater is het mogelijk daar groenvoorziening aan te koppelen.
• Beter openbaar vervoer. In onze wijk is het openbaar vervoer abominabel. Een hogere frequentie van busverbindingen en meer buishaltes zijn zeer gewenst.
• Handhaving. Daar valt nog wel het een en ander over op
te merken, de burger is melding moe! Men verwacht geen
actie/reactie meer. Eenvoudige manier om meldingen te
doen met feedback.
Met vriendelijke groet,
Albert Diederik
Voorzitter Wijkraad Scheepmakersdijk e.o.

Splitsing woningen
in deze wijk worden leegkomende eengezinswoningen
door projectontwikkelaars opgekocht met het doel deze
te splitsen in relatief kleine appartementen om vervolgens
deze appartementen in de markt te zetten.
Deze ontwikkeling baart ons zorgen. Wij zullen in verband
daarmee graag van u vernemen welk beleid de gemeente
in deze hanteert. Tevens willen wij graag bij de doorontwikkeling van een dergelijk beleid in onze wijk betrokken
worden. Etc.

Heeft u belangwekkende zaken die aandacht vergen,
neemt contact op met de wijkraad.

16

Natuurlijk blijven we de traditie van het Sinterklaasfeest
voor onze leden voortzetten. Op dit moment worden er al
verschillende activiteiten georganiseerd. Wist je bijvoorbeeld al dat elke dinsdag, tegen een kleine vergoeding,
een knutselmiddag wordt georganiseerd? En dat er iedere
eerste en derde donderdagochtend een peuterochtend is?

Debatavond Haarlem-Oost
Verslag Iskander Serail

Vijf wijkraden in Haarlem-Oost hebben op 28 februari in het
Broederhuis een verkiezingsdebat georganiseerd. Kandidaten voor de gemeenteraad werden aan de tand gevoeld
over hun opvattingen over ons stadsdeel. De twaalf partijen die deelnemen aan de verkiezingen op 21 maart waren
allemaal vertegenwoordigd; velen met hun lijsttrekker, de
andere met prominente kandidaten. Zo’n 65 buurtbewoners zorgden voor een volle bak. Presentator Richard Stekelenburg legde de kandidaten een reeks vragen voor, die
vooraf in de buurten waren geïnventariseerd, en door de
organisatie in een aantal thema’s gegroepeerd.
Het eerste deel van het debat ging over het onderwerp
dat hét thema van deze verkiezingen lijkt te gaan worden:
wonen. En dus ook bouwen, want dat is de enige manier om
de enorme druk op de Haarlemse woningmarkt te verlichten. Maar hoeveel er gebouwd moet worden, en waar, en
voor wie, daarover vielen nog wel noten te kraken
Sommige partijen (D66, CDA, Hart voor Haarlem, GroenLinks bijvoorbeeld) stellen zich terughoudend op, om de
Haarlemse maat te bewaken en het groen te sparen. Zij
komen tot zo’n 7500 tot 10000 extra woningen tot 2025.
Andere partijen (met name VVD, PvdA, Jouw Haarlem)
willen doorpakken naar zo’n 15000 woningen of meer, en
schuwen daarbij het wonen in de Waarderpolder of – in het
geval van Jouw Haarlem – in de groene zoom niet.
Ook was er nogal wat discussie over de vraag of er vooral
gebouwd moet worden in het sociale segment voor de woningzoekenden met een laag inkomen, of juist in het middenen duurdere segment in de hoop dat er via doorstroming
bestaande sociale woningen vrijkomen. Thema’s en vragen
waar elke partij een eigen antwoord op heeft.
In het tweede deel lag het accent op de vraag of de burgers
in onze buurten, en de wijkraden, zich voldoende gehoord
voelen door de gemeente. Het antwoord uit de zaal was
eensluidend: nee. De kandidaten gaven veelal toe dat zij
onvoldoende kans zien om wijkraden te bezoeken of op
een andere manier de wijken in te trekken. Trots Haarlem
heeft er wel een beetje haar handelsmerk van gemaakt, en
anderen doen hun best, maar lopen vaak tegen tijdgebrek
aan. Die constatering riep heftige reacties op, onder meer
van Marion van der Vegt, initiatiefnemer van Rebup. Zij wees
de kandidaten erop dat zij, en vele andere burgers met haar,
vaak op vrijwillige basis bijna dag en nacht in touw zijn voor
de buurten. En dan ook nog vaak voor zaken die door de
gemeente niet goed geregeld worden, zoals het ondermaatse jongerenwerk. Ze wees ook op de grote tegenstellingen
in de Slachthuisbuurt tussen kinderen en jongeren die volop
kansen hebben, en hun leeftijdgenoten die op of onder de
armoedegrens leven en overal buiten lijken te vallen.
De kandidaten moesten erkennen dat zij niet goed op de
hoogte waren van de ernst van deze problematiek. Een mooi
(of eigenlijk: lelijk) bewijs dat er naast alle tweedelingen in
de stad minstens nog een grote kloof bestaat: die tussen de
politiek en bestuur op de Grote Markt, en de mensen met
hun voeten in de klei in de buurten.
Het derde en laatste deel van het debat ging vooral over
leefbaarheid, veiligheid en onderhoud in onze wijken. Geconstateerd werd dat er dringend behoefte is aan meer
handhavers en toezichthouders in de buurten. Zowel preventief (als je een toezichthouder ziet, laat je het wel uit je
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Veranderingen binnen en buiten
Ook willen we een aantal veranderingen op het terrein
en in het gebouw doorvoeren. Degenen die recent in de
speeltuin zijn geweest, hebben misschien al opgemerkt dat
het binnen nu ook fijn vertoeven is. Er staat een leestafel
voor de ouders en kinderen kunnen naar hartelust spelen.
We hopen hier binnenkort ook een treintafel aan toe te
voegen. Op korte termijn willen we buiten een ware peuterheuvel creëren, zodat ook de allerkleinsten in de speeltuin terecht kunnen.

hoofd rotzooi te trappen) als signalerend en bestraffend.
Ook de snelheid waarmee de gemeente reageert op
meldingen over vuile, defecte of onveilige toestanden moet
veel beter. Al verschilden de meningen dan weer over de
vraag of daarvoor het onderhoud en beheer weer gewoon
in handen van de gemeente moet komen, of juist de concurrentie tussen marktpartijen versterkt moet worden.
Al met al was het een levendig en informatief debat, waarin
overeenkomsten, verschillen en nuances tussen de partijen
doorklonken. In het kader van dit stukje is het onmogelijk
een volledig overzicht te geven, en een stemadvies kreeg u
natuurlijk al helemaal niet van ons.
Wie goed voorbereid in het stemhokje wilde staan, kon de
verkiezingsprogramma’s raadplegen, de vele verkiezingsbijeenkomsten bezoeken die er waren, of de Haarlemse stemwijzer invullen.

Even voorstellen
Ditmaal het Nieuwe bestuur voor speeltuin de Glasblazers.
Wij willen ons graag even voorstellen, want sinds kort
vormen wij, Laurens Jan, Vincent, Lidwien, Karlijn en Marion, het nieuwe bestuur van de speeltuinvereniging de
Glasblazers. Toevalligerwijs wonen wij allemaal net of al
enkele jaren op de Scheepmakersdijk en vinden wij het
heel belangrijk dat de speeltuin een ontmoetingsplek is
waar jong én oud zich thuis voelt.
Minder verhuur, ruimere openingstijden
Deze buurtfunctie willen wij verder uitbouwen door de
speeltuin minder te verhuren en de openingstijden verder
te verruimen. Van april tot oktober is de speeltuin daarom
ook op zaterdag open van 14 tot 17 uur. Wij hebben ook
het voornemen om een aantal extra activiteiten per jaar te
organiseren waar de buurt kan samenkomen. Denk hierbij
aan een lentefeest, zomerbarbecue, halloweenfeest of een
kerstborrel.

Bedankt oud bestuursleden Job en Wil
Nu we gelegenheid hebben willen we Job (Thöne) en Wil
(Mobron) nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet voor
de speeltuin. Zij waren jarenlang respectievelijk penningmeester en secretaris van de Glasblazers. Zonder hen had
de buurt niet zo’n bijzondere plek aan ‘t Spaarne gehad.
Volgende ledenvergadering en meer informatie
De volgende ledenvergadering vindt plaats op woensdag
11 april om 20.00 uur in de Speeltuin.
Wil je je hiervoor aanmelden dan kun je een mailtje sturen
naar info@deglasblazers.nl. Dit adres kun je ook gebruiken
voor vragen of als je je wilt inzetten voor de speeltuin. Want
uiteraard kan de speeltuin niet zonder de inzet van vrijwilligers.
De meest actuele informatie vind je op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/glasblazers/
Tot ziens in speeltuin de Glasblazers,
Vincent Bijleveld (voorzitter)

WORD LID VAN DE LEUKSTE
SPEELTUIN VAN HAARLEM!

Dan krijg je niet alleen onbeperkt gratis toegang tot de speeltuin, met elke
eerste en derde donderdag van de maand een peuterochtend, maar kun je
ook elk jaar naar de gezellige sinterklaarviering (toegang alleen voor leden).
Bovendien steun je de speeltuinvereniging van De Glasblazers, waardoor
het voortbestaan van de leukste speeltuin van Haarlem verzekerd blijft!
Je bent al lid voor maar 30 euro per jaar!
Interesse? Mail naar leden@deglasblazers.com onder
vermelding van ‘lid2018’, scan de QR-code hiernaast of
vraag een inschrijfformulier bij de speeltuinbeheerder.

NIEUW: DIT JAAR IS DE SPEELTUIN VANAF APRIL T/M OKTOBER
OOK OP ZATERDAGMIDDAG VAN 14.00 TOT 17.00 UUR OPEN!
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Papentorenvest 24 023-7370604

www.degroenetweewieler.nl
tillsammans BORD

samen eten aan de lange tafel

IEDERE DINSDAG & WOENSDAG*

BIJ FRISK
s BO R D

.

€ 10

iedere dins

. tillsam
dag

m an

& woens
dag

AAN HET SPAARNE

Voor de lekkerste kibbeling, haring, lekkerbekken,
dagverse vis, schaal- en schelpdieren en nog veel meer,
bent u bij ons aan het juiste adres!

FR SK

* iedere dinsdag & woensdag tot we wat anders gaan doen

MAX EUWEPLEIN 1 HAARLEM 023 - 737 08 04
WWW.FRISKAANHETSPAARNE.NL - INFO@FRISKAANHETSPAARNE.NL

