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

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

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

Storingsnummer Nuon 0800 0513 
Gasservice Kennemerland 0251 245454 
UPC 0900 1580 
Water 0800 0232355 
Pré Wonen Woningcorporatie 088 7700300 
Elan Wonen Woningcorporatie 023 5159859 
Speeltuin de Glasblazers 06 81365377
Molen de Adriaan 023 5450259
Haarlem Effect 023 5322547
Welzijns organisatie DOCK 023 5436000
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Voorwoord
Roerige tijden blijven het. De dans om de Koepel is in 
volle gang. In dit nummer staan artikelen, zowel van de 
initiators van de Koepel zelf als van onze eigen redactie, 
te lezen.

De rubriek ‘Even voorstellen’ gaat deze keer op een an-
dere wijze; niet alleen laten we een nieuw opgerichte po-
litieke partij (VSP Haarlem) aan het woord, maar ook het 
nieuwe bestuur van Panopticon stelt zichzelf voor.

Een politieke partij in de wijkkrant kan dat? Ja dat kan om 
maar meteen het antwoord te geven. Het is niet zo dat wij 
een voorkeur voor deze of een andere partij verkondigen, 
het is wel zo dat we als platform de burgers op de hoogte 
willen houden op het gebied van de politiek.

Immers, veel zaken die met onze wijk te maken hebben 
lopen via de politiek. Hierbij nodig ik de overige politieke 
partijen uit om van zich te laten horen, met name over za-
ken die wijk gerelateerd zijn of te maken hebben met een 
visie op Haarlem Oost.

Bouwen en verkeer blijft een onderwerp in onze wijk. 
De laatste stand van zaken vindt u terug in dit winternum-
mer. Let wel, de ontwikkelingen gaan door, dit is dan ook 
slechts een momentopname. Op onze website en andere, 
niet meer weg te denken, social media uitingen plaatsen 
wij zoveel mogelijk het laatste nieuws over onze wijk.

Verlichting is echt iets voor de tijd rond de kerstdagen, 
echter de verlichting die op de Korte Dijk/ Houtmarkt 
geplaats is verdient geen schoonheidsprijs. In plaats van 
de klassieke lantaarns staan er nu snelweg led lampen. 
De wijkraden Burgwal en Scheepmakersdijk hebben ge-
zamenlijk een brief aan B&W geschreven om dit euvel op 
te lossen.

Het onderzoek naar de luchtkwaliteit en de hoeveelhe-
den fijnstof (Stikstofdioxidemetingen) loopt gewoon door 
(zie het de vorige wijkkrant herfst), elke maand ontvangen 
wij een rapport met de stand van zaken, kijk op www.no-
2buisjes.nl voor de actuele metingen.

Wisseling van de wacht 
Eerder dit seizoen heeft onze huidige penningmeester 
Frans Steffens te kennen gegeven zijn taken om gezond-
heidsredenen neer te leggen.
Petula de Jong, nieuwe bewoonster in onze wijk, zal de 
taken van de penningmeester overnemen. Zij is inmiddels 
wijkraadslid.

Wij danken hierbij onze adverteerders, zonder hen is de 
uitgave van deze krant niet mogelijk. Een suggestie van 
een van onze bewoners is om een kleine donatie te vra-
gen voor het behoud van deze krant; bij deze!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen, en een nieuw op-
bouwend nieuwjaar!

Albert Diederik

Kerstbomenactie
Begin 2019 vindt in de gemeente Haarlem weer een kerst-
bomen inzamelactie plaats. Deze actie wordt georgani-
seerd om te voorkomen dat afgedankte kerstbomen gaan 
rondslingeren in de stad. Ook vanuit milieuoogpunt is het 
goed om de bomen gescheiden in te zamelen, zodat ze 
kunnen worden gerecycled tot compost. Bel altijd eerst 
112 en informeer uw buren vervolgens via de groep.

Te winnen prijzen
Kinderen tot en met 15 jaar kunnen op 3 en 9 januari 2019 
van 12:30 tot 16:00 uur op verschillende locaties, verspreid 

over de stad, oude kerstbomen inleveren. Zij kunnen zoveel 
bomen inleveren als ze willen.

Voor elke boom ontvangen zij € 0,40 en een lootje waar-
mee zij kans maken op de Superprijs van € 500,-. Deze prijs 
mag besteed worden aan een activiteit met de gehele klas 
voor bijvoorbeeld een excursie of een schenking aan een 
goed doel. Ook worden 100 cadeaubonnen van € 10,- ver-
loot onder alle ingeleverde kerstbomen. Dit jaar vindt er 
dus geen loting meer plaats op de inzamellocaties.

De uitslag staat op 15 januari 2019 na 13:00 uur op:
spaarnelanden.nl/kerstbomenactie
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Even voorstellen 

Een stapje terug voor de voorzitter
Jacqueline van de Sande, de afgelopen drie jaar voorzitter 
van stichting Panopticon, zet een stapje terug. Jacqueline 
blijft bij de stichting betrokken als vice-voorzitter en zal de 
verbindingen blijven leggen tussen onderwijs-ondernemer-
schap-samenleving. Zij geeft het stokje als voorzitter over 
aan Adriaan Helmig, de bekende advocaat-notaris (in ruste) in 
Haarlem. Adriaan Helmig heeft ruime ervaring als bestuurder 
in Haarlem. Onder meer van het Patronaat, de Stadsschouw-
burg, de Philharmonie en de nodige voortgezet onderwijsin-
stellingen.”

Overleg met de buurt: samen met DUWO,
Elan en gemeente
Op 1 november heeft er een eerste kennismaking plaatsge-
vonden tussen bewoners en de ‘nieuwe’ partijen Stichting 
DUWO en Elan Wonen. Daarin is ook het concept steden-
bouwkundig plan toegelicht waarop verschillende reacties zijn 
binnengekomen, waaronder zorgen over de bouwhoogtes en 
het buurtwinkeltje. 

Paul van Joolingen (Panopticon) en Lida van Tilburg (Beau-
mont) zijn vanaf nu het aanspreekpunt voor de buurt. Zij over-
leggen en bespreken de voortgang in eerste instantie met een 
afvaardiging van de wijkraad. Bij gesprekken over het steden-
bouwkundig plan worden Stichting DUWO, Elan Wonen en de 
gemeente ook nauw betrokken. 

In navolging op de bewonersavond van 1 november j.l. heeft 
er op 15 november een verdiepende bijeenkomst plaatsge-
vonden waar de wijkraad en de voor de klankbordgroep aan-
gemelde bewoners aanwezig waren. De wijkraad heeft de pre-
sentatie gekregen van donderdag 15 november jl. De wijkraad 
geeft daar uiterlijk in week 49 een formele reactie op. Direct 
daarna volgen er gesprekken tussen de verschillende koepel-
partijen (Panopticon, DUWO en Elan Wonen) en de gemeente 
over eventuele aanpassingen in het conceptplan. Een vervolg-
bijeenkomst met de werkgroep vindt kort daarop plaats. Bij 
deze gesprekken zijn ook stichting DUWO, Elan Wonen en de 
gemeente aanwezig.

Na deze bijeenkomst met de werkgroep wordt er door de koe-
pelpartijen en de gemeente weer een avond georganiseerd 
waar de hele wijk voor wordt uitgenodigd.De datum voor deze 
bijeenkomst is op dit moment nog niet bekend.

Restauratie Koepel zo snel mogelijk van start
Drie jaar geleden werd stichting Panopticon opgericht met 
als doel het Rijksmonument behouden én een goede nieu-
we bestemming te geven, met academisch onderwijs als hart. 
De plannen zijn nu zover dat de stichting binnen-
kort de omgevingsvergunning monument aanvraagt. 

De stichting krijgt voor de restauratie ondersteuning van het 
Nationaal RestauratieFonds. Met ondersteuning van het restau-
ratiefonds kan de stichting vooruitlopend op bouwwerkzaam-
heden ten behoeve van de inbouw voor de daadwerkelijke 
nieuwe functie alvast starten met bijvoorbeeld het isoleren van 
het koepeldak, het uitzagen en isoleren van de ramen en het 
verwijderen van de niet-monumentale delen in het gebouw. 
De bestemmingswijziging en aanvraag voor de vergunningen 
voor de inbouw maken geen onderdeel uit van deze aanvraag 
en volgen later. Op basis van de monumentvergunning kan de 
koepel de beoogde functies dan ook nog niet realiseren. 

De vergunningaanvraag wordt in het gemeenteblad gepu-
bliceerd (www.officielebekendmakingen.nl) waarna men een 
zienswijze kan indienen. 

Vervolg
Nadat het Stedenbouwkundig plan is vastgesteld volgt een 
bestemmingsplanprocedure en vergunningaanvragen om de 
vernieuwing in de Koepel en op het Koepelterrein te realise-
ren. Het gaat dan om inbouw van ruimten voor onderwijs, film, 
horeca en het innovatiecentrum voor midden- en kleinbedrijf. 
En voor het bouwen van de studentenwoningen, sociale wo-
ningen en parkeergarage. 

Betrokkenen gemeente 
Binnen de gemeente werkt een brede groep ambtenaren aan 
de ontwikkelingen in het Scheepmakerskwartier waaronder het 
project De Koepel. 

Zij zorgen onder andere voor afstemming binnen de gemeen-
te, voortgang en sturing op projecten, het toetsen van plannen 
op de gestelde kaders en ambities (bijvoorbeeld de doelstellin-
gen uit de visie Spaarnesprong). De bestemmingsplanwijzigin-
gen worden door de gemeente voorbereid. En de gemeente 
is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het zoeken naar tijdelijke 
en definitieve parkeeroplossingen in de openbare ruimte.

Dit zijn de ambtenaren die in uw gebied en bij de koepel 
actief zijn:
• Conny Valkhoff – Gebiedsmanager Haarlem Oost en bin-

nen de gemeente onder andere opdrachtgever van het 
project De Koepel

• Ingrid van Tienhoven – Gebiedsverbinder Haarlem Oost 
met de Scheepmakersdijk in haar portefeuille. Ingrid is een 
vast aanspreekpunt voor de wijk en wijkraad.

• Marieke Geerts – Communicatieadviseur van Haarlem 
Oost. Marieke begeleidt de gemeentelijke communicatie 
van verschillende projecten in uw buurt, onder andere van 
het project De Koepel.

• Kees Kapteijn – Procesmanager van het project De Koepel. 
Kees houdt zich vooral bezig met het onderwijsdeel in dit 
project en de algemene coördinatie

• Christien Jordaan – Projectmanager van het project De 
Koepel. Christien houdt zich vooral bezig met het ruimtelijk 
proces in dit project zoals de bestemmingsplanwijziging.

• Daarnaast werkt Heinrich van Doorn als Ontwikkelzone-
manager voor Oost. Hij zorgt voor afstemming tussen en 
voortgang op de verschillende projecten binnen de Spaar-
neSprong. Hier valt onder andere het uitwerken van een 
parkeeroplossing in de openbare ruimte onder.  

U kunt de ontwikkelingen volgen op;
www.haarlem.nl/herontwikkeling-de-koepel
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Wonen rond de Koepel
Van de redactie
Zoals in het vorige nummer van de wijkkrant al aange-
kondigd werd heeft er inmiddels een voorlichtingsbijeen-
komst voor de buurt plaatsgevonden, geïnitieerd door 
de Wijkraad, Panopticon, Elan Wonen en Duwo.
Het doel van de inloopavond, die donderdag 1 november 
jl. plaatsvond in de oude gymzaal van de Koepel, was om 
duidelijkheid te scheppen voor de omwonenden. Aan de 
hand van bouwtekeningen en maquettes kon de buurt 
een indruk krijgen van de conceptplannen. De omwonen-
den kwamen in grote getale bijeen om hierover te spre-
ken met bovengenoemde organisaties. 

De gebouwen rondom de Koepel zijn verkocht aan deze 
coöperaties om o.a. financiële perikelen op te lossen die 
met het vertrek van Amvest waren ontstaan. In de Koepel 
moet een universitaire opleiding komen en rondom de 
Koepel 250 studentenwoningen en 110 sociale woningen.

Bij de totstandkoming van de plannen voor een University 
College heeft de buurt zich toentertijd achter de initia-
tiefnemers van Stichting Panopticon geschaard omdat er 
destijds met Panopticon en de toenmalige architecten af-
spraken werden gemaakt over de bouwhoogtes. 
De omwonenden gingen ervan uit dat deze afspraken ver-
der uitgewerkt zouden worden. Echter, inmiddels zijn de 
architecten van het eerste uur niet meer in beeld en zijn er 
nieuwe ontwerpers met een commerciëler belang die in 
opdracht van Panopticon, Duwo en Elan Wonen (PanDuEl) 
zijn gaan ontwerpen.

In het gepresenteerde Conceptontwerp was echter niets 
van deze afspraken terug te vinden. De buurtbewoners 
waren woedend en gedesillusioneerd en hadden geen 
goed woord over voor deze nieuwe conceptplannen.

Om het benodigde aantal woningen te realiseren moet 
volgens het concept minstens drie lagen hoog gebouwd 
worden. Dit zou voor de direct omliggende bestaande hui-
zen een ramp zijn aangezien zij daardoor zonlicht en het 
zicht op de Koepel kwijt raken. Wat een voorlichtingsavond 
had moeten worden eindigde hierdoor in een deceptie. 
De buurt voelt zich in de maling genomen. 

Inmiddels heeft met een groep bewoners en de werkgroep 
‘Koepel’ op 15 nov. jl. een bijeenkomst plaatsgevonden 
met de initiators van de plannen en vertegenwoordigers 
van de gemeente.

De summiere aanpassingen die naar aanleiding van de bij-
eenkomst van 1 november aan het concept gemaakt wer-
den konden ook dit keer niet de handen van de bewoners 
op elkaar krijgen. Door de verhitte gemoederen raakte de 
avond in een impasse en is besloten deze te beëindigen. 
Afgesproken werd dat de werkgroep ‘Koepel’ zich de ko-
mende weken buigt over de tekenplannen van PanDuEl 
en vervolgens komt met kritische kanttekeningen en mo-
gelijke alternatieven.

Wij zien graag dat de gemeente zich wat actiever inzet 
om de gerezen problemen in banen te leiden. We willen 
er gezamenlijk uitkomen, juist omdat we ons zo hebben 
ingezet om de plannen met betrekking tot De Koepel te 
realiseren.

Aan PanDuEl hebben wij een groot aantal opmerkingen 
en vragen gestuurd, waarover wij de komende maanden 
met hen in overleg willen treden.

Dan gaat het onder meer over:
• De overlegprocedure 
• Oud zeer en wantrouwen als gevolg van eerdere toe-

zeggingen, uitspraken, etc.
• Bouwhoogten
• Bezonning, uitzichtbeperking en lichtinval
• Plaatsing van ventilatievoorzieningen i.v.m. stank- en 

geluidsoverlast
• Overlast door toegangsproblemen 
• Architectonische kwaliteit en zichtlijnen
• Fiets- en auto parkeren
• Leefbaarheid en sociale cohesie
• Ruimte voor een wijkcentrum
• Plaats van de diverse nutsvoorzieningen
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Het bouwfront in onze wijk
Onze wijk is volop in beweging. Dat is goed, want er is 
voornamelijk sprake van vooruitgang, maar alle ontwikke-
lingen brengen ook ongemakken met zich mee.

Wie door onze wijk loopt of fietst, zal onmiddellijk worden 
getroffen door het grote aantal bouwwerkzaamheden dat 
her en der in de wijk plaats vindt. Dan gaat het natuurlijk 
in de eerste plaats om de gestaag vorderende, maar om-
vangrijke projecten Scheepmakerskwartier 2A en 2B aan de 
Harmenjansweg, die alleen al door hun omvang opvallen. 
Tot op heden verlopen deze projecten redelijk volgens 
schema. Bij een groot gedeelte van 2A is al met de afbouw 
begonnen, bij 2B schieten de muren van de parkeergarage 
inmiddels de grond uit. Naar het zich laat aanzien, zullen 
we in het eerste kwartaal van 2019 al kennis kunnen maken 
met de nieuwe wijkbewoners van Scheepmakerskwartier 
2A. De bewoners van 2B zullen geduld moeten hebben tot 
eind volgend jaar.
Met de bouwers zijn vóór aanvang van hun werkzaamhe-
den duidelijke afspraken gemaakt om de overlast zo veel 
mogelijk te beperken, en een enkele uitzondering daarge-
laten, houden zij zich goed aan de afspraken. Wij krijgen als 
wijkraad tenminste weinig klachten.

Opsplitsen panden
Naast deze grote projecten is er in onze buurt op bouwkun-
dig gebied echter nog veel meer aan de hand. Op meer-
dere plaatsen in de wijk zien we dat huizen door project-
ontwikkelaars worden opgekocht, worden opgesplitst en 
dan in delen voor behoorlijk veel geld worden verhuurd of 
verkocht.
Nu gunnen wij als wijkraad iedereen een plek om te wo-
nen, maar tegen het veelvuldig opsplitsen van panden in 
onze wijk hebben wij wel degelijk bezwaar. Om te beginnen 
verergert het opsplitsen van zo’n pand in meerdere woon-
eenheden de toch al forse parkeerproblemen in onze wijk. 
Er geldt voor de diverse ontwikkelaars bij de splitsing van 
dergelijke panden namelijk geen verplichting om voor een 
parkeervoorziening te zorgen. Er mag gewoon op straat 
worden geparkeerd, en we zijn ons allemaal bewust van de 
huidige parkeerproblematiek.
Een meer principieel punt vormt het feit dat door het op-
kopen en opsplitsen van de relatief goedkope panden in 
onze wijk de gezinnen met een wat kleinere beurs de mo-
gelijkheid wordt ontnomen om een pand te kopen en dat 
vervolgens zelf te (laten) verbouwen. Projectontwikkelaars 

beschikken nu eenmaal over meer geld, kunnen dat bij wij-
ze van spreken zo op tafel leggen en drijven de prijzen ook 
nog eens op. Op deze manier prijzen de Bernard van Vol-
lenhovens, Wybren Haga’s en hun kornuiten gewone gezin-
nen uit de markt Wij vinden dat ongewenst.

Splitsen zonder vergunning
Wij zijn eens in de kwestie rondom het opsplitsen van pan-
den gedoken en kwamen er tot onze stomme verbazing 
achter dat het in onze wijk – in tegenstelling tot in bijvoor-
beeld de Amsterdamse buurt en de Burgwal – niet nodig 
is om een splitsingsvergunning aan te vragen. Een simpele 
bouwvergunning is voldoende. Wij hebben vervolgens een 
brief over deze vreemde situatie aan de verantwoordelijke 
wethouder van Ontwikkeling geschreven en hem gevraagd 
om de gemeentelijke huisvestingsverordening aan te pas-
sen.

Onlangs kregen wij het bericht dat de gemeente de huidi-
ge huisvestingsverordening gaat aanpassen. Er komt een 
nieuwe verordening en een aanpassing van de beleidsre-
gels. Globaal zal dat nieuwe beleid er als volgt gaan uitzien:
• Er komt in heel Haarlem een vergunningstelsel voor het 

wijzigen van de woonvoorraad;
• Er worden gebieden, waaronder onze wijk, aangewezen 

waar de nieuwe vergunningsplichten gaan gelden;
• Er wordt vastgelegd onder welke voorwaarden een ver-

gunning wordt verleend en wanneer zo’n vergunning 
zal worden geweigerd. Zo mogen woningen die kleiner 
zijn dan 100 m2 niet langer worden opgesplitst. Grotere 
woningen wel, maar dan worden eisen gesteld aan de 
bezetting en het parkeren;

• In onze wijk en in de Amsterdamse buurt geldt 
voorshands een time-out. Er zullen geen nieuwe ver-
gunningen voor vakantieverhuur en splitsing worden 
verleend (per maart 2019);

• Het zich niet houden aan een verleende vergunning zal 
leiden tot forse boetes.

De nieuwe verordening en beleidsregels – waarin overi-
gens ook bepalingen over vakantieverhuur als bijvoorbeeld 
AirBnB zijn opgenomen – liggen nog t/m 14 december ter 
inzage. Ze zijn te lezen op www.haarlem.nl/inspraak hvvv 
2019. U kunt zelf reageren op de nieuwe regels.
Dat kan schriftelijk naar de Gemeente Haarlem t.a.v. 
mevrouw S. Knip, Postbus 511, 2003 PB, Haarlem of per 
e-mail via HVV2019@haarlem.nl.

Door John van Putten
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Verkeersbesluit omgeving Amsterdamsevaart:
Bromfiets voortaan op de rijbaan
In grote lijnen hebben we nog maar drie type wegen in Nederland: stroomwegen (SW), gebiedsontsluitingswegen 
(GOW) en erftoegangswegen (ETW). In de oude situatie was de snelheid op de N200 via de Amsterdamsevaart te 
hoog. Nu is de Amsterdamsevaart een gebiedsontsluitingsweg geworden, waarbij de snelheid is teruggebracht tot 
50 km/u.

Dientengevolge kun je bromfietsen naar de rijbaan verwijzen – dat blijkt immers veiliger vanwege het geringe snel-
heidsverschil met de auto. Automatisch zijn de omliggende wegen (Lange Herenvest, Gedempte Oostersingelgracht) 
eveneens gebiedsontsluitingswegen waar de bromfiets naar de rijbaan wordt verwezen.

De gemeente is wegbeheerder van de lokale wegen (GOW en ETW). Zodoende heeft het college van burgemeester 
en wethouders van Haarlem besloten de bromfietsen van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. Het verschil in 
snelheid tussen bromfiets en fiets op het fietspad is groter dan de snelheid tussen auto en bromfiets op de rijbaan – 
vandaar dit besluit.
Deze wijziging zal worden verduidelijkt door het verwijderen en vervolgens plaatsen van nieuwe verkeersborden. 
Een maximumsnelheid van 30 km/u zal op de volgende locaties opnieuw worden ingesteld:

• Op de parallelweg Amsterdamsevaart, ter hoogte van de aansluiting nabij het kruispunt Gedempte Oostersingelgracht 
met de Amsterdamsevaart;

• Op de parallelweg Amsterdamsevaart, aan beide zijden van de oversteek ter hoogte van de Nagtzaamstraat.

Johan Konneman
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Splitsen zonder vergunning
Wij zijn eens in de kwestie rondom het opsplitsen van pan-
den gedoken en kwamen er tot onze stomme verbazing 
achter dat het in onze wijk – in tegenstelling tot in bijvoor-
beeld de Amsterdamse buurt en de Burgwal – niet nodig 
is om een splitsingsvergunning aan te vragen. Een simpele 
bouwvergunning is voldoende.

Wij hebben vervolgens een brief over deze vreemde situa-
tie aan de verantwoordelijke wethouder van Ontwikkeling 
geschreven en hem gevraagd om de gemeentelijke huis-
vestingsverordening aan te passen. Onlangs kregen wij het 
bericht dat de gemeente de huidige huisvestingsverorde-
ning gaat aanpassen. Er komt een nieuwe verordening en 
een aanpassing van de beleidsregels. Globaal zal dat nieu-
we beleid er als volgt gaan uitzien:
• Er komt in heel Haarlem een vergunningstelsel voor het 

wijzigen van de woonvoorraad;
• Er worden gebieden, waaronder onze wijk, aangewezen 

waar de nieuwe vergunningsplichten gaan gelden;
• Er wordt vastgelegd onder welke voorwaarden een ver-

gunning wordt verleend en wanneer zo’n vergunning 
zal worden geweigerd. Zo mogen woningen die kleiner 
zijn dan 100 m2 niet langer worden opgesplitst. Grotere 
woningen wel, maar dan worden eisen gesteld aan de 
bezetting en het parkeren;

• In onze wijk en in de Amsterdamse buurt geldt 
voorshands een time-out. Er zullen geen nieuwe ver-
gunningen voor vakantieverhuur en splitsing worden 
verleend (per maart 2019);

• Het zich niet houden aan een verleende vergunning zal 
leiden tot forse boetes.

De nieuwe verordening en beleidsregels – waarin overi-
gens ook bepalingen over vakantieverhuur als bijvoorbeeld 
AirBnB zijn opgenomen – liggen nog t/m 14 december ter 
inzage.
Ze zijn te lezen op;
www.Haarlem.nl
Zoeken onder “Inspraak aanpassing Huisvestingsverorde-
ning Haarlem”

U kunt zelf reageren op de nieuwe regels. Dat kan schrif-
telijk naar de Gemeente Haarlem t.a.v. mevrouw S. Knip, 
Postbus 511, 2003 PB, Haarlem of per e-mail via;
HVV2019@haarlem.nl
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Gratis gebruik aanhanger
voor grof huishoudelijk afval
Inwoners van Haarlem kunnen voortaan gratis een aan-
hanger lenen voor het wegbrengen van hun grof huishou-
delijk afval. Met deze service wordt het nog makkelijker 
om afval naar het Milieuplein in Haarlem te brengen.
Inwoners van Haarlem kunnen 3 uur lang gratis gebruik 
maken van een aanhanger op vertoon van een identiteits-
bewijs en het betalen van een borg van € 50. De service is 
uitsluitend voor particulieren en bedoeld om grofvuil naar 
het Milieuplein in Haarlem te brengen (Ir. Lelyweg 51). De 
aanhanger kan online worden geserveerd via spaarnelan-
den.nl/aanhanger.

Afval scheiden stimuleren
Spaarnelanden wil inwoners met het uitlenen van aanhang-
wagens stimuleren hun grof huishoudelijk afval te schei-
den. Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in de contai-
ner past of hiervoor te zwaar is, zoals afgedankte huisraad, 
tuinmeubelen, snoeiafval of kapotte elektrische apparaten. 
Afval dat naar het Milieuplein wordt gebracht, gaat naar 
verwerkers, waar het zo veel mogelijk wordt gerecycled en 
wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

Dagdeel reserveren
De aanhanger is voor een dagdeel te reserveren van maan-
dag t/m zaterdag. Een dagdeel is van 8.00 tot 11.00 uur of 

van 12.00 tot 15.00 uur en op dinsdag ook van 16.00 tot 
19.00 uur. Er kan een keuze worden gemaakt tussen een 
open aanhanger en aanhanger met huif. De aanhanger kan 
worden opgehaald aan de Ir. Lelyweg 49 in de Waarder-
polder in Haarlem, naast het Milieuplein.

Afvalwijzer nu ook beschikbaar als app
Haarlemmers kunnen sinds kort gebruik maken van de 
nieuwe digitale afvalwijzer app voor smartphones en ta-
blets. In de app kunnen zij snel en eenvoudig zien wanneer 
hun afval wordt ingezameld.
De app toont net zoals de online afvalwijzer de dichtstbij-
zijnde glas-, papier- textiel- en plasticcontainers en bevat 
informatie over afvalscheiding. De nieuwe afvalwijzer app 
is overzichtelijk en zeer gebruiksvriendelijk.
Herinnering instellen
De afvalwijzer app is verkrijgbaar voor iOs en Android. Via 
instellingen in het menu is het ook mogelijk een herinne-
ring te ontvangen wanneer de container aan de weg gezet 
kan worden.

Na het invullen van postcode en huisnummer is te zien 
welke afvalstromen je kunt scheiden en op welke dagen 
papier en PBD (plastic, blik en drinkpakken), gft en etens-
resten en restafval aan huis opgehaald worden. Op een 
kaart ziet u de dichtstbijzijnde locaties van de ondergrond-
se restafvalcontainers en openbare containers. Via linkjes 
in de app kunt u bovendien zien welk afval waar hoort in 
de afvalwegwijzer en kunt u een afspraak maken voor het 
ophalen van grof huishoudelijk afval.

HaarlemPas en hoge
ziektekosten?
Pak uw voordeel met de nieuwe Gemeentelijke zorgpolis. Gemeente Haarlem biedt samen met zorgverzekeraars Univé 
en Zorg en Zekerheid een voordelige zorgpolis aan voor houders van een HaarlemPas. De Gemeentelijke zorgpolis is 
voordelig als u hoge of middelhoge ziektekosten heeft. De polis bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende 
verzekering én een tandartsverzekering. En u hoeft het verplichte eigen risico van € 385 niet te betalen. Mensen met een 
Wmo-voorziening kunnen kiezen voor een pakket dat de eigen bijdrage voor de Wmo/Wlz vergoedt.
 
U kunt de pakketten en bijbehorende premies bekijken op; www.gezondverzekerd.nl.
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VSPHAARLEM
(Verenigde Senioren Partij)

Een aantal jaren geleden was ik in Leeuwarden en kocht 
ik op een rommelmarkt een ansichtkaart  van de Amster-
damse Poort met een tram. Ik had zelf geen enkele her-
innering aan deze tram en vond de kaart curieus genoeg 
om hem aan te schaffen.

VSP Haarlem is opgericht dd 1 augustus 2018, met als 
doelstelling de belangen te behartigen van alle Senioren. 
Dus de oudere en de ouder wordende mens op elk, 
politiek en maatschappelijk niveau. Deelnemen aan het 
Democratisch bestel, waaronder deelnemen aan de 
Gemeenteraad ’s verkiezingen van 2022. Dat is ons doel 
daar voor hebben wij ons nu opgericht om ons 4 jaar te 
kunnen voorbereiden. Verder betrekken wij onze leden bij 
het bepalen van de standpunten in de vorm van een pro-
gramma.
De Bestuurders Gerrit jan Stapelkamp en Albert Hendrik 
Keevel stellen zich voor:

Mijn naam is Gerrit jan Stapelkamp ik ben 63 jaar , gehuwd 
en  vader van 2 kinderen. In het dagelijks leven ben ik an-
tiek handelaar in Haarlem. Ook ben ik lid van de regionale 

geschillen commissie Kennemerland als vertegenwoordi-
ger van de huurders. In het leven ben ik meerdere malen 
mantelzorger geweest, voor dierbaren vaak enigszins op 
leeftijd. Dit heeft mij doen beseffen dat er voor de Oude-
ren nog veel werk verricht moet worden. Met deze nieuwe 
afdeling van de Verenigde Senioren Partij Haarlem gaan 
wij ons uiterste best doen dit te bewerkstelligen.

Mijn naam is Albert Hendrik Keevel ik ben 57 jaar, gehuwd 
en vader van 2 dochters. Door mijn sociale maatschappe-
lijke betrokkenheid in het dagelijkse leven en door mijn 
politieke ervaring waar ik mij 4 jaar voor heb ingezet met 
veel enthousiasme in Haarlem, wil ik mijn ervaringen graag 
inzetten om de belangen te behartigen, en om de ouderen 
en de ouder wordende mens te vertegenwoordigen. Ook 
heb ik ervaring in de schuldhulpverlening, tevens ben ik 
coach in het Haarlem Project wat is opgezet voor de dak-
lozen ook voor deze doelgroep sta ik. Ik hoop dat ik met 
VSPHaarlem mij voor deze doelgroep kan en mag gaan 
inzetten.

VSPHaarlem
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Licht in de duisternis
Bij de bewoners van de Korte Dijk, Houtmarkt en Koralen-
steeg viel onlangs een brief op de deurmat met het bericht 
dat op 7 en 8 november jongstleden de verlichting zou wor-
den vervangen voor led-lampen. Bij navraag door verschil-
lende bewoners bleek het om grote lichtmasten te gaan, en 
niet om de klassieke lantaarns waar men op rekende.

De wijken Burgwal en Scheepmakersdijk e.o. maken zich 
ernstig zorgen over de uitstraling van hun wijk. Het betreft 
de absoluut ongepaste plaatsing van snelwegverlichting 
langs een stukje historisch Haarlem. Nog afgezien van de 
vele technische onvolkomenheden zoals kleurtemperatuur 
en onderling verschillende types lichtbronnen ondervinden 
de bewoners zeer veel hinder in hun huiskamers.
Wij gaan ervan uit dat deze fout hersteld zal worden en de 
gewenste klassieke lantaarn type Haarlemse koperen gracht-
lantaarn (‘Kaba’/’ Bakenes’) zoals in het handboek HIOR om-
schreven, voor dit soort locaties zal worden geplaatst. Ter 
onderstreping: het betreft een historisch en beschermd 
stadsgezicht en bovendien een autoluwe doodlopende 
kade, géén snelweg of doorgaande route.
In maart 2017 mochten wij onze (toen nog nieuwe) burge-
meester begeleiden bij zijn kennismakingsbezoek aan onze 

wijk. Een van de onderwerpen die tijdens dat bezoek aan 
de orde kwamen betrof de slechte staat van de verlichting 
in de wijk. We hebben toen onder meer gesproken over de 
Scheepmakersdijk; daar is destijds (in 1998) in verband met 
nieuwbouw een deel van de straatverlichting verwijderd en 
nooit meer teruggeplaatst.
Over deze kwestie hebben wij al in het ‘regieoverleg wijkra-
den Oost’ van 13 april 2016 én in een wijkoverleg op 31 
januari 2017 met de bewoners en ambtenaren van de ge-
meente besproken.
Na een jaar(!) kregen we bericht dat de ontbrekende verlich-
ting op de Scheepmakersdijk geplaatst zou gaan worden. 
Echter, dat zou slechts gaan om een aantal nog niet aanwe-
zige lantaarns, want de oude lantaarns zouden nog niet aan 
vervanging toe zijn, evenals de verlichting op de Korte Dijk 
en de hele Houtmarkt. 

Op dit punt komen de wijkraden Burgwal en Scheepmakers-
dijk e.o. bij elkaar. Ook de wijkraad Burgwal is in een eerder 
stadium de rustieke lantaarns toegezegd, nadat er eerst uit-
gebreid overleg is geweest met de gemeente met betrek-
king tot de Wijkvisie Burgwal, die zij in 2011 hebben laten 
maken. Nogmaals, wij gaan ervan uit dat deze fout wordt 
hersteld, zodat het aanzien van het historische, toeristische 
en bijzondere karakter van dit stadsdeel eindelijk tot zijn 
recht komt. 

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 speeltuin vereniging van De Glasblazers, waardoor 
het voortbestaan van de leukste speeltuin van Haarlem verzekerd blijft! 
Je bent al lid voor maar 30 euro per jaar!

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

Interesse? Mail naar leden@deglasblazers.com onder 
 vermelding van ‘lid2018’, scan de QR-code hiernaast of 
vraag een inschrijfformulier bij de speeltuin beheerder.



MAX EUWEPLEIN 1  HAARLEM  023 - 737 08 04
WWW.FRISKAANHETSPAARNE.NL  - INFO@FRISKAANHETSPAARNE.Nl
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Houd Haarlem schoon 
en lever je kerstboom in!

lever je kerstboom op 3 of 
9 januari 2019 in bij één van 
de inzamellocaties

of
lever je boom in bij het 
Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51 
in de Waarderpolder 
(Kijk voor de openingstijden op 
www.spaarnelanden.nl/milieuplein)

of
plant je kerstboom in je tuin 
voor volgend jaar!

Let op: kerstbomen mogen niet aangeboden worden in of bij de grijze containers

of ondergrondse containers. 

Wist je dat ingezamelde bomen worden verwerkt tot compost? 
Zo worden ze nuttig hergebruikt.




