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Bed and Bike Haarlem Nr1

9.4
Score
44 reviews

www.bedandbreakfast.nl

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

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

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



Voorwoord
Het jubileumnummer wat u nu in handen heeft zal tevens 
het laatste nummer zijn wat op papier verschijnt.  
20 jaar heeft deze wijze van communiceren met de wijk 
bestaan. Zie het artikel over het ontstaan in dit nummer.
De reden van het verdwijnen van de wijkkrant ligt hierin 
dat het -in de krant vermelde nieuws- bij verschijnen hier-
van veelal achterhaald is en niet in de laatste plaats door 
de snelheid van de ‘social media’ is ingehaald. 
Hierdoor weegt het tijdrovende werk wat met het maken 
van de krant gemoeid is niet op tegen de nieuwswaar-
de die de krant brengt. Ook de kosten die een gedrukte 
krant met zich meebrengen spelen mee.

Vanaf 2020 gaan we digitaal, dat wil zeggen, als nieuws of 
andere belangrijke zaken voor de wijk van belang zijn zich 
aandienen wij dit via de nieuwsbrief zullen doen zoals dat 
al gebeurde in de afgelopen jaren. De andere media zoals 
onze website, Facebook en Twitter blijven gewoon actief. 
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website: 
wijkraadsmd.nl 

De diverse projecten in de wijk ontwikkelen zich allemaal 
op eigen snelheid, zo is de Scheepmaker bijna gereed en 
zullen de nieuwe bewoners spoedig hun huizen kunnen 
betrekken.
De Koepel is een verhaal op zich, dit project loopt inmid-
dels al jaren. Hoe de ontwikkeling verder gaat zal in de 
komende tijd duidelijk moeten worden. In deze krant staan 
alle vragen (en antwoorden) die op de presentatie-avond 
van het stedenbouwkundig plan gesteld werden. 
De plannen liggen vanaf 6 december zes weken lang ter 
inzage in de publiekshal Zijlvest 39.
 
Dat was even schrikken; na het doornemen van de begro-
ting 2020-2024 viel het op dat in de programmabegroting 
2020-2024 niets terug te vinden was van een aantal punten 
die in de begroting van 2019-2023 wel genoemd stonden 
zoals ‘water terug in de Papentorenvest’ en de parkeerga-
rage zoals beschreven in de Visie Spaarnesprong. Daarop 
is een motie aangenomen om op zoek te gaan naar de mo-
gelijkheden om de Papentorenvestgarage toch voor elkaar 
te krijgen.

De AED-cursussen zullen wegens succes weer verzorgd 
worden, ditmaal zelfs drie avonden. Ik vermoed dat de 
meeste bewoners in onze wijk straks een getuigschrift op 
zak hebben.  

Helaas heeft ons wijkraadslid John van Putten zijn taken bij 
de wijkraad neergelegd. De reden is dat John inmiddels 
verhuisd is en nu buiten onze wijk woont. Bij deze willen 
wij hem bedanken voor zijn inzet en de scherpe pen die hij 
voor de wijk hanteerde. Bij de eerstvolgende jaarvergade-
ring zullen wij officieel afscheid van hem nemen.

We wensen iedereen een heel goed en voorspoedig 
2020!

Albert Diederik  Foto: Jurriaan Hoefsmit

Deze foto is genomen in het kader van Haarlem/initiatie-
ven.nl en Haarlemlink.

Inloop
informatiebijeenkomst 

Wanneer
Maandag 16 december inloop
19.00 uur tot 21.00 uur 

Waar
Speeltuinvereniging De Glasblazers,
Scheepmakersdijk 10

Wij (de gemeente) vertellen u tijdens een inloopavond 
graag meer over de procedure, de plannen en hoe u 
een zienswijze kunt geven. Tijdens deze avond kunt u 
het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan, 
de omgevingsvergunning van de Koepel en het be-
stemmingsplan inzien. Er wordt geen plenaire presen-
tatie gegeven. Medewerkers van de gemeente en van 
de ontwikkelaars zijn aanwezig om uw vragen te beant-
woorden. 

2



Een terugblik
Het ontstaan van de Wijkcommissie. Mei 1997-2007

Voorzitter An Lalleman zet zich al veel langer in voor de 
wijk. Zij is ook lid geweest van de voormalig wijkraad Har-
menjanswijk. Voorheen viel onze wijk onder de wijkraad 
Harmenjanswijk, deze is enige jaren geleden opgeheven. 
In de Thorbeckebuurt is nu de Adviesraad actief. Meer dan 
tien jaar geleden hield An zich al bezig met zaken, zoals de 
sloopplannen Scheepmakersdijk toentertijd met Dik Bol. 
Er gebeurde veel in de wijk, teveel voor iemand alleen. 
Hans van der Leij, opzichter Openbare Werken in Oost 
kende nog wel iemand die zich voor de buurt in wil zetten. 
Bedankt Hans!

Jan Heynis (helaas overleden) was bereidt verkiezingen 
voor een bewonerscommissie op te zetten en heeft ons 
met raad en daad terzijde gestaan. En zie daar de com-
missie was een feit.  Enige jaren later werd er door Elan-
Wonen in de Spaarnoogplan een bewonerscommissie 
opgericht, die ontzettend veel werk heeft verzet. Daar er 
misverstanden ontstonden hebben wij ons gepromoveerd 
tot Wijkcommissie Scheepmakersdijk en omgeving. Wijk-
commissieleden die ons door verhuizing of werkzaamhe-
den hebben verlaten zijn Rob Stam, Wilma Greil, Tinie van 
der Groef, Marja Nunnink, Judith Sombroek en Rob Bonke. 
We begonnen tien jaar geleden met eenvoudige zaken zo-
als overleg met de gemeente over bestrating, groen. Later 

kwam er verkeer en veiligheid bij. Daarna kwamen er allerlei 
sloop-nieuwbouwplannen, bestemmingsplan. Een wijkraad 
moet steeds meer verstand van zaken hebben op allerlei 
gebied, komen we er niet uit dan vragen wij ondersteuning 
aan professionals zoals van Radius, in 2008 zal dat anders 
zijn, hierover zullen wij u nog informeren. Het vrijwilligers-
werk voor de Wijkcommissie werd daardoor wel leerzaam 
en o.a. door prettige contacten met de wijkraden Oost, di-
verse andere partijen blijft het leuk werk. Soms moet je bij 
de gemeente veel geduld hebben en zijn er zaken die niet 
naar tevredenheid worden opgelost.

Soms krijg je zaken snel voor elkaar. En elke keer als we 
er gezamenlijk uitkomen wordt onze wijk weer een stuk-
je mooier, veiliger en prettiger om in te wonen. Daardoor 
houden de Wijkcommissieleden het vol, er gaat veel tijd en 
energie in zitten.  In de loop der jaren hadden we meestal 
6 maar ook wel 4 leden. In 2006 10 leden! Er zijn vele be-
woners die ons ondersteunen. Door de toename van leden 
het laatste jaar wordt het vergaderen beter, in een prima 
sfeer en het werk lichter. Ook moet de ondersteuning op 
de achtergrond niet worden vergeten zoals o.a. de partners 
van de leden die hand en spandiensten maar ook “geeste-
lijke” ondersteuning geven, verzorging drukwerk door Ger-
da en Ronald Hiltemann, de inzet van Wilma Schreurs in de 
speeltuin en vele anderen. Er staan veel nieuwe projecten 
in de wijk op stapel, zoals Scheepmakerskwartier en Oost-
vestgebied waar wij ons voor de bewoners in willen zetten 
maar dit kan alleen samen met U.                                                    

Truus Melchior. (oud) Secretaris
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Stedenbouwkundig 
plan de Koepel
 
Op dinsdag 24 september jl. was de informatieavond over 
de inrichting van het Koepelterrein. 
 
Tijdens deze informatieavond is het stedenbouwkundig 
plan van het Koepelterrein gepresenteerd. De ontwikkel-
partijen hebben de plannen tijdens een plenaire presenta-
tie toegelicht. Na deze presentatie was er gelegenheid om 
met de ontwikkelpartijen, de ontwerpers en de gemeen-
te in gesprek te gaan over specifieke onderwerpen en te-
vens ook om de plannen en tekeningen in te zien. Vanuit 
de buurt zijn er nog veel onduidelijkheden en vragen over 
deze plannen. De avond verliep nogal chaotisch, de vele 
vragen en wensen werden volgens de aanwezige wijkbe-
woners niet ingevuld.
De samenvatting kwam uitvoerig in de pers, zie; 
www.wijkraadsmd.nl/de-koepel/buurtbewoners-verlie-
zen-het-zicht-op-de-koepel/
 
Op deze avond is toegezegd deze vragen te zullen beant-
woorden. Zoals u ziet staan de vragen en antwoorden hier-
onder op een rij. Stichting Panopticon heeft het voorne-
men om te starten met de restauratie van de Koepel in het 
eerste kwartaal van 2020. Het ontwerp/bestemmingsplan 
wordt naar verwachting in 6 december 2019 ter inzage ge-
legd door de gemeente. Tijdens de inzagetermijn van zes 
weken wordt op maandag 16 december door de gemeente 
een informatieavond gehouden. U heeft dan de mogelijk-
heid de plannen en diverse onderzoeken in te zien en kunt 
u uw eventuele zienswijze indienen. 

Vraag en antwoord stedenbouwkundig plan 
Koepelterrein

1. Algemeen
Wat komt er in de koepel en op het terrein eromheen?
Er komt:
• Onderwijs in de Koepel, (academische) bachelor- en 

masteropleidingen, maar ook postacademische, PhD- 
en aanvullende ondernemerschap- & bildungspro-
gramma’s. In de Koepel is daarnaast ruimte voor mkb, 
startups, bioscoop de Filmkoepel, kunst en cultuur, bou-
tique hotel en horeca.

• Rond de Koepel en in de Veste (Huis van Bewaring) cir-
ca 250 studentenwoningen door studentenhuisvester 
Stichting DUWO en circa 100 sociale huurwoningen 
door woningcorporatie Elan Wonen. DUWO en Elan 
Wonen zorgen voor betaalbare huisvesting.

Wie zijn erbij betrokken?
Stichting Panopticon is eigenaar van het Koepel- en admi-
nistratiegebouw, de directeurswoningen en het voorterrein. 
Studentenhuisvester Stichting DUWO en woningcorporatie 
Elan Wonen zijn eigenaar van het terrein achter de muren 
rond de Koepel. HBB Groep is betrokken als ontwikkelaar 
en bouwer van diverse onderdelen. Zo zal onder andere het 
hotel en de ondergrondse parkeergarage door HBB ont-
wikkeld worden.

Wat zijn de locaties van de nutsvoorzieningen en afvalcon-
tainers?
Dit is nog niet exact bepaald in het stedenbouwkundig 
plan. Dit betreft nadere planuitwerking. De gebouwen krij-
gen een eigen wateraansluiting en t.a.v. energieopwekking 
zijn nog verschillende scenario’s in onderzoek. Op het ter-
rein is een traforuimte aanwezig die zal worden aangepast 
en mogelijk verplaatst om deze goed inpasbaar te maken 
in de nieuwe bebouwing. Er wordt in ieder geval gasloos 
gebouwd. 

Er volgt nog afstemming met de gemeente Haarlem en 
Spaarnelanden. Ten aanzien van afvalverwerking bepaalt 
Spaarnelanden waar de ondergrondse afvalcontainers voor 
de woningen in de openbare ruimte worden geplaatst. 
Deze worden zoveel mogelijk bij de drie entrees van het 
koepelterrein gepositioneerd.  

De ‘bedrijven’ op het Koepelterrein zijn verplicht zelf zorg 
te dragen voor afvalcontainers op het Koepelterrein en 
voor het maken van afspraken met ophaaldiensten en waar 
deze aan de straat moeten worden aangeboden.       

Komt er een bezonningsstudie? 
Door de architecten is een eerste zonstudie geproduceerd 
en met omwonenden gedeeld tijdens de informatieavond. 
Door een gespecialiseerd bureau wordt een zonnestudie 
opgesteld op basis van TNO-normeringen. Deze gegevens 
maken onderdeel uit van het ontwerp bestemmingsplan en 
zijn te raadplegen tijdens de inspraakperiode. 

Wat zijn de exacte bouw- en nokhoogtes? 
Dit verschilt per bouwblok. In de bestemmingsplankaart 
zijn de bebouwingshoogten (en goothoogten) per bouw-
vlak weergegeven. Deze zijn gebaseerd op het gepresen-
teerde stedenbouwkundig plan. De bouwvlakken zijn ruim 
genomen, zodat voor de uitwerking nog enige bewegings-
vrijheid bestaat. De gebouwen moeten binnen deze con-
touren vallen. De bestemmingsplankaart maakt onderdeel 
uit van het bestemmingsplan en is te raadplegen tijdens de 
inspraakperiode.

Waarom wordt er aan de Papentorenvest niet hoger ge-
bouwd en lager aan de Damaststraat?
Daar is al in voorzien. Aan de Papentorenvest wordt 4 lagen 
hoog gebouwd en aan de Damaststraat 3 lagen. Hogere 
bebouwing aan de Papentorenvest zou het Koepelgebouw 
en De Vest volgens de gemeente Haarlem en de ARK (Ad-
viescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) te veel gaan domine-
ren. Daarnaast zou te veel het zicht op de Koepel worden 
ontnomen.   

Kan er een buurtfunctie komen op het Koepelterrein? 
Denk aan buurtkamer, ruimte voor Wijkraad om te verga-
deren et cetera? 
Deze staat nog niet gepland. Over een multifunctionele 
ruimte die ook door de buurt en Wijkraad gebruikt kan wor-
den kan gesproken worden. Er moet nader gekeken wor-
den naar locatie en de voorwaarden.

Betekent ‘Open de Koepel’ dat het terrein toegankelijk is 
voor iedereen?
Ja. Het gebied is straks toegankelijk voor iedereen. Er is in 
de Koepel ook veel te doen voor niet-studenten. We zetten 
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in op een uitwisseling van jong en oud – ook voor volwas-
senen is er straks van alles te leren en te beleven. Daarnaast 
zijn er terrasjes, een klein hotel, een buurtwinkel, horeca, 
ruimte voor mkb’ers en startups en filmzalen gepland.

Wat	 wordt	 de	 definitieve	 invulling	 van	 het	 voorterrein	
(hoek Papentorenvest- Harmenjansweg)?
Het voorterrein wordt in zijn eindfase sterk vergroend. Het 
wordt de hoofdentree en het visitekaartje van het koepel-
terrein. Daarnaast is er een kleine shared space voor laden- 
en lossen, kiss & ride, en 1 of 2 mindervalide parkeerplaat-
sen. In eerste aanleg zal het voorterrein met de 45 huidige 
parkeerplaatsen wordt afgewaardeerd naar 20 tijdelijke 
parkeerplaatsen inclusief de green mobility hub. Zodra de 
openbare ruimte rond het koepelterrein (plannen Spaarne-
sprong, afwaardering Papentorenvest) de herinrichting on-
dergaat, kunnen de 20 parkeerplekken op het voorterrein 
worden opgeheven. Ook wordt er gekeken of er, vooruitlo-
pend op de Spaarnesprong, een andere tijdelijke oplossing 
mogelijk is.

Is	er	vanuit	de	Spaarnoogflat	nog	zicht	op	de	Koepel?
Vanuit de Spaarnoogflat is de Koepel nog zichtbaar.

Kan de ingang aan de Papentorenvest groter?
Alle bezoekers gaan nu via de Harmenjansweg naar bin-
nen, daar is het al krap en druk. 
De ingang aan de Harmenjansweg is de historische hoof-
dingang van de gevangenis. Vanuit diverse gemeentelijke 
en rijkscommissies, die de cultuurhistorische kwaliteit be-
waken, wordt aangegeven dat deze historische hoofdin-
gang de belangrijkste ingang moet blijven. Consequentie 
is dat de nieuwe ingang aan de Papentorenvest onderge-
schikt moet blijven en daarom kan de doorbraak door de 
gevangenismuur langs de Papentorenvest niet groter wor-
den gemaakt.

Kan het Koepelterrein zorgen voor speel/sportgelegen-
heid voor kinderen en jongeren? Er zijn weinig speel- en 
sportfaciliteiten in dit stadsdeel.
De nieuwe openbare ruimte op het Koepelterrein is te klein 
om specifieke speel- en of sportattributen in te plaatsen. 
Wel is de nieuwe openbare ruimte op het Koepelterrein 
autovrij en informeel vormgegeven met bomen en zitgele-
genheid. Het is er dus veilig en uitnodigend voor kinderen 
en jongeren om in te bewegen en te verblijven. 

2. Wonen

Hoeveel woningen komen er?
DUWO realiseert circa 250 studentenwoningen. Elan Wo-
nen realiseert circa 100 sociale huurwoningen.

Waarom kunnen er niet minder woningen worden gerea-
liseerd?
De afspraken met de gemeente en de daarbij behorende 
financiële onderbouwing, welke bij de verwerving van de 
locatie hoort, zorgen ervoor dat er niet minder woningen 
kunnen worden gebouwd.

Hoe voorkomen DUWO en Elan Wonen inkijk en waar-
borgt men de privacy van de buren?
M.b.t. Harmenjansweg, Damaststraat en Oostvest: Daar 
waar de woningen boven de muur gaan uitsteken zal een 

scherm voor de nodige afscherming zorgen. We zullen re-
kening houden met privacy en lichtinval, bijvoorbeeld door 
het afschermen van de woningontsluitingen, et cetera. Uit-
werking van dit scherm zal nog volgen. 
• Er zijn geen ramen in de woningen richting de Harmen-

jansweg en Damaststraat. De ramen van de woningen 
zijn gesitueerd richting de Koepel.

• De galerijen van de woningen gelegen aan de Damast-
straat en Harmenjansweg worden dichtgezet ter plaatse 
van de muur, zodat er geen inkijk mogelijk is.

• Er zal een akoestisch adviseur worden ingeschakeld om 
geluidsoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. 

Welke doelgroep komt er wonen?
Elan Wonen bouwt kleine woningen, geschikt voor jonge-
ren, starters en mensen die (opnieuw) zelfstandig gaan wo-
nen vanuit sociaal maatschappelijke opvang. DUWO bouwt 
studentenwoningen die worden verhuurd aan studenten op 
basis van een campuscontract. In het campuscontract staat 
dat de studenten er kunnen blijven wonen zolang je als stu-
dent of PhD’er ingeschreven bent aan een onderwijsinstel-
ling voor mbo, hbo of wo. 

Voor wie zijn de sociale huurwoningen bestemd?
De compacte sociale woningen worden hoofdzakelijk ver-
huurd aan starters uit Haarlem en omstreken die hun wo-
ning gaan huren met een jongerencontract. Ook zijn er wo-
ningen voor woningzoekenden die nu gebruik maken van 
sociaal-maatschappelijke opvang en weer in staat zijn om 
zelfstandig te wonen. Denk hierbij aan doorstroming vanuit 
Stichting Mee en Stichting Sig, die kwetsbare jongeren en 
mensen met een beperking ondersteunen. Denk ook aan 
jongeren die in de opvang terecht zijn gekomen door hui-
selijke problematiek of echtscheiding. De exacte verdeling 
is nog niet bekend. 

Waarom is gekozen voor woningen op het Koepelterrein 
voor mensen uit de opvang of zorg die (weer) zelfstandig 
gaan wonen?
Er is een grote druk op de Haarlemse woningmarkt voor dit 
soort huishoudens. Hierover hebben de Haarlemse corpo-
raties met de gemeente prestatieafspraken gemaakt. Een 
aantal sociale woningen wordt bestemd voor woningzoe-
kenden die zorg en begeleiding aan huis ontvangen. Hierbij 
streeft Elan Wonen ernaar hen zoveel mogelijk gemengd te 
laten wonen met regulier woningzoekenden.

Heeft deze cliëntengroep begeleiding nodig? Zo ja, is 
daarin voorzien?
Op dit moment weten we niet welke personen in de wonin-
gen gaan wonen. De toewijzing vindt plaats kort voordat de 
woningen beschikbaar zijn. Voor de mensen die zelfstandig 
gaan wonen, geldt dat de organisatie(s) waar zij voorheen 
gehuisvest waren ze blijven begeleiden (ambulante zorg). 
De wijkregie van Elan Wonen heeft korte lijnen met deze 
organisaties.

Hoe verloopt het vergunningentraject van de bouw van de 
woningen?
Zodra er zicht is op vaststelling van het bestemmingsplan 
kan een omgevingsvergunning (bouwvergunning) worden 
aangevraagd. Dit gebeurt mogelijk in etappes die momen-
teel nog niet in detail zijn uitgewerkt.
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Wat is de planning voor realisatie van de woningen? 
• Het voornemen is om de eerste woningen van DUWO 

in het derde kwartaal van 2021 op te leveren in De Vest 
(prognose). 

• Daarna volgen gefaseerd de overige woningen van 
DUWO en Elan Wonen waarover u te zijner tijd nader 
wordt geïnformeerd.  

• LET OP! De planningen zijn een globale prognose. Als 
er veel zienswijzen, bezwaren en dergelijke komen, 
schuift de planning op naar achteren.

Is het mogelijk om galerij studentenwoningen buitenzijde te 
vervangen door galerij binnenzijde en/of losse trappartijen? 
Dit is niet mogelijk i.v.m. daglichttoetreding van de wonin-
gen.  

De bouwblokken aan de buitenzijde van het complex heb-
ben voorzieningen op het dak voor onder andere verwar-
ming, luchtafvoer. Dit zorgt voor stank- en geluidsoverlast. 
Hoe wordt dit opgelost?
Net als alle andere woningen en bedrijven in Haarlem zijn 
er installaties nodig. Deze dienen te voldoen aan het bouw-
besluit en lokale regelgeving. De woningen worden gas-
loos gebouwd, zodat de uitstoot  van fossiele brandstoffen 
tot een minimum wordt beperkt.

Kan ik al woningplattegronden bekijken?
De woningplattegronden zijn op dit moment nog niet be-
schikbaar. Na het vaststellen van het stedenbouwkundig 
plan worden in een volgende fase de woningplattegronden 
uitgewerkt.

Wat gebeurt er in de patio in de hoek Damaststraat/Har-
menjansweg?
Dit is een open en gedeeltelijk groen ingerichte ruimte. Er 
komt op deze plek geen bebouwing boven de muur. Het 
geeft licht en ruimte voor de omgeving en in de gebouwen. 
Het trappenhuis naar de parkeerkelder is hier gelegen en 
de ontsluiting naar het binnenterrein vindt inpandig plaats. 
Het is dus geen buitenruimte voor bijvoorbeeld de studen-
ten. De patio is afgesloten. 

3. Parkeren

Wat gaat er met het autoverkeer gebeuren in de buurt?
De gemeente Haarlem heeft de ambitie om de buurt zo 
autovrij mogelijk te maken. Zie onder andere ontwikkelvisie 
‘Spaarnesprong’. De gemeente Haarlem heeft hier de regie 
over.  

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de parkeerstu-
die?
Om het aantal benodigde parkeerplaatsen te bepalen is 
een mobiliteitsplan opgesteld. Deze wordt getoetst door 
de gemeente Haarlem. Er zijn in totaal 150 parkeerplaat-
sen nodig voor alle functies (en bezoekers) op het koepel-
terrein. Het mobiliteitsplan is te raadplegen tijdens de in-
spraakperiode van het ontwerp bestemmingsplan.

Hoe wordt het parkeren op het Koepelterrein opgelost?
Voor de functies op het koepelterrein wordt het parkeren 
ondergronds en op eigen terrein opgelost. Op dit moment 
is een ondergrondse parkeerkelder voorzien met circa 130 
parkeerplekken voor bezoekers en gebruikers van de ver-

schillende functies op het koepelterrein. De parkeergarage 
wordt openbaar toegankelijk. Er worden vooralsnog geen 
parkeerplekken aan specifieke functies toegewezen. Dit 
vergroot de mogelijkheden op dubbelgebruik. Twintig par-
keerplekken worden tijdelijk op maaiveld opgelost. 

Is er ook mogelijkheid tot parkeren op het voorterrein?
Op het voorterrein wordt een beperkte ruimte ingericht 
voor 1 of 2 invalide parkeerplekken, een kiss & ride zone en 
laad- en losplek. Conform de afspraken met de gemeente 
mogen er 50 parkeerplekken op het maaiveld (eigen ter-
rein) gerealiseerd worden. Dit kan niet langs de Papento-
renvest, omdat daar de toekomstige wandelkade/wandel-
zone komt. Achter de muren rond de monumenten is ook 
niet wenselijk. Er is afgesproken dat circa 20 tijdelijke par-
keerplekken op het voorterrein gerealiseerd worden. Zodra 
de uitwerking van de Spaarnesprong een feit is, of een an-
dere tijdelijke oplossing beschikbaar is, zal het voorterrein 
worden vrijgemaakt van parkeerplekken. Daarmee kunnen 
ook de parkeerproblemen in de wijk worden aangepakt. 

Wat worden de aanrijroutes als alles klaar is?
Beperkt via het voorplein (kiss&ride – laden en lossen - min-
dervaliden) en voornamelijk via de Oostvest (inrit parkeer-
kelder). Gezien de aard van de functies zal bevoorrading 
veelal met kleine voertuigen plaatsvinden en kan het inzet-
ten van venstertijden (bijvoorbeeld van 8.00 – 12.00 uur) 
uitkomst bieden.

Hoe ziet de ontsluiting van en naar de parkeergarage eruit?
De ontsluiting is vooralsnog rechtstreeks op de Oostvest en 
vervolgens van en naar de Papentorenvest.

Hoeveel lagen heeft de parkeergarage?
De parkeerkelder heeft één laag. Het aanleggen van een 
parkeerkelder over twee lagen is niet wenselijk door de 
krappe ruimte tussen bestaande (monumentale) gebou-
wen.

Waarom is de ingang van de parkeergarage verplaatst?
De ingang van de parkeergarage is verplaatst richting de 
Papentorenvest. De bewoners aan de Oostvest ondervin-
den dan minder overlast van het in- en uitrijdend verkeer. 
Bijkomend voordeel is dat de twee bewaarderswoningen 
aan de Oostvest behouden kunnen worden. 

Hoe wordt voorkomen dat er wachtrijen bij de ingang van 
de parkeergarage ontstaan?
Er is voldoende bufferruimte tot aan de slagbomen onder 
aan de hellingbaan van de parkeerkelder. Wachtrijen op de 
Oostvest worden derhalve niet verwacht.

Wordt er onderzoek gedaan naar milieueffecten? Denk 
aan uitlaatdampen etc.
Ja. Er is een milieueffectrapportage opgesteld en een 
stikstofdepositieberekening. Deze documenten zijn te 
raadplegen tijdens de inspraakperiode van het ontwerp 
bestemmingsplan. Verder voldoen we aan regelgeving, 
bouwbesluiteisen, et cetera.  

Hoe wordt overlast van zichtvervuiling, geluidsoverlast 
parkeergarage zoveel mogelijk voorkomen? 
De slagbomen komen onderaan de hellingbaan. Daarnaast 
wordt het autogebruik gedemotiveerd, onder andere door 



het stimuleren van fietsgebruik (mobiliteitsplan). Het mobi-
liteitsplan is te raadplegen tijdens de inspraakperiode van 
het ontwerp bestemmingsplan. 

Hoe wordt eventuele bouwschade aan de woningen zo-
veel mogelijk voorkomen?
Er wordt gedegen onderzoek gedaan door een gerenom-
meerd en gespecialiseerd ingenieur- en constructiebureau. 
Hieruit volgt een bemaling, damwand en funderingsadvies. 
De uitkomsten en de voorgenomen uitvoeringsmethodiek 
(denk aan keuzes zoals heien, trillen of schroeven van palen) 
worden gedeeld met de direct omwonenden. Dichtbijgele-
gen woningen worden zowel interieur als exterieur bouw-
kundig opgenomen (de zogenaamde nulmeting).    

Hoeveel parkeerplaatsen maken Elan Wonen en DUWO 
voor de studentenwoningen en de sociale woningbouw?
• Er worden in principe geen parkeerplekken toegewezen 

aan de functies op het koepelterrein. Er wordt gebruik 
gemaakt van de ondergrondse openbare parkeergara-
ge en dit verhoogt de mogelijkheid tot dubbelgebruik. 

• Voorop staat echter dat met het mobiliteitsplan het au-
togebruik zoveel mogelijk wordt tegengegaan en het 
fietsgebruik gestimuleerd. Ook vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid en overbodige verkeersbewegingen in 
de buurt heeft dit de voorkeur.

• Uitgangspunt is dat de bewoners niet in aanmerking ko-
men voor een parkeervergunning voor de omliggende 
buurt. 

• Het mobiliteitsplan gaat gedetailleerd in op hiervoor 
benoemde materie en is te raadplegen tijdens de in-
spraakperiode.

Waar is het nulbeleid voor parkeren Elan Wonen op geba-
seerd? En in hoeverre is dit echt realistisch?
Het parkeren is niet op nul gesteld maar wel lager inge-
stoken dan de gemeentelijke parkeernorm voor sociale 
woningbouw. Rede daarvoor is de specifieke doelgroep 
(jeugdigen), de campus omgeving en de specifieke woon-
vorm (circa 21 m2). Daarnaast is er een sterke trend van ver-
minderd autogebruik met name onder jongeren en starters. 
Het mobiliteitsplan gaat uitgebreid in op deze aspecten.

Komen bewoners van de studentenhuizen en de sociale 
huurwoningen in aanmerking voor een parkeervergunning?
Nee, zij komen niet in aanmerking voor een parkeervergun-
ning.

Komen bewoners van de studentenhuizen en de sociale 
huurwoningen in aanmerking voor de regeling bezoeker-
sparkeren?
Nee, zij komen niet in aanmerking voor de regeling bezoe-
kersparkeren.

Hoe is straks het fietsparkeren geregeld?
Er is een fietsparkeerbalans opgesteld. Op strategische 
en logische plekken zijn de fietsplekken geplaatst zoals 
getoond in het stedenbouwkundig plan. De fietsenrek-
ken zijn zoveel mogelijk afgeschermd of inpandig opge-
nomen. 

Hoeveel parkeerplekken komen er voor fietsers?
Voor de bewoners worden circa 350 fietsplekken in of 
bij de woningblokken gerealiseerd. Voor de bezoekers 

van de woningen en alle overige functies op het koepel-
terrein zouden, volgens de norm, circa 580 fietsplekken 
nodig zijn. Bij optimaal dubbelgebruik zijn ongeveer 360 
publieke stallingsplaatsen nodig. Het plan houdt reke-
ning met 400 publieke plekken. In totaal dus circa 750 
plekken.

Is het ook mogelijk om de fietsenstalling ondergronds 
te realiseren? 
Dat is wel mogelijk, maar niet wenselijk en financieel en 
ruimtelijk (lange hellingbanen) niet op te brengen. Daar-
naast is het bekend dat bezoekers nauwelijks gebruik 
maken van ondergrondse fietsenstallingen.

Hoeveel verkeersbewegingen worden verwacht? Inclu-
sief gebruikers/bezoekers naar bioscopen/horeca/etc. 
en aan-afvoer van goederen?
Dit is niet goed in te schatten. Voor het autoverkeer is 
een factor 4 (gemiddeld) aangehouden. Dus de parkeer-
kelder houdt rekening met 130 x 4 = 600 verkeersbewe-
gingen per dag. Dit kan echter per dagdeel in de week 
sterk verschillen. Het mobiliteitsplan gaat hier nader op 
in en is te raadplegen tijdens de inspraakperiode van 
het ontwerp bestemmingsplan.

4. Horeca en andere voorzieningen

Welke voorzieningen komen er?
Stichting Panopticon heeft zich ten doel gesteld aca-
demisch onderwijs naar Haarlem te halen én de Koepel 
voor een breed publiek toegankelijk te maken. De stich-
ting werkt met vele organisaties samen om deze doelen 
te bereiken. Bijvoorbeeld Cupola XS (innovatiecentrum 
voor het MKB) en de FilmHallen/The Movies. En in en 
rond de Koepel is alle gelegenheid om wat te eten, te 
drinken, af te spreken en rond te wandelen. Een klein-
schalig hotel ontvangt gasten die de koepel bezoeken 
voor studie of werk. Stichting Panopticon zet zich tot slot 
in om verbindingen te leggen met kunst- en cultuurin-
stellingen.

Wat voor soort horeca komt er?
Er komt (dag)horeca op de begane grond in het entree-
gebouw waar ook kan worden gewerkt. Om overlast te 
beperken is afgesproken dat de openingstijden van ho-
reca tot uiterlijk 23.00 uur zijn. Tevens zal er op het Koe-
pelplein de mogelijkheid zijn voor een goede kop koffie 
en ontbijt of lunch; qua sfeer een museumcafé. 

Er zijn drie soorten horeca op het terrein aanwezig:
1. Aan het voorterrein een hotel-restaurant als onder-

deel van de hotelfunctie en daarbij inbegrepen een 
lunchroom, koffiebar, winkel, take-away, ‘werken’. 
Een ‘blurring’ functie dus. 

2. In de koepel komt het koepelcafé. Dit is het beste te 
vergelijken met een ‘museumcafé’. 

3. Aan de Papentorenvest de stadskantine (menza).        

Wie gaat de horeca exploiteren? 
De Haarlemse horecaondernemer Hans Schlüter zal de 
horeca in de koepel en het hotel gaan exploiteren. Hij 
heeft in Haarlem en omstreken meerdere succesvolle 
horecagelegenheden (o.a. Café Colette, Nolita Pizza-
bakkers, Westhoff, De Uitkijk).
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Gaat de horeca aan het voorterrein met het buitenterras 
geen overlast geven voor de buurt? 
Er zal een zekere levendigheid ontstaan op het voorterrein 
en dat is juist gewenst. Het voorplein moet een uitnodigen-
de verblijfsplek worden. Overlast valt nooit helemaal uit te 
sluiten, maar het voordeel is dat de horeca deel uitmaakt 
van het hotel, dat eveneens aan het voorplein is gelegen. 
De hotelexploitant zal een sterke mate van overlast niet ac-
cepteren.      

5. Handhaving

Wat doen DUWO en Elan Wonen tegen de geluids-
overlast door echo op het binnenterrein?
Bij de uitwerking van de gevels van de nieuwbouw is 
de akoestiek zeker een aandachtspunt, zowel op het 
terrein zelf als naar de omgeving. Er zal een akoes-
tisch adviseur worden ingeschakeld om te adviseren. 
Verder zijn de binnentuinen (patio’s) direct achter de 
muur aan de zijde van Damaststraat en Harmenjans-
weg verdwenen. Dus minder potentieel geluidsover-
last. Daarnaast dienen de woningen van Elan Wonen 
en DUWO, die grenzen aan de muren, zelf als buffer-
zone.
 
Hoe dragen Elan Wonen en DUWO zorg voor beheer 
en toezicht? Om zo eventuele overlast te voorko-
men?
Qua veiligheid gelden dezelfde afspraken als in de 
rest van Haarlem. We hebben geen redenen om er-
van uit te gaan dat er specifieke veiligheidsissues zijn. 
Elan Wonen werkt met wijkbeheerders, handhaving 
en de politie die toezien op de thema’s schoon, heel 
en veilig. De wijkbeheerder van Haarlem Oost is het 
gezicht en aanspreekpunt vanuit Elan Wonen in de 
buurt rond het Koepelterrein. Dit gebeurt samen met 
handhaving en de politie.

6. Planning

Onder voorbehoud (prognose)
• Eind 2019: Afronding stedenbouwkundig plan 
• Eind 2019 – begin 2020: Bestemmingsplanproce-

dure en omgevingsvergunning inbouw Koepel
• Eerste kwartaal 2020: start restauratiewerkzaamhe-

den Koepel, gevolgd door de inbouw 
• Tweede kwartaal 2020: indienen van de eerste om-

gevingsvergunningenSeptember 2021: deuren van 
de gerestaureerde Koepel gaan open voor de eer-
ste studenten

Deze planning is niet volledig maar wij zijn voorne-
mens u middels nieuwsbrieven geregeld nader te in-
formeren.  

7. Bouwwerkzaamheden

Wanneer gaat er gebouwd worden? 
In het eerste kwartaal van 2020 (prognose) wordt ge-
start met de restauratie van het koepelgebouw.

Wat doen stichting Panopticon, Elan Wonen en DUWO om 
bouwoverlast zoveel mogelijk te voorkomen?
Met de aannemer kijken we welke maatregelen er ge-

nomen kunnen worden om overlast zoveel mogelijk 
te voorkomen. Er wordt gedegen onderzoek gedaan 
door een gerenommeerd en gespecialiseerd ingeni-
eur- en constructiebureau. Hieruit volgt een bema-
ling, damwand en funderingsadvies. De uitkomsten 
en de voorgenomen uitvoeringsmethodiek worden 
gedeeld met de direct omwonenden. 
Daarnaast zal door de aannemer een bouwplaats in-
richtingsplan worden opgesteld en afgestemd met 
de gemeente. Het verkeerscirculatie- en bouwveilig-
heidsplan maken daar onderdeel van uit. Ook hier-
over zullen wij u te zijner tijd nader informeren.   

8. Inspraak en informatie

Ik ben tegen dit plan. Wat kan ik doen?
Na publicatie van het gewijzigde bestemmingsplan 
kan er een zienswijze worden ingediend. Dit loopt via 
de gemeente Haarlem.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van het proces?
De ontwikkelpartijen zijn voornemens met regelmaat 
een nieuwsbrief te verspreiden. Naar verwachting 
wordt in december 2019 een informatieavond gehou-
den waarbij u de mogelijkheid heeft om de plannen 
en diverse onderzoeken in te zien. Tijdens de bouw 
zal de aannemer een deel van de communicatie met 
de buurt overnemen (daar waar het de uitvoerende 
sloop- en bouwwerkzaamheden betreft).       



Even voorstellen
Rosa Kant, gebiedsverbinder

Rosa Kant (33 jaar) werkt sinds september 2019 voor de 
gemeente Haarlem als gebiedsverbinder voor de 
Amsterdamse buurten, de Slachthuisbuurt en de 
Scheepmakersdijk.

Wat is je taak als ‘gebiedsverbinder’?
‘Ik werk binnen een gebiedsteam aan een collectieve, voor-
al sociale, wijkaanpak. De gebiedsbeheerder bemoeit zich 
meer met de ruimtelijke ordening, met fysieke zaken als 
groen, wegen, en dergelijke. Als verbinder ben ik de link 
tussen de burgers en partijen die in een wijk actief zijn en 
de gemeente. Ik heb onder meer contact met wijkraden, 
stichting Dock, schooldirecteuren, ondernemers, bibliothe-
ken, verenigingen van eigenaars en Haarlem Effect. Heb je 
als bewoner een plan of idee? Dan breng ik je in contact 
met de juiste partijen. En kosten plannen of ideeën geld, 
dan weet ik de weg naar eventuele potjes bij de gemeente 
om ze te bekostigen.’

Je bent nog jong, sluit de functie aan bij je eerdere werk?  
‘Helemaal! Hiervoor had ik in een vergelijkbare baan als 
“gebiedsmakelaar” in Amsterdam. Dat vond ik zo ontzet-
tend leuk om te doen, dat ik meteen heb gezegd: als er 
zo’n functie vrijkomt in Haarlem, dan ga ik daar direct op 
solliciteren. Ik wil graag een bijdrage leveren aan mijn ei-
gen stad. 
Eerder werkte ik ook voor verschillende gemeenten in heel 
Nederland aan kortlopende projecten over thema’s als ge-
zondheid, onderwijs, ouderenbeleid, eenzaamheid en die-
renwelzijn. Ik deed onderzoek, bracht in kaart wie de be-
trokkenen waren en tilde projecten van de grond. Al dat 
werk sluit goed aan bij mijn achtergrond.’

Kun je meer vertellen over je achtergrond?
‘Mijn vader zit in de ontwikkelingssamenwerking, mijn moe-
der in de welzijnssector. Bij ons thuis kwamen mensen uit 
allerlei werelddelen over de vloer. Ik heb waarden meege-
kregen als verdraagzaamheid, behulpzaamheid, en solida-
riteit en dat het belangrijk is om je in te zetten voor gelijke 
kansen, een eerlijke verdeling van welzijn en een verant-
woorde omgang met de natuur. 
Na mijn studie sociale geografie met specialisatie La-
tijns-Amerika heb ik in Peru en Mexico gewoond en gewerkt 
aan projecten in sloppenwijken, voor kwetsbare groepen, 
voor mensen die een extra steuntje kunnen gebruiken. Ook 
in mijn werk nu vind ik het belangrijk dat we er met elkaar 
voor die mensen zijn. Dat is voor mij een grote drijfveer.’

Je bent nu een paar maanden aan de gang. En bevalt het? 
‘Ja, enorm, het werk is heel afwisselend en uiteenlopend. 
Elke wijk heeft zijn eigen factoren, zijn eigen mensen, zijn 
eigen “couleur locale”. Ik ben op straat, kom bij bewoners, 
bedrijven en organisaties, maar zit ook aan tafel bij de wet-
houder en andere beleidsmakers. 
Gebiedsgericht werken is relatief nieuw. Voorheen werd bij 
fysieke veranderingen, zoals het plannen van nieuwbouw, 
een park aanleggen, groen weghalen, niet meteen geke-
ken naar de sociale gevolgen. De verhouding tussen grijs 
en groen in een wijk heeft grote invloed op ons welbevin-
den. Minder groen? Dan blijven mensen meer binnen en 

bewegen ze minder, wat weer gevolgen heeft voor hun 
gezondheid, en zo meer. Wat mijn werk ook interessant 
maakt, is dat er geen vaste formules zijn, elke wijk vraagt 
om een eigen aanpak.’ 

Waar ben je momenteel mee bezig? 
‘Nog niet zo lang geleden is er een analyse gemaakt en zijn 
de punten die daaruit naar voren kwamen voorgelegd aan 
alle actieve partijen. Een van die punten is dat er veel men-
sen met een laag gezondheidspeil in mijn gebied wonen. 
De bedoeling is dat we samen zoeken naar hoe we dit soort 
problemen, maar ook kansen kunnen aanpakken. Ook in 
de Scheepmakersdijk speelt van alles; van parkeren tot het 
participatieproces rondom de plannen met de Koepel.’

Werk je voor Haarlem samen met andere gebiedsverbinders?
‘Jazeker, in Haarlem zijn nog zes andere collega-verbinders 
actief. We ondersteunen en leren van elkaar. Ik zie ze weke-
lijks. Dan wisselen we uit waarmee we bezig zijn, waar we 
tegenaan lopen en geven we elkaar adviezen. We bespre-
ken dan ook de beleidsmatige en collectieve opdrachten 
die voor de gemeente uitvoeren, zoals de leefbaarheid- en 
initiatievenraad. Daar kunnen mensen ook terecht voor fi-
nanciële ondersteuning van hun buurtinitiatieven.’

Hoe en waar kunnen we je vinden met een goed initiatief?
‘Ik probeer zoveel mogelijk bij wijkraadvergaderingen aan-
wezig te zijn en via de wijkraad kun je me ook altijd vin-
den. Elke eerste dinsdag van de maand ben ik van 15.30 
tot 17.00 uur in Wijkcentrum De Sprong aan de Prinses 
Beatrixdreef. In de spreekkamerruimte van Pre Wonen op 
de begane grond, waar het hele gebiedsteam Oost aanwe-
zig is. Iedereen met een initiatief, vraag of idee is van harte 
welkom, je hoeft geen afspraak te maken. Maar mocht je 
liever een mail sturen of bellen, dan kan dat ook.’

Rosa Kant
rkant@haarlem.nl
06 28410187

Karin Snoep, december 2019
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Eerste AED in onze 
wijk geregistreerd bij 
Hartslagnu.nl
Al verschillende mensen hebben staan kijken wat er nu aan 
de muur hangt bij de Oostvest 14, een kast met een AED?

Ja, het is ons gelukt om een geschikte plaats te vinden met 
dank aan een van onze wijkraadsleden.
Sinds 1 november jl. is er een AED buitenkast geplaatst met 
daarin één van onze AED’s. Hierdoor is deze AED nu 24/7 
inzetbaar en voldoet daarmee aan de eisen voor aanmel-
ding bij Hartslagnu.nl. De buitenkast is voorzien van verlich-
ting, verwarming, ventilator en een pincode.
 De monteur meldt de buitenkast met pincode en AED aan 
bij Hartslagnu.nl.

De gemeente Haarlem is in 2018 een actie gestart om van
Haarlem een Hartveilige gemeente te maken. Dit betekent
dat op alle locaties in de stad een AED binnen 6 minuten
beschikbaar is, die 24 uur per dag inzetbaar is. De ge-
meente stelt geld ter beschikking om hiervoor AED’s en 
buitenkasten aan te schaffen. Stanglobal verzorgt voor de 
gemeente de uitrol van AED’s. Aan onze wijkraad hebben 
zij één buitenkast toegezegd. Het was echter lastig om een 
geschikte plek te vinden, omdat deze aan een aantal voor-
waarden moet voldoen. De plek moet centraal gelegen zijn, 
een huisnummer en postcode hebben, er moet stroom ge-
leverd worden en de kast mag niet in de felle zon hangen.
We zijn daarom extra blij dat de buitenkast nu eindelijk 
hangt. De komende jaren proberen we ook onze andere 
twee AED’s  in een buitenkast te plaatsen. 

Als wijkraad vinden wij een hartveilige wijk belangrijk. Daar-
om heeft de wijkraad 3 AED’s in de wijk hangen en organi-
seren we jaarlijks een AED/reanimatie cursus.

De twee avonden waren dit jaar weer zeer succesvol.
Daarom willen we volgend jaar niet op twee maar op drie 
avonden een AED/Reanimatie cursus organiseren. Zodat 
nog meer wijkbewoners kunnen deelnemen.
De AED/Reanimatie cursussen 2020 zijn op:
Dinsdag 3 maart, donderdag 5 maart en woensdag 11 
maart , van 19:30 t/m 22:00 uur in Speeltuin de Glasblazers.
  
De cursus wordt voor een groot deel gesubsidieerd door 
de Gemeente Haarlemen met het doorlopen van de cursus 
geeft u ook een bijdrage aan het onderhoud van onze 3 
AED’s. De deelnamekosten bedragen € 15,00 per persoon 
(bij binnenkomst graag contant te voldoen) 

De cursus wordt gegeven door een officieel docent in reani-
matie volwassenen, het bedienen en omgaan met een AED 
maar tevens met levensreddend handelen voor kinderen en 
baby’s. Eerst wordt alles zeer goed uitgelegd, waarna er in 
groepjes geoefend wordt op poppen. Na het doorlopen 
van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van 
de Nederlandse Hartstichting. Om uw handigheid met een 
reanimatie en de geldigheid van het reanimatiecertificaat ( 
1 jaar) te behouden is het raadzaam om de cursus een maal 
per jaar te herhalen. U kunt zich na deelname aanmelden 

als Burgerhulpverlener bij Hartslagnu.nl en dan wordt u via 
uw telefoon gealarmeerd wanneer er een hartstilstand in 
uw buurt plaats vindt. Bij een hartstilstand is het belangrijk 
dat er zo snel mogelijk met de juiste behandeling wordt 
begonnen.
Een grote overlevingskans wordt bereikt door een snelle
actie bij elke schakel:
• snelle alarmering (bel altijd 112), ontvang de locatie van   

een AED met pincode
• snelle reanimatie,
• vroege defibrillatie (AED) en snelle professionele hulp

Onze 3 AED’s hangen bij wijkraadsleden op de volgende 
adressen:
• Glasblazerstraat 17 (in huis)
• Harmenjansweg 65 (in huis)
• Oostvest 14 (in buitenkast)

Opgeven voor 10 februari 2020
via de website:  www.wijkraadsmd.nl/contact/ 
of het strookje hieronder invullen en inleveren bij de Harmen-
jansweg 25 of Damaststraat 30 of Scheepmakersdijk 32c.

Aanmelden  AED/
Reanimatie Cursus 
2020
Naam:

Aantal personen:

Telefoonnummer:

Email adres:

Voorkeur voor de datum:
☐ dinsdag 3 maart
☐ donderdag 5 maart
☐ woensdag 11 maart
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Haarlemse wijkraad 
Scheepmakersdijk blij 
met ’strohalm’ voor 
ondergrondse parking 
Papentorenvest

Arthur de Mijttenaere Haarlem’s Dagblad
De Haarlemse wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving is 
blij dat een parkeergarage onder de Papentorenvest nog 
niet compleet uit de gemeentelijke plannen is verdwenen. 
Wijkraadsvoorzitter Albert Diederik noemt een voorstel om 
– zonder geld – op zoek te gaan naar een bouwer ’een 
laatste strohalm’.

Donderdagavond nam de gemeenteraad een voorstel van 
de VVD aan, om te kijken of een ontwikkelaar bereid is de 
bouw van een parkeergarage onder de Papentorenvest 
voor eigen rekening uit te voeren en ook te exploiteren.
Zo’n ontwikkelaar dient wel over flinke financiële reserves 
te beschikken: zo’n garage kost tientallen miljoenen euro’s. 
Wethouder Floor Roduner beloofde met dit plan de boer 
op te gaan.

Diederik beschouwt dit als goed nieuws. Hij had in de be-
groting voor de komende jaren gespeurd of de parkeerga-
rage onder de Papentorenvest nog voorkwam, maar deze 
was volledig uit dit financiële boekwerk verdwenen. Vervol-
gens heeft hij de politiek benaderd waarna de VVD met dit 
voorstel kwam.

Diederik constateert dat er in zijn buurt, door plannen rond 
de Koepel, de Fietsznfabriek en de Papentorenvest, steeds 
meer woningen komen. Meer mensen betekent ook meer 
auto’s.

Als het water terugkeer onder de Papentorenvest, kan 
daar misschien een parkeergarage onder komen.
© Artist Impression

Ook is hij er lang niet van overtuigd dat er straks een nieu-
we parkeergarage bij Nedtrain komt die ook voor bewo-
ners beschikbaar is. Een of twee lagen van deze nieuwe 
parkeergarage op dit bedrijfsterrein kunnen volgens het 
college voor buurtbewoners beschikbaar komen.

Er is een bestaand plan dat de Papentorenvest weer een 
watergang wordt met een ondergrondse parkeergarage.
Parkeren onder water gebeurt al in Amsterdam, waar de 
Albert Cuypgarage onder een gracht is gebouwd. Dat is 
voor Haarlem ook een mogelijkheid, blijft Diederik hopen.
De wijkraadsvoorzitter wil dat Roduner serieus werk maakt 
van het plan voor de parkeergarage voor zo’n 300 tot 1000 
auto’s. ,,Roduner moet iedereen benaderen: de provincie, 
het Rijk en niet te vergeten verschillende marktpartijen.’’

Water en garage
Dat was even schrikken. Na het doornemen van de begroting 2020 - 2024 viel het op dat in de programmabegroting 
2020 - 2024 niets terug te vinden was van een aantal punten die in de begroting van 2019 - 2023 wel opgenomen waren. 
De parkeergarage Papentorenvest genoemd in de Visie Spaarnesprong als dé oplossing wordt aanbevolen bleek uit de 
begroting verdwenen te zijn.

Zo ziet het ernaar uit dat er de eerste jaren geen oplossing komt voor het parkeren in onze wijk hoewel we daar meerdere 
malen met klem op aangedrongen hebben gezien alle ontwikkelingen die in onze wijk plaatsvinden en meer verkeersbe-
wegingen tot gevolg hebben. Door in actie te komen is de motie die de VVD en Actie Partij hebben ingediend unaniem 
aangenomen!

Over het terugbrengen van het water stond destijds (in de begroting 2019-2023) het volgende: ‘In 2019 start de gemeente 
een onderzoek naar de mogelijkheden om aan de oostkant van de stad de historische watergangen Amsterdamsevaart, 
Papentorenvest en een deel van de Gedempte Oostersingelgracht terug te brengen. Haarlem bereidt zich immers voor 
op wateroverlast, droogte en hittestress door onder andere de groen- en waterstructuur te versterken.’

Zie hier het artikel in het HD.
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Komst van een Klont
We	waren	al	een	paar	jaar	flink	gecharmeerd	van	het	buurtje	
met dat leuke rommelige speeltuintje en dat gekke trappe-
tje ernaartoe. We wandelden weleens over de Scheepma-
kersdijk met een toen nog piepkleine Pixie in de kinderwa-
gen. ’Jeetje,’ droomden we dan tegen elkaar, ‘als we hier 
toch eens een huisje konden vinden…’, en liepen dan weer 
gedesillusioneerd terug naar ons toenmalige huisje aan het 
Hasselaerplantsoen – ook niet verkeerd, maar een mens 
mag dromen.

Eind 2014 gloorde er hoop. Er stond een drietal nog te bou-
wen woningen pal tegenover dat leuke rommelige speel-
tuintje te koop, op de plek waar jarenlang een onooglijke 
loods had gestaan. Die gribus was inmiddels met de grond 
gelijk gemaakt en het terrein was netjes afgezet met hekken, 
voor de gelegenheid opgefleurd met impressies van het te 
verschijnen wooncomplex. We hebben diezelfde dag nog 
een afspraak met de verkopend makelaar gemaakt en zijn 
gaan praten met een hypotheekboer. We zaten in het staar-
tje van de financiële crisis, maar er kwam piepend en knar-
send beweging in de woningmarkt. Dit was het moment!

Vanaf dat moment is het snel gegaan. We hebben in die 
periode ons oude huis te koop gezet, dat we binnen drie 
dagen zonder enig voorbehoud verkochten aan een heuse 
baron, die ons nederige stulpje voor zijn in Haarlem stude-
rende dochter kocht (en in één keer aftikte). Daarna heb-
ben wij de aankoop van SMD 21 doorgezet. Toen kon de 
bouw beginnen. We hebben alle bedrijvigheid op de voet 
gevolgd door minstens drie keer in de week even te gaan 
kijken ‘hoever ze al waren’. Wel was inmiddels duidelijk dat 
er iets ging gebeuren met het terrein dat pal aan onze ach-
tertuin grenst – het al jaren braakliggende perceel van Pa-
pentorenvest 10.

Medio 2016 was het zover en waren de drie panden klaar 
om te worden opgeleverd. Er volgden drie heerlijk onbe-
zorgde jaren waarin we hebben genoten van ons fijne huis 
in deze fijne buurt. Maar de toekomst van het terrein ach-
ter ons huis was altijd wel iets dat bleef sluimeren. We wis-
ten inmiddels van het bestaan van een bestemmingsplan, 
dat onder meer een kolossaal bouwwerk omvatte: zo’n vier 
verdiepingen, een meter of twaalf hoog en misschien wel 
goed voor twéé woningen. Bovendien had zich een koper 
gemeld, een anonieme projectontwikkelaar met grootse 
plannen. We gaven het zolang het voordeel van de twijfel, 
maar het bleef knagen.

Begin dit jaar kwam het project plotseling in een stroom-
versnelling. Er was een gesprek met iemand die zichzelf 
voorstelde als ‘de architect’ van de nieuw te bouwen com-
plexen aan zowel Papentorenvest 10 als nummer 40. Hij 
deed ons uitvoerig alle plannen uit de doeken. Er was inder-
daad sprake van een kolos van een gebouw, maar dan met 
víjf verdiepingen (waarvan één ondergronds), een meter of 
dértien hoog en niet twee woningen, maar twáálf. En voor 
ons persoonlijk het ernstigst: twee balkons, een glazen trap-
penhuis en een dakterras dat allemaal uitkijkt op onze tuin 
en achtergevel. Daag privacy en vrij uitzicht, het waren drie 
geweldige jaren!

Er volgde een spectaculaire informatieavond voor alle om-
wonenden in het speeltuingebouw. Laten we zeggen dat 
niet iedereen even enthousiast was over de plannen an 
sich en het ontwerp in het bijzonder. Er werd massaal be-
sloten bezwaar te maken, dat echter pas mogelijk was als 
de gemeente alle voornemens en vergunningen had goed-
gekeurd en verleend. Als dat eenmaal het geval was, had-
den omwonenden zes weken de tijd hun bezwaar formeel 
in te dienen. Saillant detail: deze periode viel precies in de 
zomervakantie, waardoor een en ander zich tamelijk ge-
ruisloos voltrok en men bij terugkomst uit het buitenland 
onmiddellijk in de pen mocht klimmen om stante pede be-
zwaar te maken.

Kennelijk zijn er een hoop mensen die de beoogde bouw 
van de twee Klonten (vrij naar de titel van Dik Bols stuk in de 
vorige editie van de wijkkrant) niet zien zitten. De gemeente 
Haarlem is immers veelvuldig aangeschreven, waarop ieder-
een werd uitgenodigd om een hoorzitting over de kwestie 
Klont in het stadhuis te komen bijwonen. We belegden een 
vergadering om een battle plan op te stellen: wat waren 
onze speerpunten en welke bezwaren wogen het meest? 
Maakten we überhaupt kans om een deuk in deze klont bo-
ter te slaan?! Wij gingen vooral inzetten op de teloorgang 
van onze privacy.

Gewapend met een rechtsbijstandsjurist en een tweetal bij-
zonder gedetailleerde en extreem knap gemaakte maquet-
tes stoof een stoet van zeker vijftien man uiteindelijk richting 
stadhuis. Licht gespannen maar vol zelfvertrouwen namen 
we plaats in de forse, in een grote cirkel opgestelde lederen 
fauteuils. De rechter nam het woord, zette in grote lijnen 
de situatie uiteen en gaf daarna de gelegenheid te spre-
ken, waarop de door ons ingeschakelde DAS-jurist alle be-
zwaren nog eens naliep. Daarna sprak een aantal bewoners 
over hun specifieke situatie en hun bezwaren wat betreft de 
bouw van Klont 1 en/of 2. Onze zaak leek ijzersterk, de be-
zwaren sneden hout en de boel leek even in ons voordeel 
uit te pakken. De dure raadsman van de tegenpartij kreeg 
echter ook nog spreektijd en daarmee uitgebreid de kans 
zich te verweren.

Ik kan zijn spreekbeurt niet anders omschrijven dan als bloe-
derige slachtpartij. De man had zijn huiswerk kennelijk ge-
daan en maakte gehakt van het ene na het andere bezwaar. 
Hard en genadeloos. Na een kwartier was hij klaar en viel er 
een ijzige stilte. Voor de vorm mochten de ijverige maquet-
tebouwers nog even naar voren komen om hun situaties toe 
te lichten, maar het leed leek al geleden en voor m’n gevoel 
stonden we al 13-1 achter. Met de staart tussen de benen 
dropen we af, om thuis zwijgend de wonden te likken en het 
gebeurde te overdenken. 

Wat ons nu te wachten staat? Geen flauw idee. De gemeen-
te Haarlem heeft inmiddels per brief laten weten dat de 
zaak met nog eens zes weken wordt verdaagd, omdat ‘be-
handeling meer tijd vraagt’. Hopelijk is dat een goed teken. 
Als die Klont er gaat komen, dan graag wel met een aantal 
aanpassingen die ervoor zorgen dat het leuk blijft voor ie-
dereen in het buurtje met dat leuke (inmiddels niet meer zo) 
rommelige speeltuintje. Ach, een mens mag dromen.

Eelko Rol
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Verkeer en meer…
Als wijkraad leggen we na overleg met de buurtbewoners 
de volgende punten aan u voor.

De fietsenrekken kruispunt Oostvest/Papentorenvest (zuid-
zijde) staan hinderlijk op het trottoir geplaats en zijn daar-
door doorgang belemmerend. Aan beide zijdes van de 
rekken liggen blindengeleide-tegels. Deze zijn regelmatig 
geblokkeerd doordat er fietsen op deze strook worden ge-
plaatst. Ook ondervinden wandelaars -met o.a. kinderwa-
gens- hinder, waardoor men soms moet uitwijken naar de 
openbare weg.

Na de reconstructie van het kruispunt is er een brede strook 
met gele klinkers aangelegd tussen de ventweg en de rij-
baan op de Papentorenvest. Hier is voldoende ruimte om 
de fietsenrekken te plaatsen en er is zelfs mogelijkheid tot 
uitbreiding. Het lijkt ons dat we u niet hoeven uitteleggen 
dat het verplaatsen van de fietsenrekken de veilige door-
gang voor iedereen bevordert en het trottoir hierdoor zijn 
oorspronkelijke functie terugkrijgt, vrij en onbelemmerd.

Sluipverkeer op de ventweg Papentorenvest.
Automobilisten gebruiken de ventweg als sluiproute en 
voegen bij de Amsterdams poort weer in. Men rijdt vanaf 
de zijde van de Harmenjansweg in één keer door richting 
Amsterdamse Poort en voegt daar weer in. Op deze ma-
nier ontloopt men twee stoplichten. In december 2017 is 
dit reeds gemeld. Ook de gemeente heeft dit destijds ge-
constateerd.

Tijdens de korte periode dat we de situatie op 30-10-2019 
tussen15:20 en 15:45 uur in ogenschouw namen vond dit 
al vier keer plaats.
Door de ventweg ter hoogte van de Harmenjansweg af te 
sluiten kunnen we deze onveilige en ongewenste situatie 
elimineren. Er bestaat onzes inziens de mogelijkheid om 
hier een keerlus te realiseren.

Gevaarlijk fietspad kruising Harmenjansweg en Papento-
renvest aanpassen.   Tevens creëren we de mogelijkheid 
om het fietspad -komende van de Catharijnebrug- in een 
vloeiende lijn naar de ventweg te geleiden, waardoor de 
vele ongelukken met fietsers, die bij de zeer krappe bocht 
onderuitgaan, te reduceren. 

Bestaande situatie

Gewenste situatie
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Afrikaanse dieren in
de wijk
Niet iedereen weet meer waar ze vandaan zijn gekomen. 
En veel nieuwkomers in de Scheepmakersdijk zullen zich 
afvragen hoe de aap, krokodil, beer, slang, baviaan, leeuw 
en al die andere dieren in hun wijk zijn neergestreken.

Damast- en Spaarnoogstraat
Het begon allemaal aan het eind van de vorige eeuw toen 
duidelijk werd dat de palenpest de funderingen van de 
oude woningen van de Damast- en Spaarnoogstraat zoda-
nig had aangetast dat ze gesloopt en vervangen moesten 
worden. De oorspronkelijke bewoners waren sterk betrok-
ken bij de ontwikkeling van het sloop-nieuwbouwplan. 
Samen met de corporatie Elan Wonen kozen ze voor een 
architect (Subash Taneja) en ze legden een belangrijke eis 
neer: wie wilde moest kunnen terugkeren in de nieuwbouw.

Beeldenplan
Intussen ging een projectteam van twee bewoners (Jenny 
de Haan en Stefanie Quehenberger), Stedenband Haar-
lem-Mutare, Elan, TMK (commissie Toegepaste Monumen-
tale Kunst) aan de slag met het zoeken van een kunsttoe-
passing in de buurt. Er kwam een beeldenplan, maar dat 
nam de nodige tijd in beslag. Daarop vooruitlopend ont-
wierp de Haarlemse kunstenaar Richard Lagerweij direct 
na de oplevering van de nieuwbouw, geïnspireerd op een 
Zimbabwaans weefsel, een patroon van gele stenen in de 
straten. Toen projectkunstenaar Marjolein Boterenbrood in 
2005 terugkwam van een studiereis naar Mutare kreeg het 
plan verdere invulling. 

Achttien kunstenaars, veertig kunstwerken
Boterenbrood had kennisgemaakt met de beeldhouwers in 
Mutare en was enthousiast over hun vakmanschap. In Zim-
babwe heeft de beeldhouwgemeenschap een belangrijke 
functie. Hun werk is sterk verbonden met de traditionele 
kunst, zoals abstracte zitobjecten, gebeeldhouwde bord-
spelen in de vorm van dieren en dierentotems. Twee Muta-
rese kunstenaars, Nicodimus Mlambo en Cliford Guwu, 
kwamen naar Haarlem om de plannen verder uit te wer-
ken en achttien kunstenaars gingen in Mutare aan de slag 
om van ‘black serpentine’ – een harde steensoort die veel 
voorkomt in Mutare – veertig beelden te maken voor het 
Spaarnoog Complex. 

Totemdieren
Dieren spelen een belangrijke rol in deze Afrikaanse cultuur. 
In Zimbabwe heeft elke groep of familie een eigen totem-
dier. Volgens de religieuze traditie gaan de eigenschappen 
van het totemdier over op de groep mensen waar het dier 
bij hoort. De honingvogel kan bijvoorbeeld regen voor-
spellen. Het rotskonijn is razendsnel, de baviaan een cre-
atief groepsdier. De leeuw is koninklijk, maar zijn vrouwtje 
is slimmer. De krokodil is slim, stil en sterk. En de schildpad 
traag, maar hij staat ook symbool voor een lang leven.
De Zimbabwaanse traditie wil ook dat de beeldhouwers 
deze totemdieren verbeelden. Met de beelden die vanuit 
Mutare naar Haarlem verhuisden hebben ze op moderne 
wijze invulling gegeven aan deze bijzondere traditie.

Gierzwaluw
De meeste Afrikaanse dieren uit de beeldentuin zien we 
niet in de Nederlandse natuur. Eén dier vormt daarop een 
uitzondering: de gierzwaluw. Zijn afbeelding werd gemaakt 
van hout en kreeg een aparte plaats in het project, binnen, 
in de hal van de Spaarnoogflat. De gierzwaluw komt zowel 
in Haarlem als in Mutare voor. Hij broedt in Haarlem, over-
wintert in zuidelijk Afrika en is dan ook veelvuldig aanwezig 
in Mutare. Niet verwonderlijk dus dat in het logo van de 
Stedenband twee gierzwaluwen zijn verwerkt. ‘De gierzwa-
luw is een metafoor voor ons werk,’ zegt de organisatie. 
‘Letterlijk, door de jaarlijkse non-stopvlucht tussen Afrika 
en Europa waarmee hij continenten en culturen verbindt. 
Figuurlijk als representant van de filosofie en taakopvatting 
van de Stedenband. Ontwikkelingssamenwerking kan ac-
tief zijn aan beide kanten van de evenaar.’

Over zee en land
Toen de Zimbabwaanse kunstenaars hun werk hadden ge-
daan, volgde een spannend transporttraject. De beelden, 
in totaal een paar duizend kilo, werden zorgvuldig ingepakt 
in een container en in 2007 over zee en land vervoerd. Eerst 
met een trein naar Beira, een grote havenstad in Mozambi-
que, en vandaar met een schip naar Rotterdam om vervol-
gens op een gigantische vrachtwagen te worden geladen 
naar de kweektuin in Haarlem-Noord. Na douanecontrole 
kon de vracht worden overgebracht naar de Scheepma-
kersdijk. De plaatsing van de veertig beelden werd op 29 
juni van dat jaar gevierd met een uitbundig buurtfeest, 
waarbij de Mutarese kunstenaars Agri Pikari en David Chi-
muka aanwezig waren.
‘Een mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking 
tussen Haarlemse en Zimbabwaanse kunstenaars en van 
participatie van bewoners, bewonerscommissies, woning-
corporaties en anderen. Het laat zien tot welke kwalita-
tief hoogwaardige kunsttoepassingen dat in de openbare 
ruimte kan leiden,’ aldus het ABC architectuurmuseum dat 
in 2010 een expositie hield onder de titel ‘Zimbabwaanse 
Kunst in Haarlemse buitenruimte’.

Wandelroute en speurtocht
Anno 2019 worden de beelden nog steeds door veel men-
sen gewaardeerd. Ze zijn opgenomen in een van de wan-
delroutes van het Gilde Haarlem en in samenwerking met 
de wijkraad Scheepmakersdijk e.o. is een speurtocht ont-
wikkeld die deel uitmaakt van het programma ‘Reis voorbij 
de Evenaar’ voor het basisonderwijs. De tocht is bedoeld 
voor kinderen vanaf 8 jaar. Het vragenboekje en antwoor-
denboekje zijn gratis te verkrijgen of digitaal te downloa-
den bij de Stedenband Haarlem-Mutare.  

Een filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=Fvbgw-
6li3xE) van de Stedenband Haarlem-Mutare vertelt meer 
over de totstandkoming van de kunstwerken.

Download speurtocht:
http://www.haarlem-mutare.nl/cms/media/Overigen/
Speurtocht_Damaststraat_vanaf_8_jaar.pdf



BUUV
Onlangs hebben we kennis gemaakt met Semra Kaharan 
van BUUV. Semra is vanuit Dock gedetacheerd bij BUUV 
in Oost als sociaal makelaar. BUUV is de marktplaats voor 
vraag en aanbod van bewoners. 

Organisaties gaan via welzijnsinstellingen.
Haar vraag is waar er behoefte aan is in de wijk. Er is be-
hoefte aan een plek waar ouderen kunnen samenkomen. 
Een “huiskamer”. Suggesties kapel in de Koepel (slechts 
per trap bereikbaar). Ruimte in de Oerkap in de winter pe-
riode is niet geschikt. Van de molen kan men soms gebruik 
maken. Wijkraad houdt de aandacht voor een locatie bij de 
plannen van de Koepel. Bewoners missen wijkactiviteiten. 
Die zijn er rondom onze wijk wel. Er zijn b.v. lunches in de 
Oosterkerk en in de Nieuwe Vide. We gaan de mogelijkhe-
den bekijken voor een nieuwjaarsborrel. Semra neemt het 
mee voor intern overleg.
       
Wat is BUUV?
BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van 
Haarlem. Via BUUV kan je andere Haarlemmers ontmoeten, 
samen iets ondernemen of elkaar helpen met van alles. Dit 
kan van alles zijn: koken, gezelschap, boodschappen doen, 
begeleiding naar de dokter, een klus in huis of tuin. Iedereen 
heeft wel eens een vraag en ook iets te bieden. Bij BUUV 
is het niet “voor wat hoort wat”. Als BUUV hoef je echt niet 
altijd klaar te staan. Je kan ook af en toe een handje helpen; 

gewoon wanneer het jou uitkomt. Aan BUUV zijn geen kos-
ten verbonden, alleen soms een onkostenvergoeding voor 
materiaal of reiskosten bij vervoer. Beter een goede BUUV 
dan een verre vriend.

Voor wie is BUUV?
BUUV is voor iedereen met een vraag of aanbod. Bijvoor-
beeld voor nieuwe inwoners van Haarlem, die mensen wil-
len leren kennen. Ouderen die niet stil willen zitten en hun 
kennis willen delen. Gezinnen die alleenstaanden uitnodi-
gen om te komen eten. Wijkverpleegkundigen die men-
sen zoeken om iemand naar het ziekenhuis te begeleiden. 
Nieuwe Nederlanders die de taal willen leren. Creatievelin-
gen die elkaar vinden om samen mooie dingen te maken. 
Mensen met een beperking die soms hulp kunnen gebrui-
ken en graag hun talenten laten zien. Tuinhelden zonder 
tuin. Koffieliefhebbers die met elkaar de dag doornemen. 
Klushelden, oppasmoeders, kooktalenten, theaterliefheb-
bers en sportmaatjes. BUUV is voor iedereen en voor alle 
leeftijden. BUUV mee!

BUUV is er ook voor bewoners die een vraag of aanbod 
hebben in groepsverband. Denk hierbij aan het samen 
organiseren van een buurtbarbecue, een leesclub, een 
groepje die een mantelzorger helpen, de buurt groener 
willen maken, gezamenlijk koken en eten, sporten of een 
hobby doen.

Wil je meer weten over bewonersactiviteiten op BUUV, kijk 
dan bij de pagina https://haarlem.buuv.nu

Afrikaanse dieren in de 
wijk (vervolg)
Stedenband Haarlem-Mutare
Eind jaren 80 groeide in Haarlem het besef dat mondiale 
vraagstukken – immigratie, milieu en vrede – ook op lokaal 
niveau spelen. Diverse organisaties en de gemeente wilden 
een stedenband aangaan en ook de toenmalige burge-
meester Elisabeth Schmitz – die ook voorzitter was van Pax 
Christi – zette zich ervoor in. Het toeval wilde dat Schmitz 
bezoek kreeg van de gemeentesecretaris en een raadslid 
uit Mutare in het kader van het LOTA-programma (Lagere 
Overheden Tegen Apartheid). Mutare, waar de voertaal En-
gels is, was begin jaren 90 ongeveer net zo groot als Haar-
lem, en ook provinciehoofdstad en handelscentrum.
De stad ziet kansen en mogelijkheden voor de samenwer-
king op het gebied van onder andere de drinkwatervoor-
ziening, woningbouw en stadsontwikkeling. Voor een Ste-
denband bleek voldoende draagvlak en inmiddels zorgt de 
stichting al meer dan 25 jaar voor uitwisseling van stagiairs 
en ambtenaren, zodat ‘kennis en ervaring, cultuur, normen 
en waarden over en weer hun weg vinden.’ 

www.haarlem-mutare.nl

Karin Snoep, december 2019

 

De kunstenaars: Zebron Mahwekwe (honingvogel), 
Thomas Mazani (olifantstool), Rodwell Siduli (aap), Hap-
pymore Hondo Mwashusha (krokodil), David Chimuka 
(adelaar), Agri Pikirayi (honingbeer), Josiah Chigodora 
(slang, rotskonijn), Thomas T. Mutasa (nijlpaard, eek-
hoorn, gekko), Leonard Tego (kikker), John Paradzeni 
(bushbeer), Andrew Dhliwayo (baviaan), Chiedza Ma-
zhawu (civetkat, schaal met dieren), Nicodimus Mlambo 
(ooievaar), Martha Uranda (eend), George Rugare Chin-
ganga (leeuw, luipaard), Reuben Mwadini (visarend), Jo-
seph Mutsura (schildpad, pelikaan), Clifford Guwu.
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Vishandel de Poort is alle feestdagen open!
Bestellen:

023 535 98 20   /   06 170 20 224
info@vishandeldepoort.nl

Gedempte Herensingel 10, Haarlem 

www.vishandeldepoort.nl facebook.com/vishandeldepoort

Kant-en-klare visschotels,
paella, haring, kibbeling, 
lekkerbekken, zeebaars, 
schaal- en schelpdieren, 
diverse dagverse vis,
gebakken vis en broodjes.

Kijk op de website voor het 
gehele assortiment.

GFT container 
Op meerdere locaties in en rond onze wijk worden verschillende soorten afval ingezameld. Maar wist je dat je bij 
Spaarnelanden gratis een eigen gft container kunt bestellen? 
In een gft-container kun je groente-, fruit- en tuinafval en etensresten kwijt. Voorwaarde is wel dat de container op 
eigen terrein (bijvoorbeeld in de tuin of berging) gestald wordt. De container wordt iedere 2 weken geleegd. 
Via de klantenservice van Spaarnelanden (023-751 7200) kun je je aanvraag indienen. Binnen 5 werkdagen wordt de 
container thuis bezorgd. Komend jaar worden de opstellingen van de containers in de wijk herzien.

Meer informatie over GFT containers staat hier:
https://www.spaarnelanden.nl/inwoners/gft-containers



MAX EUWEPLEIN 1  HAARLEM  023 - 737 08 04
WWW.FRISKAANHETSPAARNE.NL I INFO@FRISKAANHETSPAARNE.Nl
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Papentorenvest 24  023-7370604

www.degroenetweewieler.nl

Samen houden we Haarlem bereikbaar

Bestemming
bereikt

De fietsen- 
stalling 
gratis en veilig
Kennemerplein, Boereplein, 
Boter markt, Tempeliersstraat, 
Stationsplein, Jacobijnestraat 
(alleen op zaterdag), Smedestraat



Het jubileumnummer wat u nu in handen heeft zal tevens het laatste nummer zijn wat op papier verschijnt.  Een ieder die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet om de krant te realiseren, van harte bedankt!




