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Voorwoord.
Het zijn roerige tijden.
Onze wijk zit in een stroomversnelling met de plotselinge komst van
de vluchtelingen. Er zijn onverwachts 390 bewoners bijgekomen!
Dit laatste veroorzaakte nogal wat onrust onder de wijkbewoners,
echter, door intense samenwerking met gemeente, wijkbewoners en
het COA kunnen we nu met recht trots zijn op onze buurt dat alles
nog relatief rustig verlopen is gezien escalaties elders in het land en
de recente gebeurtenissen in Parijs. Laten we dit zo voortzetten en
hopen dat er voor de tijdelijke bewoners een betere toekomst in het
verschiet ligt.
Vooral de verkeerssituatie had extra aandacht nodig. Niet alleen de
vrijwillige hulpverleners reden kriskras door de straten maar ook het
bouwverkeer tbv het Scheepmakerskwartier veroorzaakte overlast.
Bewoners, gemeente en projectontwikkelaars proberen deze zaak in goede banen te leiden.
Voorlopig zal deze situatie helaas blijven bestaan want inmiddels gaan de fases 2A en 2B van start.
Het is natuurlijk prachtig dat straks onze wijk bijna helemaal af is. Bij de eerste presentaties van de
nog te bouwen huizen/appartementen kwamen er al veel vragen bovendrijven. Vooral het aantal
parkeerplaatsen en de norm die gehanteerd wordt roepen veel vragen op.
Het is zaak dat wij als bewoners alert blijven om alles in goede banen te leiden, per slot van rekening
willen wij allemaal een heerlijke leefomgeving.
Tot slot, de wijkraad kan nog steeds hulp gebruiken, als een onderwerp je aanstaat en je wil er over
meedenken en praten meld je!!
Bij deze heten we de nieuwe wijkbewoners van het Scheepmakerskwartier hartelijk welkom en
hopen we dat ze met veel plezier hier zullen wonen.
Fijne feestdagen !
Albert Diederik
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LOGO
Zoals in de vorige uitgave van de krant reeds aangekondigd werd, heeft de
wijkraad een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een
nieuw logo. Mooi moment met de komst van een nieuwe voorzitter om
het mooie logo van dhr. Jaring te laten opvolgen door een model
waarin nu de koepel naar voren komt, want de ontwikkelingen rondom
de koepel gaan onze wijk flink beïnvloeden. Dat is de laatste tijd wel
gebleken.
Het winnende ontwerp viel meteen in de smaak, de eerste schets bevatte alles wat we ons konden
wensen. Niet alleen is de Koepel voluit aanwezig, maar ook het Spaarne wat zich als de letter S
slingerend het geheel samenvoegt is mooi gevonden. Daarbij de vrolijke cartooneske uitstraling
maakt het geheel compleet. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan verschillende versies van het
logo voor o.a. briefpapier en ander zaken. Het ontwerp is gemaakt door wijkbewoonster Heleen
Nederlof, haar professie is iets geheel anders dan dat je zou verwachten, ze is n.l. geolist!

De Koepel herontwikkeling
De huidige bewoners van de koepel zitten hier tijdelijk. Voor de kerst zouden zij herplaatst zijn, maar
dat is reeds achterhaald. Hoelang zij hier blijven is onduidelijk. Intussen gaat de plannenmakerij voor
de koepel door.
Onderstaande tekst is van de site biedboek.nl. Mocht u nog een projectje willen starten………………
biedboek@rijksoverheid.nl
Overigens kunnen deze ontwikkelingen forse impact hebben op de leefbaarheid van onze wijk, een
reden dan ook dat diverse wijkraadsleden alle bijeenkomsten en vergaderingen aflopen. Mocht u
interesse hebben in plattegronden van de koepel en bijgebouwen, dan kunt u het secretariaat
mailen.
19 partijen denken mee aan aankoop koepelgevangenis.
De herontwikkeling van de
koepelgevangenis Haarlem is
een unieke en complexe
opgave. Om de verkoop van de
koepelgevangenis Haarlem
beter aan te laten sluiten bij
de uitgangspunten van de
markt, is er voor gekozen om
hiervoor een marktconsultatie
te houden. Negentien partijen
hebben aangegeven mee te
willen doen aan de consultatie
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(aanmelden is niet meer mogelijk). De beoordeling van de resultaten van de marktconsultatie door
de gemeente Haarlem en het Rijksvastgoedbedrijf vond eind november, begin december plaats. Na
afloop van de consultatie zal de verkregen input worden verwerkt en in hoofdlijnen, geanonimiseerd,
ter beschikking worden gesteld aan alle deelnemers van de marktconsultatie, waarbij vertrouwelijk
om zal worden gegaan met concurrentiegevoelige informatie.
Complex
Het gevangeniscomplex aan de Harmenjansweg in Haarlem, de koepelgevangenis, is deels een
Rijksmonument en heeft een bruto vloeroppervlak van ca. 20.480m² en een terreinoppervlak van
1.70.66 ha. De Penitentiaire Inrichting van Haarlem werd van 1899 tot 1901 gebouwd door
justitiearchitect Willem C. Metzelaar, naar het door zijn vader Johan F. Metzelaar al in Breda en
Arnhem toegepaste panopticon-principe. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft op
het binnenterrein van de koepelgevangenis een omvangrijke uitbreiding (ca. 8.000m² bvo) plaats
gevonden. Deze doet dienst als onderkomen voor onder meer werkruimtes en bibliotheek.
Het complex omvat 3 clusters: de Koepel (ca. 8.000m² bvo), Huis van Bewaring “de Vest’ (ca. 4.000m²
bvo) en de cluster nieuwbouw (ca. 8.000m² bvo). De gevangeniskoepel is nagenoeg vrijstaand en
vormt de kern van het complex: alle andere gebouwen zijn eromheen geschakeld.

Ligging
Het complex is gelegen op de grens van het centrum en Haarlem-Oost bij het Scheepmakerskwartier
en is uitstekend bereikbaar. Het Centraal Station ligt op nog geen tien minuten lopen. De strategische
ligging ten opzichte van diverse uitvalswegen en het centrum, evenals het unieke ontwerp, zorgen er
voor dat het complex een zeer bijzondere en herkenbare positie inneemt in de stad Haarlem.
Herontwikkeling
Het openbare karakter van de marktconsultatie laat onverlet dat het Rijksvastgoedbedrijf en de
gemeente vooral op zoek zijn naar partijen die in staat zijn om een herontwikkeling tot stand te
brengen en wat ze daarvoor nodig hebben. In dat kader wordt partijen ook gevraagd te reageren op
de ambities van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente en op het verkoopproces. Marktpartijen
krijgen zo ook invloed op de herontwikkelingsmogelijkheden van de koepelgevangenis. In deze
marktconsultatie wordt ook onderzocht of en eventueel onder welke voorwaarden marktpartijen
bereid zijn om tot verwerving over te gaan.
Rollen eigenaar en gemeente
Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Haarlem hebben in een samenwerkingsovereenkomst, die
in oktober 2014 is gesloten, afspraken gemaakt over het verkoopproces van de koepelgevangenis in
Haarlem. Voor de verkoop moet immers duidelijk zijn welke ambities de gemeente en het
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Rijksvastgoedbedrijf wederzijds hebben bij de herontwikkeling en hoe daar planologische
medewerking aan verleend zal worden. Beide partijen zijn bereid inzichten uit de marktconsultatie
over het verkoopproces mee te nemen in het vervolgproces.
Het Rijk wenst de koepelcomplexen te verkopen en zal niet participeren in het
herontwikkelingsproces. Het concept-ambitiedocument, vormt het vertrekpunt voor deze
marktconsultatie en het formele verkoopproces, dat in het voorjaar van 2016 zal starten. Doelstelling
van het Rijksvastgoedbedrijf is om zo spoedig mogelijk na oplevering van de gevangenis op een
transparante wijze tot een succesvolle verkoop voor een marktconforme prijs te komen.
Naast de verkoop van de koepelgevangenis in Haarlem verkoopt het Rijksvastgoedbedrijf ook de
koepelgevangenissen in Arnhem en Breda.
Planning
Op dit moment heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gevangenis in gebruik voor
huisvesting van asielzoekers, maar dit is tijdelijk. Het blijft de bedoeling om het complex binnen 1 tot
1,5 jaar te verkopen.

Campus in de koepel ?
In het HD van zaterdag 28 november werd uitgebreid stilgestaan bij de plannen van stichting
Panopticon om in de koepel het elfde Nederlandse University college te starten. Het koepelterrein
wordt dan een heuse campus waar uiteindelijk 600 studenten gaan wonen en studeren.
Vergelijkbare voorbeelden vind je onder andere in Utrecht en Middelburg. Voertaal op de campus is
Engels, de studentenpopulatie is namelijk internationaal samengesteld. In het artikel worden ook de
positieve effecten op de stad benoemd, zoals op de regionale economie. Op internet kunt u
makkelijk informatie opzoeken van deze university colleges. Bijvoorbeeld: http://www.ucr.nl/ , de
Roosevelt universiteit in Middelburg.
About University College Roosevelt
University College Roosevelt: a Liberal Arts and Sciences
College with a vibrant academic community and a buzzing
student life. A place where students are eager to make the
most of their talents. A place where dedicated professors, ranked the best in the Netherlands, teach
in small classes. A place where you can truly explore your interests by choosing courses ranging from
music to biology and from politics to rhetoric. A tried and tested stepping stone for an international
career. The place to be!
Dit is één van de plannen van een partij die graag de koepel wil gaan herontwikkelen. We mogen
verwachten dat meer plannen eerdaags zullen gepresenteerd worden. Vanuit de wijkraad volgt
vooral Albert Diederik bijeenkomsten waar de toekomst van de
koepel wordt behandeld. Ontwikkeling kan een grote impact
hebben op de leefbaarheid van de wijk. Waar het huis van bewaing
een in zichzelf gekeerd bedrijf was, die buitenstaanders buiten de
deur hield, is bijvoorbeeld een campus het tegenovergestelde. Dit
stukje Haarlem Oost was vroeger het afvoerputje van Haarlem,
maar ontpopt zich inmiddels tot een belangrijk stukje van de stad.
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Open brief vluchtelingen aan de wijkbewoners en alle Haarlemmers
Beste buren,
Wij houden van wonen in Haarlem.
Wij willen dankjewel voor alles zeggen aan jullie.
Wij hebben weer een thuis hier met jullie.
Jullie hebben ons met open armen ontvangen.
Wij weten dat onze komst heel plotseling was, maar het was voor ons ook een verrassing.
Veel mensen hebben een mooie glimlach voor ons en zijn vriendelijk.
Wij vinden Haarlem een mooie, oude stad.
Het Teylers museum is interessant.
Wij vinden de schilderijen prachtig.
Wij willen graag de molen bezoeken.
Wij hebben geen molens in Syrië.
En wij willen graag meer weten over de Nederlandse cultuur.
Dankjewel voor jullie medemenselijkheid en het gevoel van veiligheid dat jullie ons geven!
Abdulrahman, Adnan, Rakan, Mohamad, Muafak, Jamal, Anas, Eihab, Safwan, Talal, Nidal,
Mahmoud en Bashar. ( De “studenten” hebben zelfstandig de tekst in het Nederlands geschreven.
Met dank aan de lerares Nederlands Maaike Verhoeven.)

De nieuwe buren
Inmiddels zijn de vluchtelingen reeds twee maanden onze buren. De plotselinge onverwachte komst
overviel iedereen, inclusief de gemeente Haarlem. Daags voor hun komst belde de burgemeester
met de voorzitter dat de raad hierover een besluit zou nemen. De raad kon niet anders dan de
vluchtelingen laten komen, immers de Koepel stond leeg en het COA wist niet meer waar men deze
mensen moest bergen. Twee uur later hadden de bewoners in de wijk reeds een z.g. bewonersbrief
ontvangen met het laatste nieuws en de aankondiging van de komst van de vluchtelingen. Op een
nacht kwamen per bus de eerste vluchtelingen aan. Belangstellende buurtbewoners en medewerkers
van de reeds opgerichte Facebook pagina ‘Hotel de Koepel’ stonden klaar om ze een warm welkom
te heten. De opvang ging onwennig. Het personeel en de enkele COA medewerker hadden er hun
handen vol aan. De dagen daarop volgden meerdere bussen met asielzoekers.
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De buurt.
De eerste dagen was het wennen, voor zowel de vluchtelingen als de buurtbewoners. Door de
overstelpende goedwillende en goedbedoelende vrijwillige hulpverleners werd de buurt overspoeld
door rondrijdend verkeer, grote groepen voor de deur en zakken met achtergelaten kleding en
andere waar. Mede door de bouwwerkzaamheden aan de Harmenjansweg ontstonden gevaarlijke
verkeerssituaties. Reeds snel is in overleg met de gemeente en de wijkraad de verkeerssituatie snel
aangepast. Tijdens de bijeenkomst in de Philharmonie ging er af en toe heftig aan toe hoewel het
merendeel van de 300 aanwezigen wel begrip hadden voor de situatie was er ook veel onrust.
Vragen over hoelang blijven ze en wie zijn het werden regelmatig gesteld. (op hetzelfde moment was
Mark Rutte op bezoek in de Koepel?!). Op diezelfde avond werd besloten een klankbordgroep van
buurtbewoners ( ongeveer 25 pers.) samen te stellen; aldus geschiedde. Daarnaast werd er een
bewonerscommissie opgericht van vier personen waaronder de voorzitter van de wijkraad, die elke
twee weken in de locatie de situatie bespreekt met COA, politie en gemeente. Korte lijnen vise versa
naar reeds genoemden en de regionale pers, zodat er behoorlijk zicht op het hele gebeuren is.
Zowel de plaatselijke als de landelijke pers en tv waren regelmatig in de buurt te vinden. Inmiddels is
het behoorlijk rustig in de wijk, sterker nog, buurtbewoners willen allerlei zaken organiseren voor de
vluchtelingen.
De vraag is “hoe lang blijven ze?” Daar is geen peil op te trekken zolang de vluchtelingenstroom
aanhoudt en er niet voldoende opvang is. Iedere drie maanden wordt de situatie opnieuw
beoordeeld.

Hotel de Koepel
Ideeën en initiatieven om de vluchtelingen in Haarlem een prettig(er) verblijf te geven.
De komst van de veelal Syrische vluchtelingen naar Haarlem heeft tal van initiatieven doen ontstaan.
Via een 2-tal sites kan men zich op de hoogte brengen van de activiteiten die ontwikkeld worden
voor de vluchtelingen: www.hoteldekoepel.nl en www.vluchtelingenhaarlem.nl
Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich op de sites aanmelden. Er zijn tal van adctiviteiten om de
nieuwe bewoners iets van een dagbesteding te kunnen aanbieden. Zo is er koken, muziek, sport,
ontspanning, praatgroep etc.
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Bouwen, bouwen, bouwen
Het Scheepmakerskwartier begint langzaam aan bevolkt te raken, fase 1 wel te verstaan. Het eerste
opgeleverd is het appartementengebouw naast het haventje. Een passanten haventje overigens, dus
de bewoners krijgen geen ligplaats, hoewel een makelaar dit wel aanbood aan een toekomstige
bewoner. Het passantenhaventje is wederom mondeling bevestigd door Peter Tobben,
gemeentelijke projectleider Scheepmakerskwartier bij een kennismakings avond met Wibaut
projectontwikkeling (www.wibaut.nl/nieuws), fase 2B.
Het project Scheepmakerskwartier kende een slechte start. Aanvankelijk zou Principaal de gehele
oever bebouwen, een ontwerp waar ze ook een prijs mee wonnen en van de gemeente dit mochten
realiseren. De kredietcrisis gooide flink roet in het eten. Inmiddels na vele ontwerpen en gepuzzel, is
de oever nu opgedeeld in 3 projecten. Principaal is fase 1 aan het afronden, van het originele
ontwerp zijn alleen nog de kadewoningen herkenbaar. Het ooit geroemde grote middenterrein, waar
toekomstige bewoners eventueel een tuinhuis konden bouwen in hele grote tuinen, heeft
plaatsgemaakt voor een parkeerdek, met daar boven op huizen. Wel even slikken voor de huidige
bewoners, die hun privacy kwijt zijn, omdat men van het ruim zo’n 2 meter hoge parkeerdek zo op
de eettafel kijkt. Dura Vermeer verwacht voor de kerst te kunnen gaan afronden, de bouwketen zijn
eind januari weg en dan hebben we een paar maanden rust. inmiddels is de bestrating gelegd en kan
de parkeergarage in gebruik. Nieuwe bewoners worden van harte welkom geheten in dit kleine
wijkje en uiteraard uitgenodigd om kennis te maken met de wijkraad.
Meerdere “oud” bewoners hebben een rondleiding gehad over het (toen nog) bouwterrein.
Meerdere panden zijn bezocht, zoals een kadewoning met grote ramen en een pracht uitzicht over
het Spaarne. Ook is een appartement op de bovenste etage bezocht, met rondom een uitzicht van de
oude Bavo tot Haarlem noord. De parkeergarage leek erg groot, maar was wel leeg op dat moment.
Dura heeft middels de rondleiding iets terug willen doen voor de huidige bewoners omdat er
behoorlijk geklaagd is over de bouwoverlast.

Fase 2A: Aan het Spaarne (www.aanhetspaarne.nl)
8 kade woningen, 26 appartementen en 8 rijwoningen
zullen er in dit project gerealiseerd gaan worden. Het
project is een samenwerking tussen Scholz Groep, BG
Projectontwikkeling en EFY Group B.V. LEVS Architecten
werkt het programma uit. Verwachting is dat eind 2015
wordt gestart met de verkoop. Inmiddels is er een
informatie avond voor omwonenden geweest op 17
november. In tegenstelling tot fase 1, is er een redelijk kant en klaar plan gepresenteerd. In fase 1 is
een klankbordgroep in een vroeg stadium betrokken geweest bij alle planvorming, bij fase 2A is dit
overgeslagen. Op zich wel iets voor te zeggen, de bouw gaat er toch komen en het bestemmingsplan
geeft de kaders aan. Aanvankelijk zou een straatje het gebied doorkruizen (Handboomstraat), madit
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straatje is inmiddels verdwenen. Ook dit gebied kent een halfverdiepte parkeergarage, waar nu ook
bovenop het dek geparkeerd kan worden. Ook bezoekers moeten hier parkeren, want
bezoekersschijven worden niet meer verstrekt bij nieuwe woningen. Ook dit gebied wordt zo’n 50 cm
opgehoogd tov de huidige bebouwing aan de Harmenjansweg. Men hoeft dan minder vervuilde
grond af te graven. De gemeente en Principaal hebben bij fase 1 verzuimd dit bespreekbaar te maken
en bewoners worden nu geconfronteerd met hoger liggende bebouwing en grond achter hun tuinen.
Met waterkeringen moet overtollig regenwater uit de tuinen worden weggehouden. Ook de huidige
bewoners krijgen met fase 2A hiermee te maken. Het plan oogt minder compact dan fase 1. Volgens
de ontwikkelaar een bewuste keuze, omdat de nieuwbouw dichter bij het spoor komt, moet je dit
compenseren met meer kwaliteit. Het wordt overigens geen openbaar binnenterrein, dit in
tegenstelling tot het parkeerdek van fase 1.Het concept uitwerkingsplan kunt u downloaden op

www.ruimtelijkeplannen.nl

E- mail adressen omwonenden fase 2A en 2B
Geef uw e-mail adres door aan de wijkraad

secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl

zodat er mail-groepen aangemaakt kunnen worden voor snelle informatie. Ook de bouw wordt
uitgenodigd om dit veelvuldig te gaan gebruiken om bewoners op de hoogte te houden van
ontwikkelingen, bijvoorbeeld het langdurig afsluiten van de straat, speciaal transport etc.
Zie tevens de oproep bij fase 2B voor geinteresseerden om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief
van de projectontwikkelaar
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Fase 2B: ”de Scheepmaker ?”
“nieuwsbericht van projectontwikkelaar”

Op dinsdag 3 november hebben projectontwikkelaars Wibaut en AIVM de plannnen (het
schetsontwerp) voor fase 2B van het Scheepmakerskwartier gepresenteerd aan de Wijkraad
Scheepmakersdijk. Ernest van der Meijde (directeur Wibaut) geeft in het kort weer waar Wibaut en
AIVM als projectontwikkelaars voor staan. Bestaande gebouwen en nieuwbouw worden ontwikkeld
tot kwalitatief hoogwaardige woongebouwen. Wibaut en AIVM zijn in de regio actief met
bijvoorbeeld het jonge rijksmonument Mons Aurea (voormalig Nova College) aan de
Garenkokerskade 81 te Haarlem. Zij vinden het belangrijk om omwonenden in een vroeg stadium te
informeren, staan open voor suggesties en zullen waar mogelijk proberen wensen van omwonenden
in de plannen te verwerken. Er is reeds
een brief naar de omwonenden gestuurd.
In deze brief is aangegeven dat
geïnteresseerden zich kunnen inschrijven
voor het ontvangen van de digitale
nieuwsbrief via www.descheepmaker.nl.
Omwonenden die geen beschikking
hebben over internet, kunnen de
nieuwsbrief per post ontvangen. Deze
bewoners moeten dit echter wel zelf
aangeven bij Wibaut. Kort na het
verschijnen van de wijkkrant zullen de
omwonenden worden uitgenodigd voor
de eerste van de serie bewoners bijeenkomsten. Uitnodigingen worden verstuurd via de nieuwsbrief.
Op deze wijze wordt getracht de betrokkenheid van de buurt zo goed mogelijk te organiseren.

Foto van Ommeren architecten
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Reanimatie cursus
De geplande reanimatiecursus in september is niet doorgegaan. De flyers zijn te laat de deur uit
gegaan en binnen een week moesten we minimaal 1 groep vol hebben. Dat is niet gelukt op zo’n
korte termijn. Financieel waren de cursussen niet verantwoord, dus is de stekker er uit gehaald. De
bedoeling is dat de cursus voorjaar 2016 wel doorgaat, en dat de flyers een stuk eerder rondgedeeld
gaan worden. De kosten bedragen 12,50 per persoon, een schijntje als je de cursus wilt volgen bij
een EHBO vereniging bijvoorbeeld. De cursus wordt gegeven door een officieel trainer (reanimatie
coordinator van het Spaarne Gasthuis), waarbij gebruik wordt gemaakt van 8 “Annie’s” en ook
gebruik van de AED wordt getraind. In uw buurt hangen inmiddels 3 AEDs, voor noodgevallen.
Ondanks deze aanwezigheid: altijd 112 bellen, dan pas eventueel iemand de AED laten halen. De
AEDs hangen in woonhuizen, dus er is niet altijd iemand aanwezig. Buiten hangen van de AEDs in
speciale verwarmde kasten, is te duur.

De vuilpluim ook in onze wijk
Johan Enschede heeft vele tientallen jaren aan het Klokhuisplein een drukkerij gehad, oa voor
waardepapieren. De drukkerij heeft een forse vervuiling achtergelaten.
De grootste verontreiniging ligt in het centrum, echter is te lezen dat deze z.g. vuilpluim zich tot in
onze wijk verspreid. Omdat de verontreiniging op zo’n grote diepte ligt, is er geen gevaar voor de
volksgezondheid, aldus de verkregen informatie. Het volgende is een beknopte versie van de
informatie die ook te vinden is op www.haarlem.nl/klokhuisplein
Direct naast het voormalige bedrijfsterrein van Joh. Enschede is op wat grotere diepte nog een forse
grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen aanwezig, ondanks dat verontreinigingen op
het voormalig bedrijfsterrein tijdens de herontwikkeling van de Appelaar en de Toneelschuur
grotendeels zijn gesaneerd.
De omvang en verspreiding van deze grondwaterverontreiniging is in de periode 2009 - 2014
nauwkeurig gemonitord. Hieruit is gebleken dat de omvang van de verontreiniging groter is dan
verwacht en dat onder de Nauwe Appelaarsteeg en een deel van de Bakenessergracht op circa 13 m
onder maaiveld de ontvettingsstof ‘tri’ (chloorkoolwaterstof) in pure vorm aanwezig is. Het
middeldiepe grondwater (6 tot 14 m) is in een groter gebied onder de Bakenssergracht sterk
verontreinigd (‘bronzone’). In het diepere grondwater (van 14 tot 75 meter diepte) strekt de
verontreiniging zich in oostelijke richting uit tot aan de Oostvest.
Uit de monitoring is gebleken dat met name de diepere grondwaterverontreiniging nog jarenlang in
omvang zal toenemen. Dit wordt veroorzaakt doordat vanuit de ‘bronzone’ continu
chloorkoolwaterstoffen oplossen in het grondwater. Het diepe grondwater stroomt in oostelijke
richting en neemt de opgeloste stoffen mee.
Hierdoor zal een verontreinigd gebied ontstaan van kilometers lang. Dit is onacceptabel en ingrijpen
is daarom wettelijk verplicht.
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De sanering is spoedeisend vanwege de verspreiding in het grondwater. Dit is de grootste
grondwaterverontreiniging van Haarlem.
De sanering bestaat uit het weghalen van de hoogste concentraties: de bronzone van circa 10 tot 14
m diepte onder de Nauwe Appelaarsteeg en de Bakenessergracht. Als de bron is weggehaald zal de
pluim van de verontreiniging langzaam “uitdoven” door verdunning en natuurlijke afbraak door
bacteriën. Voor het project grondwatersanering Klokhuisplein e.o. is een bewonerscommissie
samengesteld. Onze wijkbewoner dhr. J. Thöne heeft plaatsgenomen in die commissie en volgt de
ontwikkelingen op de voet.
Informatie is te vinden op: https://www.haarlem.nl/klokhuisplein/

Terugblik op het probleem parkeren in de stad
Het parkeergesprek is afgerond. In de Lichtfabriek was op zaterdag 7 november het afsluitende debat
over parkeren in Haarlem. Het was een goed gesprek met enthousiaste deelnemers en veel
inhoudelijke feedback.
Parkeren in Haarlem is een groeiend probleem. Op dit moment is de parkeerdruk op sommige
plekken onaanvaardbaar hoog. Een aantal Haarlemmers heeft bij de gemeente aangegeven dagelijks
eindeloos rondjes te moeten rijden op zoek naar het laatste parkeerplekje.
Lusten en lasten. Het inwonersaantal in onze Scheepmakerswijk en Haarlem groeit en steeds meer
bezoekers kiezen voor Haarlem. Meer mensen betekent meer auto’s op zoek naar een parkeerplek.
Om de lusten en lasten van parkeren zo eerlijk mogelijk te verdelen, moet er iets gebeuren.
Tegelijkertijd zoekt de gemeente naar slimme oplossingen om de exploitatie van parkeren (ontstaan
door rijks bezuinigingen) met één miljoen te verbeteren. Over hoe de gemeente het een en ander
het beste zou kunnen invullen, ging het in het stadsgesprek parkeren.
Ideeën uit de stad. Het parkeergesprek is half september begonnen,
eerst in kleine groepjes, om de verschillende belangen naar voren te
brengen. Daarna is de discussie voortgezet op het online platform
www.haarlemparkeert.nl. Ruim 7500 unieke bezoekers hebben
gereageerd en met elkaar 143 ideeën geplaatst. Albert en Frans
hebben hier de ideeën van de wijkvisie aangegeven.
Alle ideeën en reacties worden serieus bekeken en getoetst aan de
volgende randvoorwaarden:
• het moet de privacy waarborgen, gebruiksvriendelijk en gastvrij zijn
• het moet meehelpen om de exploitatie van parkeren met een miljoen euro te verbeteren
• het moet haalbaar zijn.
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Het vervolg. De bijeenkomst in de Lichtfabriek was de afsluiting van het gesprek met de
Haarlemmers. Nu ligt de bal weer bij de gemeente. Onderstaand enkele stellingen met een cijfer (010) van de aanwezigen in de zaal:
• Betaald parkeren in de hele stad voor “vreemdparkeerders”. Goed idee?
7
• U krijgt een straat met minder auto’s.
Hoeveel minuten wilt u dan maximaal naar de auto lopen?
8
• Hoeveel auto’s heeft u?
1 auto 62%
2 auto’s 29%
e
e
• Is het een goed idee om mensen te stimuleren de 2 auto of 3 auto
in de parkeergarage te Parkeren?
8
Zie verder http://www.haarlemparkeert.nl/de-resultaten-van-buzz/

Tijdslijnparkeer oplossing

Even voorstellen… Adrie Dekker
In de wijkkrant stellen we regelmatig een wijkraadslid voor.
Na voorzitter Albert Diederik is dat nu secretaris
Adrie Dekker (64). Ze woont al zestig jaar in de wijk.
En haar betrokkenheid wordt eerder meer dan minder.
Adrie Dekker is een hele actieve wijkbewoonster, die
naast haar werk voor de wijkraad, ook voorzitter is van
de bewonerscommissie en lid van de Bewonersraad voor
Elan Wonen. Wat drijft haar om zoveel voor de wijk te doen?
“Als kind kwam ik al op voor de belangen van anderen. Ik was
verder een hele brave leerlinge, maar als ik vond dat een leerkracht onrechtvaardig was tegen een
klasgenoot, dan durfde ik mijn mond wel open te doen. Ook kwam ik bijvoorbeeld voor mijn broertje
op als hij gepest werd.”
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Kookpunt
Naast de drang om de belangen van anderen te behartigen, vindt Adrie het ook gewoon interessant
om dichtbij het vuur te zitten. Wat gebeurt er precies in de wijk? Wat is de gemeente van plan? “Je
hoort bij de wijkraad veel zaken uit de eerste hand. Dat heb ik bij de bewonerscommissie en –raad
ook. Als je iets viavia hoort, weet je eigenlijk wel zeker dat er dingen zijn bijgekomen of weggelaten.”
Adrie gaat dus nooit af op geruchten of vooroordelen, en zo bekijkt ze ook de komst van de Koepel
en de reacties in de wijk. Juist in haar buurtje, de Damastbuurt, leken de gemoederen wat op te
lopen. Dat beeld nuanceert ze direct: “Dat viel echt heel erg mee. Je moet het vergelijken met melk.
Het begon misschien een beetje te borrelen, maar het kookte niet over. En het ging vooral over de
gevaarlijke verkeerssituatie voor de spelende kinderen in de wijk. En mensen waren boos omdat ze
niet goed vooraf geïnformeerd waren.”
Uitgaan van het goede
Adrie is positief ingesteld en volgt de ontwikkelingen in de wijk met veel interesse: “Ik hoor graag alle
verhalen aan, want ieder heeft zijn of haar eigen visie. Als een soort Haarlemmerolie probeer ik
mensen bij elkaar te brengen. Als ik iets slechts hoor over iemand, geloof ik dat niet direct. Pas als
iemand mij iets slechts aandoet, ga ik erover nadenken. En dan nog denk ik: hij of zij zal het wel niet
zo bedoelen of er zit iets achter waar ik geen weet van heb. Ik vertrouw in het goede. Dat heb ik met
vluchtelingen ook. Ik ben niet het type die er met een pan soep naartoe gaat, maar ik heb er absoluut
begrip voor en ik veroordeel ze niet. Net zoals ik mensen die het spannend vinden dat ze er zijn niet
veroordeel.”
Meer administratief dan huishoudelijk
Adrie is nog van de generatie waarbij het uitzonderlijk was dat haar man haar volop steunde en juist
stimuleerde in haar carrière: “Ik ben meer administratief dan huishoudelijk.”, lacht ze. De laatste tijd
waarschuwt haar man haar soms wel dat ze niet te veel hooi op haar vork moet nemen. Zelf vindt ze
het vrij logisch dat ze het stokje van Truus Melchior overnam, ook al deed ze al veel vrijwilligerswerk:
“Ik zat vanuit de bewonerscommissie toch al bij alle wijkraadsvergaderingen.” Hoe Adrie haar rol als
wijkraadslid invult, past helemaal bij de nieuwe koers van de wijkraad: je doet wat het beste bij je
past. Niet vrijblijvend, maar wel zo dat je je inzet op de vlakken waar jij plezier aan beleeft: “Gelukkig
wilde Truus Melchior de notulen blijven doen, want daar heb ik een hekel aan. En wat ze bij de
wijkraad ook begrijpen: ik ben niet de meest pro-actieve. Mij zie je geen straatfeest organiseren,
maar vraag me om te helpen, en dan draag ik graag mijn steentje bij. In een ondersteunde rol voel ik
me het prettigst: het overzicht houden, achter de schermen actief zijn. En ik heb een hele brede
interesse. De krant spel ik van a tot z. Ik volg dus ook goed wat er in de wijk gebeurt: komt er
inderdaad weer meer water terug in de wijk? Wat gebeurt er met de Koepel?”
Betrokken
Hoewel voor Dekker de pensioengerechtigde leeftijd begint te naderen, is ze niet van plan om haar
inzet voor de wijk op een lager pitje te zetten: “Integendeel. Ik heb nu wat meer tijd voor dit soort
dingen. En ik ben niet iemand om
achter de geraniums te zitten. Als je
betrokken blijft, blijf je jonger.”
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Interview door Heleen Ronner

Nieuws van de redactie
Redactieleden gezocht

Gratis: Workshop Schrijven voor de wijkkrant
Een interview met een bijzondere wijkgenoot, een kort opiniestuk over de Koepel of een nieuwtje
dat je buren echt niet mogen missen: schrijf mee aan de volgende wijkkrant! Schrijven voor de
wijkkrant is interessant en nuttig. De krant wordt heel goed gelezen. Juist nu er zoveel verandert
door de komst van een nieuwbouwwijk en de Koepel, is informatie en betrokkenheid belangrijk. Je
inzet kun je zelf bepalen. Wil je voortaan in elke editie een stukje schrijven of hooguit twee keer per
jaar? Samen bekijken we wat kan. Meld je aan! Meld je aan om te schrijven voor de wijkkrant. Op
22 januari van 09:30 tot 12:00 is er een gratis workshop Schrijven voor de wijkkrant. Met tips over
interviewen en schrijven voor een breed publiek. Er is plek voor vijf gemotiveerde wijkgenoten. Wil je
meedoen of iets vragen? Mail heleen@getik.nl.

Redactielid Heleen Ronner zwaait af
Heleen Ronner en haar gezin gaan na 10 jaar in onze wijk te hebben
gewoond verhuizen. “De buurt gaan we echt missen. Mensen staan
voor elkaar klaar, maar niets moet. Onze kinderen speelden graag in
de speeltuin en later op het pleintje in de Dijkstraat. Het enige wat
ontbreekt is eigenlijk groen in de directe omgeving.” Wat wij kunnen
beamen. Heleen heeft vele interviews gemaakt voor onze rubriek “de
ondernemer in de wijk” over nieuwe en reeds lang bestaande
bedrijven in onze wijk. Zij vindt het interessant wat er achter de
bedrijfjes en eigenaren / wijkbewoners zit. Vooral aan de helaas
overleden meneer Hollander van de Scheepmakersdijk en het interview bij het afscheid van An en
Truus uit de wijkraad houdt zij een goed gevoel over: “Het was zo leuk om je wijk zo beter te leren
kennen en te horen hoe gehecht mensen aan dit stukje Haarlem zijn. Bij heel veel interviews hoorde
ik ‘ik ga hier alleen weg tussen zes plankjes’. En zonder Truus was ik misschien niet eens in de wijk
komen wonen. Toen we destijds ons huis in de Dijkstraat zagen, waren we meteen verliefd. Een
vriendin had echter geruchten gehoord over problemen in de straat. Ik mailde mijn zorgen naar de
wijkraad. Waarop ik meteen een geruststellend antwoord kreeg van Truus. En hierna kozen we met
een gerust hart voor deze heerlijke straat.”
Heleen heeft als eindredacteur veel betekend voor de samenstelling van onze wijkvisie 2030 en de
enquête. Daar ging veel tijd en inzet inzitten waar wij haar dankbaar voor zijn. Door de gezamenlijke
aanpak was het eindresultaat heel professioneel, iets waar we trots op zijn. De wijkvisie wordt
regelmatig gebruikt bij diverse onderwerpen richting de gemeente. Al wil Heleen geen dank en eer
voor haar inzet (die zij eigenlijk niet zo groot t.o.v. wijkraadsleden vond) ze krijgt de dank toch.Wij
bedanken Heleen voor de ondersteuning en wensen haar, Hans en kinderen veel woonplezier in hun
nieuwe woning. Interview Truus Melchior
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Operatie Steenbreek
Platform Haarlem Groener is momenteel in overleg met de gemeente over het uitvoeren van
Operatie Steenbreek in Haarlem. Men hoopt in december met het project te kunnen beginnen.
Operatie Steenbreek is een landelijke campagne die al in 8 steden draait. Het doel van de actie
Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve
gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk
van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels,
insecten en andere dieren.
Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben – moet het regenwater snel
worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers
die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker
als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. De
campagne richt zich op dit moment vooral op het informeren en aanzetten van burgers mee te doen.
Haarlem Platform Groener wil een aanzet geven en info verspreiden met betrekking tot een nieuw
initiatief in navolging van de landelijke campagne "Steenbreek". In Haarlem krijgt het project de
naam "Haarlem Ont-tegelt". Voor meer informatie over operatie Steenbreek en over Platform
Haarlem Groener :zie www.haarlemgroener.nl
Andere groeninformatie: Mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor meer groen in de wijken.
Deze mogelijkheid geldt voor alle wijken in Haarlem, dus ook de onze.
Motto "een groene buurt begint bij jezelf". De subsidie moet schriftelijk worden aangevraagd; de
maximale bijdrage is 2500 euro.De aanvrager/initiatiefnemer onderhoudt zelf het groen en sluit een
contract af met de gemeente.Voor verdere info: www.haarlem.nl – subsidies, vergoedingen en
leningen - Subsidie bewonersinitiatieven kleinschalig groen.

Een groene actie bij Vissersbocht
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Een terug blik
Nog even een terug blik op het BUURT FEEST.

Van de buurt hoorden we dat het wel weer eens leuk zou zijn om een feest te
organiseren. In 2010 was het WijkWinterFare de laatste keer.
In het voorjaar hebben we gevraagd aan bewoners om mee te denken over een feest.
Vanaf het begin hebben Petra Zwagers, Danny Jansen en Oscar Hoeben meegewerkt aan
het feest in augustus. Zonder deze inbreng en samenwerking was het feest nooit
gerealiseerd.
Alles bij elkaar is het een geweldig mooi feest geweest, met diverse activiteiten,
van 10 tot 22.
We hadden de zon besteld en deze heeft ons de hele dag een stralend weer bezorgd,
waarbij het zelfs in de avond nauwelijks afkoelde. Of kwam dat door de alcoholische
drank?
We hebben de dag in twee delen opgedeeld.
Vanaf 10 uur is het buurtfeest gestart met koffie, thee of limonade
met cake of een koekje.
Tot 5 uur was er de vrijmarkt
en kinderactiviteiten met
kramen, clowns
voorstellingen, professioneel
schminken, springkussen en
DJ met bellenblaas.

En een speciaal optreden van de
Haarlemse Muziek Mug.

Grote hilariteit bij het opzetten van de BBQ
en muziektent.

Buurt BBQ
Vanaf 18.00 uur zijn we gestart met de
Buurt BBQ
De BBQ was een overweldigend succes,
verzorgd door Slagerij Sjaak v.d. Werff.
Dankzij het fantastische optreden van
Trio Sphere zat de sfeer er goed in.
We hadden gerekend op ca. 80 mensen,
maar het werden uiteindelijk meer dan
honderd volwassenen en kinderen. Voor de
kinderen t/m 12 jaar was het gratis, dit
werd gesponsord door Elan Wonen.

Iedereen werkte mee en waren erg enthousiast
en vonden het een zeer geslaagde dag, met de
BBQ als afsluiting tot laat in de avond.
We zijn met 4 gestart en op het feest waren
er 13 vrijwilligers, waar onder 2 fotografen.
Allen enorm bedankt.
We hebben veel foto’s gemaakt en om reden
van privacy kunt u deze bekijken bij de
fotograaf Reineke Mooijkind, Damaststraat 24.
Hierbij willen we nog De Gemeente Haarlem, St. Ontmoet Elkaar en
Elan wonen bedanken voor hun bijdrage aan dit geweldige
Buurtfeest.
Allen bedankt voor deze geweldige dag.
Groetjes, Frans
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De Wijkraad
Voorzitter:
Albert Diederik
Penningmeester:
Frans Steffens
Secretariaat:
Adrie Dekker-Evers
Leden:
Willy Stoelinga
Loes Groeneveld
Nanda Terol
Webmaster:
Fabian Melchior
Wijkkrant:
Peter Stoelinga
Notulist :
Truus Melchior
Correspondentie richten aan:
secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl
Damaststraat 30 2031WG Haarlem

Ondersteunende leden:
An Lalleman
Jarko Aikens
Peter Stoelinga
Luc de Nijs
Gertjan Hulster
John van Putten
Walter Croes
Niek Vink
Drukwerk:
Paswerk
Logo ontwerp: Heleen Nederlof

Belangrijke telefoonnummers om te bewaren
Alarm, als elke seconde telt
112
Meldpunt leefomgeving
14023
Geen spoed wel politie;
0900 8844
Afval Spaarnelanden
0900 8477
Wijkagent Mustafa Karademir
0900 8844
Storingsnummer Nuon
0800 0513
Dokterscentrale
0900 1515
Gasservice Kennemerland
0251 245454
Ambulance
5319191
Kabel UPC
0900 1580
Speeltuin de Glasblazers
5357700
Water
0800 0232355
Kindertelefoon (gratis)
0800 0432
Elan Wonen corporatie
5159859
Dierenambulance
5334323
PréWonen
088 7700300
SOS telefonische hulpdienst
0900 0767
Advies/Meldpunt veilig thuis
0800 - 2000
Molen de Adriaan
5450259
Wijkcentrum Broederhuis
5436005
Bij het meldpunt leefomgeving kunt u terecht met al uw klachten en vragen over het onderhoud en
beheer van Haarlem-Oost. U kunt het Meldpunt Leefomgeving bellen, e-mailen, faxen of schrijven.
Voorbeelden van klachten zijn: vuil op straat, losliggende tegels of straatstenen, vernielingen of
vandalisme. Meldpunt Leefomgeving Oost E-mail: antwoord@haarlem.nl

advertentie

“Ouder- en- Wijzer”
Donderdag 12 november hebben wij een ontmoetings- en voorlichtingsmiddag voor ouderen in onze
wijk georganiseerd met de titel “Ouder-en-Wijzer” . Om het wat ruimer te nemen waren ook 55- en
65+ van harte welkom.
Er is huis aan huis een uitnodiging verspreid plus op de diverse, tot onze beschikbare media, reclame
gemaakt. Al met al waren we met een gezelschap van ruim twintig geïnteresseerden.
Het werd een gezellig samenzijn met een z.g. “high tea” met koffie, uiteraard thee en diverse
lekkernijen. Het doel was te onderzoeken wat er leeft in de wijk:
Vragen over gezondheid –hoe blijf je fit-, leefomgeving, de wijze waarop je je dagen invulling geeft,
nieuwe media -computer/Ipad-, welke voorzieningen zijn er, aan welke activiteiten kun je deelnemen
en tot welke organisaties kun je je wenden met vragen.
Het merendeel van de gesprekken ging over het gezamenlijk iets ondernemen zoals fietsen,
bloemschikken, koken, kleding herstellen, sport en yoga of gewoon gezellig samenzijn. “Op de
galerijflat trek je de deur achter je dicht en heb je geen contact meer met de buitenwereld” aldus
een van de bezoekers. De behoefte aan een gezamenlijke “huiskamer” is groot en helaas hebben wij
geen buurthuis of iets dergelijks in de wijk. Wellicht dat dit in de toekomst in de Koepel ingepast kan
worden. Kortom, het was een informatieve en genoeglijke middag die voortreffelijk muzikaal omlijst
werd door de Haarlemse Muziekmug.
Medewerkers: Wijkraad Scheepmakersdijk, BUUV, vrijwilligers, Sociaal Wijkteam Centrum en de
Muziekmug.nl. Gerealiseerd met bijdrage uit het Wijkactiviteitenbudget, PRE wonen

Advertentie

.
Teruglopende subsidies maken noodzakelijk dat de wijkrant andere inkomstenbronnen zoekt om minimaal 3
keer per jaar het krantje te kunnen blijven uitgeven. In dit nummer de eerste advertentie van Kapsalon Haarfijn
aan de Papentorenvest. Wilt u ook adverteren in de wijkkrant neem dan contact op met het secretariaat.
Advertentiekosten wijkkrant:
• Hele pagina (zw/w)
€ 100,-• Halve pagina (zw/w) € 50,-• Kwart pagina (zw/w) € 25,-• Interview (bijdrage zw/w)
€ 25,-• Kleurentoeslag (omslag)
€ 25,-• (dus kwart omslag € 25,-- + kleurentoeslag € 25,--)
€ 50,-• Info: secretaris@wijkraadscheepmakersdijk.nl
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