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Ook kunt u zelf tot de wijkraad toetreden om zo daadwerkelijk mee 
te helpen aan de verbetering en instandhouding van onze eigen wijk!

De eerst volgende wijkkrant zal in december 2012 uitkomen.

Kopij voor deze volgende uitgave kunt u tot 15 november 2012 

aanleveren op het redaktieadres

(bij voorkeur per email: eibi57rv@kpnmail.nl)

Maak eens een bedragje over op de rekening van de wijkraad,

WIJKRAAD DELFTWIJK/WATERBUURT

rekeningnummer 84 86 20 992

U steunt hiermee o.a. het ouderen-werk in onze wijk!

! !
Verkeersveiligheid !
Regelmatig is er een wijk van de week gepland.

Bewoners kunnen gevaarlijke situaties melden bij de wijkraad.

Delft /

Delftwijk /
Waterbuurt
Wijkraad



Wijkraadadressen en telefoonnummers

Wijkwinkel Jan Prinslaan 3 

2025 NE Haarlem

website: www.delftwater.nl

Cor Geldhof - Voorzitter

Rijksstraatweg 563 – 2025DG – email: cgeldhof.wijkraad.dw@gmail.com

Partner Platformoverleg Haarlem–Noord, Belangenbehartiging Zuid -Tangent (Rnet),

Afstemmingsoverleg D2020,  Nieuwbouw D2020, Wijkcontract 2012

Marion van Kesteren – Waarnemend Voorzitter

Rijksstraatweg 639 – 2025DJ - email: marionkesteren@hotmail.com

Partner Platformoverleg Haarlem Noord, Dagelijks Beheerwijkgesprek, Milieu, Jeugdbeleid,

Afstemmingsoverleg D2020 - Interim Beheer D2020, Nieuwbouw D2020, 

Wijkcontract 2012

Secretaris vacant

Ruud Ryter – Penningmeester 

Rijksstraatweg 531 III – 2025DE - email: eibi57rv@kpnmail.nl 
Verkeer – en verkeersveiligheid, Coördinatie Wijkkrant, Website, 
Contacten Winkeliersvereniging Marsmanplein, Nieuwbouw D2020, Wijkcontract 2012

Peter Vonk – Wijkraadlid

P.C. Boutensstraat 126D – 2025LM - email: pvonk.wijkraad.dw@gmail.com

Coördinatie Wijkwinkel; Forum D2020, Website, Nieuwbouw D2020- Wijkcontract 2012

Max Oosterveer -  Wijkraadlid 
P.C. Boutensstraat 194 – 2025LR – e-mail: maxoosterveer@snelnet.net 
Delftwijk Leeft, Lid Bewonerscommissie- complex Charivarius, Nieuwbouw D2020, 
Wijkcontract 2012

Sandra Haasbeek – Wijkraadlid 
Marianne Philipsplantsoen 13 – 2025GH – e- mail : sandrahaasbeek@upcmail.nl
Delftwijk Leeft , Contacten Woningcorporaties,  Nieuwbouw D2020,  Wijkcontract 2012 

Marijke Ligthart - Wijkraadlid 

Dr. de Liefdestraat 123 -  2025 DZ - e-mail:  omamarijke@tele2.nl
Activiteitenbegeleider, Nieuwbouw D2020 - Wijkcontract 2012 

Petra Nuyens – Wijkraadlid

Aart v.d. Leeuwstraat 105 - 2025 NN - e- mail: petranuybok@hotmail.com

Delftwijk Forum D2020 - Nieuwbouw D2020 – Wijkcontract 2012

Fanny Bakker – Algemeen adviseur  

P.C. Boutensstraat 207 – 2025LE - email: fan.bakker@planet.nl

Hein Muller - Verzorging Website Wijkraad : www.delftwater.nl

Marco Cornet – Wijkagent - ( 0900 - 8844

N. v.d. Eem - Opmaak Wijkkrant 2
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Hoe staat het met de HOV?

De HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) is een snel 

busbanennetwerk in de metropool regio Amsterdam en Schiphol.

Haarlem is vanaf het centraal station al aangesloten op dit netwerk.

Nu wordt het netwerk uitgebreid met een verbinding tussen IJmuiden

aan zee naar Haarlem Centraal. Waar men in de gemeente Velsen 

al begonnen is met de aanleg zorgt de route door Haarlem Noord 

nog voor de nodige discussie. In eerste instantie zou er sprake zijn

van een vrije busbaan op de Rijksstraatweg, vervolgens werd 

gesproken over vertramming. Deze ideeën zijn gelukkig (voorlopig)

van tafel. De HOV gaat als een ‘gewone’ bus door Haarlem Noord

rijden, zij het dat deze iets langer is. De vraag is of we zitten te

wachten op nog een bus op de Rijksstraatweg en of dit wel 

van toegevoegde waarde is voor de Haarlemmers?

De gemeente raad heeft in november 2011 besloten drie routes 

te verkennen en vervolgens een voorkeursroute te bepalen. 

Bij dit onderzoek worden de volgende routes onderzocht:

1 Westelijke-Randweg-Zijlweg 

2. Rijksstraatweg,

3. Vondelweg-Schoterbrug-Waarderpolder

Er zal getoetst worden op vervoerswaarde, uitvoeringskosten en 

leefbaarheid voor de inwoners van Haarlem langs de te kiezen routes.

Hierbij dient vermeld te worden dat met name de vervoerswaarde

doorslaggevend zal zijn. De Provincie heeft namelijk aangegeven

bereid te zijn om de door de gemeenteraad gekozen variant samen

met de gemeente Haarlem uit te werken op basis van 50-50 

kostenverdeling, mits er gekozen wordt voor de route met de hoogste

vervoerswaarde. De leefbaarheid voor de bewoners zou door de

gemeente dus nog wel eens ondergeschikt bevonden kunnen worden

aan de vervoerswaarde.
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In april 2012 is er een overleg geweest tussen de wethouder en de

wijkraden en belangenorganisaties (WBO) Haarlem Noord. In dat

overleg is de onderzoeksopzet besproken. Een werkgroep van het

WBO heeft aanvullingen gegeven op het onderzoeksvoorstel. 

Op basis van de geleverde feedback is door de gemeente 

een planning opgesteld en door Grontmij (het onderzoeksbureau) een

inhoudelijk plan van aanpak. Naar verwachting zullen de resultaten

in het derde kwartaal van 2012 beschikbaar komen. Vervolgens zal in

het vierde kwartaal het besluitvormingsproces over de definitieve

route doorlopen worden. Vanuit de wijkraad en het WBO proberen

wij uiteraard zoveel mogelijk invloed uit te oefenen, 

zodat de beste route gekozen wordt.

Met beste route bedoelen we de route die het minst de leefbaarheid

aantast. En de route die tevens het meeste rendement 

voor de bewoners van Haarlem Noord oplevert.

Najaar bij Kledingbeurs Noord

Na toch nog een onverwachte mooie nazomer is Kledingbeurs Noord

aan de Generaal  Spoorlaan 36 weer van start gegaan

met inname en verkoop van Najaarskleding.

Er is weer volop mooie kleding aanwezig die zoals altijd in perfecte

staat verkeert. Deze moderne kleding in alle damesmaten hangt zeer

overzichtelijk in de rekken en wordt voor zeer aantrekkelijke prijzen

aangeboden.

Inbrengen kan ook op de openingsdagen Dinsdag en Donderdag 

van 10 tot 5 uur. De in te brengen kleding wordt uiterst selectief

beoordeeld, zo moet zij schoon, vlek- en kreukvrij zijn 

en helemaal in het huidige modebeeld passen.

Inlichtingen op Dinsdag en Donderdag van 10:00 tot 17:00 

op telefoonnummer: 06-20123826

De Wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand,

ook U bent welkom om deze vergaderingen te bezoeken!

Lokatie Wijkwinkel Jan Prinslaan 3. Aanvang 19.45 uur.

de data tot en met december zijn: 13 november en 11 december
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Terugblik Braderie zaterdag 8 september 2012 

Een enkel misverstand daar gelaten is de braderie uitstekend verlopen. 
Het schitterende weer was onze grootste vriend maar ook een beetje een
tegenstander waardoor de opkomst van het publiek minder was dan in mei
maar nog altijd een dikke voldoende. Een evenement als een braderie is
natuurlijk vooral bedoeld om klanten naar ons centrum te verleiden en
wij zien dat dan ook het liefst vertaald in een stukje extra omzet. 
De berichten hierover heb ik slechts van een enkeling meegekregen 
en deze waren positief. Ik denk dat de horeca prima gedraaid heeft mede
dankzij het mooie weer. Hierdoor werd het ook makkelijker om elkaar te
ontmoeten in het winkelcentrum waardoor de tweede doelstelling er een
leuk wijkfeest van maken ruimschoots werd gehaald. Hierdoor ontstaat 
automatisch een goede wisselwerking tussen ondernemers en bewoners en
groeit de goodwill van ons winkelcentrum. Prettig omgaan met elkaar
wordt een steeds belangrijker factor om plezierig winkelen te bevorderen.
De klant moet het leuk vinden bij ons, anders gaat men ergens anders naar
toe of erger zoekt men nog vaker zijn toevlucht tot het internet. 

De markt zelf, versterkt met de kunstmarkt, maakte een gezellige indruk en
de speelattributen voor de kinderen waren geen moment leeg. De muziek
van Peter Vonk gaf een gezellige sfeer en “onze” huisband YMO was weer
in topvorm. Als extra kwam plotseling North End met Greg Holden op de
proppen, deze Schots/Engelse singer-songwriter gaf een 
35 minuten durend zeer intiem en sfeervol concert. 

Een indrukwekkende hoeveelheid publiciteit is uitgerold over Haarlem 
en omgeving en heeft ons winkelcentrum weer volop in de belangstelling
gezet. De vele positieve reacties van de consument zijn hoopgevend, 
het uitkijken is nu naar de voltooiing van ons winkelcentrum. Ondernemers
pak je kansen, zorg goed voor je winkel en directe omgeving 
[houd het netjes!] Activiteitencommissie zet je goede werk voort 
en verdeel het werk onder elkaar. 

Groet Bert Buter
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De Huiskamer van Delftwijk
voor Bewoners-Aktiviteiten
In het Delftrijk-gebouw aan de Generaal Spoorlaan 2, 

is een gastvrije ruimte van welzijnsorganisatie Dock 

op de 1e etage. Nu al zit de vrijwillige hulpdienst daar,

de Engelse les voor beginners en gevorderden,  

het trefpunt voor 55 + uit de wijk en het spreekuur 

van Elan Wonen. Elke 3 tot 4 maanden is er een leuke

expositie van een creatieve wijkbewoner wat de ruimte

nog mooier maakt. Ook is het de vaste overlegplek 

van buurtopbouwwerker Marcel Smeenk 

(die ernaast zijn kantoor heeft)  met bewoners en 

organisaties.Maar er is nog ruimte voor incidentele 

of terugkerende en passende activiteiten voor 

maximaal 22 personen. De kosten bedragen 

€ 25.- per dagdeel inclusief gebruik van een aantal 

faciliteiten. Meer informatie bij de beheerder 

Peter Appel van Dock, 06-28963893 of 

email pappel@dock.nl . 

Of loop eens binnen om te kijken 

als Marcel Smeenk er is.

Bijeenkomst over Wijkaktiviteiten 
met Organisaties
Dinsdag 16 oktober organiseert de wijkraad een 

bijeenkomst over de activiteiten in en om de wijk en

nodigt daarvoor actieve organisaties uit 

en bewoners die mee willen helpen.

De bedoeling is een goed overzicht te krijgen van de

activiteiten van oktober 2012 tot april 2013. En om dit
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En om dit overzicht bekend te maken via wijkblad,

websites, folders enzovoort. 

Deze bijeenkomst kan ook leiden tot samenwerking,

hulp en waardevolle tips van elkaar waar gewenst. 

De wijkraad wil een overzicht bieden en een goede

afstemming onderling. Ook nieuwe initiatiefnemers zijn

welkom op dinsdagavond om 19:30 in de Huiskamer

van Delftwijk, Generaal Spoorlaan 2, 1e etage. 

Meer informatie bij wijkraadondersteuner 

Marcel Smeenk tel. 06/38828285, msmeenk@dock.nl 

Wist U dat:
Speeltuin Delftwijk vernieuwd is, waardoor het nog

leuker is om er te spelen als kinderen, en als jonge

ouders/grootouders, elkaar te ontmoeten bij het 

Arthur van Schendelplantsoen? Deze speeltuin zoekt

ook nieuwe vrijwilligers en leden: 

speeltuindelftwijk@gmail.com

Enkele ondernemers aan de Generaal Spoorlaan een

braderie willen gaan organiseren samen met Elan

Wonen, die deze winkelstrip wil verbeteren, en nog een

(startende ) ondernemer zoekt voor 1 leeg pand? Meer

informatie bij Shouf-Shouf catering en Elan Wonen.

Vrije Vogels het thema is van de kleine en mooie 

schilderijenexpositie van wijkbewoner Thea Smeenk, 

in de Huiskamer van Delftwijk, Gen. Spoorlaan 2, 

tot eind november en dat na haar andere creatieve

bewoners uit de wijk daar kunnen exposeren? 

Wenda Heemskerk heeft zich al aangemeld.

Marcel Smeenk, Dock Haarlem    
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Loket Haarlem

Het Loket is dé centrale plaats in de wijk waar u, 

zonder afspraak,binnen kunt lopen met u vragen 

over wonen,welzijn,zorg,vervoer en financiën.

De medewerkers van Loket Haarlem ondersteunen u 

en helpen u verder.

U kunt informatie krijgen over voorzieningen 

en regelingen 

Bemiddeling/verwijzing naar de juiste instelling 

Hulp bij (aanvraag)formulieren. 

Haarlem Noord heeft 2 loketlocaties:

Gebouw De Gijz, Jan Gijzenkade 305 B

ma, di en do: 9.00-12.00 uur

Wijkgebouw De Schakel, Pijnboomstraat 17

ma en wo: 9.00-12.00 uur

Hoofdlocatie Loket Haarlem:

Rivièraplein 4, inloopspreekuur: 

ma t/m vrij 9.00u-12.00u, 

di en do 13.00u-15.30u

2037AS  Haarlem

T: 023-5430990, bereikbaar op ma t/m vrij 9.00u-12.30u

www.lokethaarlem.nl
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Zonovergoten Haarlems Petanque Weekend 2012 

bij PUK
Op 8 en 9 september werd het grote Haarlems Petanque Weekend

2012 georganiseerd. De Jeu de Boules-vereniging PUK op het Van

der Aartssportpark organiseerde 4 toernooien, 

waar vele gegadigden op af kwamen. De wedstrijdtoernooien 

werden bezet door meer dan 120 deelnemers. Het recreatietoernooi

van de zaterdag was sterk bezet met veel eigen PUK-leden en ook

veel spelers van andere clubs uit de regio (Lisse, Badhoevedorp,

Schalkwijk, IJmuiden).

Op de zonovergoten zondag werd het introductietoernooi gespeeld ter

kennismaking met het spel en de sport Jeu de Boules voor de 

nieuwsgierigen en de mensen die op vakantie wel eens een balletje

gooien. Een gratis toernooi waarin de spelers fanatiek genoeg 

speelden om de punten te winnen. 

In de wedstrijdtoernooien, waar de top van Nederland elkaar de 

maat nam, wist Tim van Drunen Littel uit Velserbroek de dubbel te

pakken, door op zaterdag het triplettetoernooi op zijn naam te zetten

met zijn broer Menno en met Kees Koogje (uit Delft) en op zondag

in het doublettetoernooi de winst te pakken met Kees Koogje in een

spannende finale waarbij ze terugkwamen van een achterstand 

van 1-10 en de wedstrijd uiteindelijk toch wonnen met 13-12 .

Heeft u zelf ook interesse om eens te Jeu de Boulen? 

Een straattoernooi Jeu de Boules te houden of gewoon eens mee te 

spelen? Kom dan langs en speel mee. Jeu de Boules is echt veel meer

dan een campingsport en het Boulodrome in het sportpark is het hele

jaar open en beschikbaar voor het spel, ‘s winters binnen en ’s

zomers buiten. Kijk ook eens op www.puk-haarlem.nl

Groeten, Roel Claase 06-12970159
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Hondenpoep 

en zwerfvuil

De wijkraad Delftwijk/Waterbuurt  is druk bezig

om uitvoering te geven aan het wijkcontract 

en de wensen van de bewoners daarin.

Eén van de aandachtspunten in het wijkcontract is:

hoe om te gaan met hondenpoep en  zwerfvuil.

Er zijn meerdere plekken in de wijk, onder andere

rondom het Marianne Philipsplantsoen en het

Arthur van Schendelplantsoen, waar de overlast

van hondenpoep behoorlijk is toegenomen.

Het zijn ook de plekken waar veel kinderen spelen.

Het is daarom wenselijk dat een ieder die zijn hond

uitlaat zich houd aan de opruimplicht.

Veel moeite hoeft dat niet te kosten. Voor een paar

euro zijn er opruimzakjes te koop, 

maar ook een boterhamzakje voldoet prima.

Wat minstens zo vervelend is zijn de grote hoeveel-

heden zwerfvuil. Overal in de wijk liggen blikjes,

lege verpakkingen etc. 

Er staan op veel locaties prullenbakken en het is

een kleine moeite om het vuil hierin te gooien. 

De prullenbakken worden regelmatig geleegd door

de gemeente.
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Er zijn tevens klachten binnen gekomen bij de

wijkraad over het plaatsen van vuilniszakken bij de

vuilcontainers. Dit is niet nodig. 

De vuilcontainers worden op vaste tijden geleegd.

Bent u als bewoner uw pasje kwijt dan kunt u een

nieuwe pas aanvragen via Spaarnelanden 

op telefoonnummer 0900-8477.

Een vervangende pas kost  €10,00.

Ook ziet de wijkraad  regelmatig grof vuil buiten

staan.Soms staat dit dagen op plekken en zorgt

voor onveilige situaties en kinderen slepen het

soms van hot naar haar.

Heeft u huisraad wat herbruikbaar is kunt u de

Schalm bellen op nummer  023-5185121.

Zij kunnen het dan bij u ophalen. 

Heeft u niet herbruikbaar huisraad kan belt u met

Spaarnelanden. Zij halen het kosteloos voor u op.

Kijkt u voor alle informatie op Spaarnelanden.nl

Een schone wijk

daar zorgen wij samen voor!
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Gemeente

Afdelingen 5115115

Handhaving 5114950

Sociale zaken 5114200

Stedelijke ontwikkeling 5113450

Zorg  en welzijn

Zorgbalans (thuiszorg) 8918918

Sociale hulpdienst Kontext    5433200

Meldp.kindermishandeling    088-7778000

Verslavingszorg Brijder 088-3583880

Centrum Jeugd en Gezin     088-9958484

Loket zorg/welzijn 5430990

Meldpunt zorg C.I.Z. 088-7891340 

MEE voor gehandicapten     088-6522522 

Huisvesting

Woonservice 

Kennemerland    5175600

Pre Wonen ( reparaties) 088-7700000

Ymere Haarlem 088-0008900  

Elan Wonen (reparaties) 5159898

Huurcommissie 0800-4887243

Diversen

Het Juridisch Loket 0900-8020

Sensoor tel. hulpdienst 5471471 

Dierenambulance 5246899

Dierenbescherming 5246899

Tafeltje Dekje maaltijden 5263026

Sjef’s maaltijdservice 5271169

Jongerencentrum Dw. City 5391061

Welzijnsorganisatie Dock 5436000

Vrijwillige Hulpdienst Noord 5436015

Hulpnummers Tel.gids 2012 pag. 620

Wijzigingen graag melden 

bij de redactie!

Algemeen

Algemeen alarmnummer 112

Politie / wijkagent 0900-

8844

Brandweer 5159550

Ambulancevervoer 159595

Meldpunt leefomgeving 5115115  

Spaarnelanden / grofvuil 0900-8477  

GGD Kennemerland 7891600       

Meld misdaad anoniem 0800-7000

Huisartsen Catharinahuis

Dr. Botman 5255203

Dr. Wassenberg 5372817

Dr. Waas & Dr.Sernee 5372822

Apotheek Catharinahuis 5372363

Overige & ziekenhuizen

Dr. Kok 5370698

Dr. Van Dijk 5371507

Dr. Limmen 5255403

Ziekenhuis K.G. Noord 5453545 

Spoedpost K.G. Nrd/Zd 5453200

Verloskundepraktijk Noord 5372675

Doktersdienst algemeen 0900-1515

Fysiotherapie

Delftwijk 5381492

Smeets 5377069

Muiderslotweg 5381492

Nutsvoorzieningen

Storing gas/ elektra 0800-9009

P.W.N. storingsdienst 0800-0232355

Urgente burenhulp


