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De eerst volgende wijkkrant zal in oktober 2013 uitkomen.

Kopij voor deze volgende uitgave kunt u tot 15 september  2013 

aanleveren op het redaktieadres

(bij voorkeur per email: redactie@delftwater.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.

Binnen de wijkraad is hiervoor een werkgroep verkeer actief!

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 oktober 2013 zijn: 9 juli, 10 september en 8 oktober

Delft /

Delftwijk /
Waterbuurt
Wijkraad



Contactgegevens Wijkraad

Wijkwinkel Jan Prinslaan 3

2025 NE Haarlem

website: www.delftwater.nl

Twitter: wijkraad Delftwijk@Delftwater

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

voorzitter@delftwater.nl 

Marion van Kesteren – Waarnemend Voorzitter
Partner Platformoverleg Haarlem Noord, Milieu, Jeugdbeleid,  

Afstemmingsoverleg D2020 - Interim Beheer D2020.

Secretaris vacant

Ruud Ryter – Penningmeester 
Verkeer – en verkeersveiligheid, Coördinatie Wijkkrant, Website, 

Contacten Winkeliersvereniging Marsmanplein.

redactie@delftwater.nl

Max Oosterveer -  Wijkraadlid 
Delftwijk Leeft, Lid Bewonerscommissie- complex Charivarius.

Marijke Ligthart - Wijkraadlid 
Activiteitenbegeleider

Petra Nuyens – Wijkraadlid
Afstemmingsoverleg D2020, Coördinatie Wijkkrant, Website, Contact Delftwijk-Zuid

redactie@delftwater.nl

Eva Winkel – Wijkraadlid
Verhuur Wijkwinkel

Sandra Haasbeek – Ondersteuning aktiviteiten
Delftwijk Leeft , Contacten Woningcorporaties.
secretaris@delftwater.nl

Mohamed  Abdellaui– Ondersteuning aktiviteiten

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

Marco Cornet – Wijkagent - ( 0900 - 8844

Vormgevig: N. v.d. Eem - Druk Grafische School Haarlem
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Terwijl ik dit schrijf denk ik terug aan het mooie

en gezellige openingsfeest van het Marsmanplein

afgelopen zaterdag. En als ik dan al die mensen

zie op dat plein die gezellig daar rondlopen, 

de vele winkels bezoeken of wat eten en drinken

en een praatje maken dan kun je toch alleen maar

denken. “Wat wordt het mooi he.”

Wat een verschil met een paar jaar geleden. 

Een heerlijk gezellig plein als middelpunt van

onze wijk. Vaak bereiken ons vragen of er geen

markt op dit plein kan komen. Het hoeft geen

weekmarkt te worden, maar een maandmarkt 

Eindelijk was het dan zover ! Op 1 juni werd het

Marsmanplein feestelijk geopend door 

burgemeester Schneiders. Tevens waren er 

diverse feestelijke activiteiten en werd de dag 

afgesloten met een spetterend optreden van 

Jan Smit.

Zoals de burgemeester zei “het op 1 na mooiste

plein van Haarlem”.

Na alle overleggen met partijen , sloop en 

opbouw is er een plein gekomen waar men trots

op kan zijn in Delftwijk. Het is het kloppend hart

van de wijk geworden.

De eerste fase van de herstructurering nadert zijn

eindfase. Het wijkpark zal eind van dit jaar klaar

zijn en geopend worden.
Het noordelijke gedeelte van Delftwijk heeft een

prachtige metamorfose ondergaan 

en heeft allure en stijl gekregen.

De wijkraad Delftwijk/Waterbuurt wenst 

alle bewoners veel woonplezier!

En spreekt haar speciale waardering uit voor de

inzet van de winkeliers van het Marsmanplein die

ondanks alle verbouwingsperikelen , stand 

hebben gehouden en de opening van 

het Marsmanplein tot een succes hebben gemaakt

.

Chapeau!!

vinden de meeste al genoeg.  Een markt met

leuke spulletjes waar je elkaar kan ontmoeten en

lekker wat kunt snuffelen.  De boekenmarkt is

daar al een mooi voorbeeld van. 

Wat mij betreft op naar een gezellige zomer 
en tot ziens op het Marsmanplein!

Cor Geldhof
Voorzitter wijkraad Delftwijk-Waterbuurt

Mooi Delftwijk

Feestelijke opening Marsmanplein
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Delftwijk City

Het gebouw De Gijz aan de Jan Gijzenkade 305,

voorheen basisschool ‘De Dolfijn’, 

werd afgelopen maart succesvol omgedoopt tot

een multifunctioneel centrum met 

diverse organisaties voor jeugd en hun ouders.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, 

Dansschool DSG, 

kinderdagverblijf ‘De Bibelebontseberg’ 

van SKOS, en 

jongerencentrum Delftwijk City van 

Haarlem Effect hebben hier hun plek gevonden. 

Voor de verhuizing naar ‘De Gijz’ heeft 

het jongerencentrum op verschillende locaties in

de wijk gezeten. Het centrum bestaat inmiddels

ruim 5 jaar. In de afgelopen jaren heeft Delftwijk

City de wijk goed leren kennen en hebben 

de jongerenwerkers veel jongeren, 

buurtbewoners en samenwerkingspartners 

ontmoet en mee samen gewerkt. 

Inmiddels zit Delftwijk City nu een jaar in de

Gijz en is erg blij met hun nieuwe vaste plek.

Delftwijk City is onderdeel van het jongerenwerk

van Haarlem Effect. Het centrum is bedoeld voor

alle jongeren tussen 12 en 24 jaar uit Delftwijk 

en omgeving.

Openingstijden zijn van 15.00 uur tot 21.30 uur

op de maandag en donderdag uur voor de gehele

doelgroep en op de woensdag voor de jongere

leeftijdsgroep van 12 t/m 18 jaar. 

In Delftwijk City valt een hoop te doen, 

zoals tafelvoetballen, tafeltennissen, 

diverse bordspellen, internetten, het spelen 

van zowel wat ouderwetse videogames op 

een speelkast, als nieuwe games met 

de Playstation. Jongeren kunnen zich vermaken,

elkaar ontmoeten, maar ook samen met 

jongerenwerkers werken aan hun weerbaarheid.

Ook is er een muziekstudio en doet DWC graag

mee met projecten als Houtnacht, waar jongeren

hun muziek kunnen presenteren.

Je kunt Delftwijk City ook vinden op internet 

via www.delftwijkcity.nl of 

facebook/delftwijkcity.haarlem  

Wijkmededelingen
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Opening ontmoetingstuin 

en de Delft
Donderdag 6 juni werd de volgende mijlpaal 

geopend in Delftwijk.

De ontmoetingstuin en de Delft.

De ontmoetingstuin is een prima voorbeeld van

de goede samenwerking tussen Ymere , 

de gemeente ,woonzorg en de participatie van de

bewoners uit Delftwijk noord.

Wethouder Ewout Cassee en  voorzitter van de

raad van bestuur de heer Roel Steenbeek deden

de openingshandeling .

De heer Steenbeek had nog een kritische noot in

zijn toespraak voor de politiek.

Hij noemde de plannen van dit kabinet om de 

woningcorporaties alleen bezig te laten zijn met

het bouwen van woningen en niet met de leef-

baarheid in de wijken niet verstandig.

Daar is de realisatie van de ontmoetingstuin nu

een mooi voorbeeld van. Samenwerking 

en participatie door diverse partijen geeft mooie

resultaten

Tevens was het de opening van het prachtig 

geworden noordelijk deel van Delftwijk.

In de mooie ruime appartementen zitten de oude

en nieuwe bewoners inmiddels prima op hun

plek.

De opening werd afgesloten met een hapje en

drankje en een gezellig samenzijn met alle 

belanghebbenden.
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Ook dit jaar is er weer een Delftwijker van het

jaar gekozen.

Deze keer viel de eer te beurt aan Hein Muller.

Hein is de stille motor in de wijk en 

verantwoordelijk voor Delftwijkdigitaal.

Tevens is hij de persoon die de website voor de

wijkraad verzorgt en bijhoudt.

Omdat er mensen zijn die vogels, met allerlei

goede bedoelingen, gaan voeren, dreigt er in

Delftwijk-Waterbuurt een meeuwenplaag 

te ontstaan. Geef meeuwen dus geen eten. 

Dit heeft alles te maken met het strooien van

brood, rijst en etensresten in tuinen, op stoepen 

en pleinen. Heeft u veel brood, rijst en andere

etenswaren voor de vogels, lever dit dan in 

bij de Dierenambulance aan 

de Generaal Spoorlaan. Deze hebben speciale

voederplaatsen buiten de woonwijk.

De afdeling handhaving gaat verscherpt toezicht

houden op strooien van etenswaren.

De wijkraad.

Op 1 juni werd de titel overgedragen van 

Peter Vonk op Hein Muller.

We feliciteren Hein met deze titel.

Delftwijker van het jaar

Vogels niet voeren!
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Fotoimpressie Opening Marsmanplein
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Fotoimpressie Opening Marsmanplein



Deze activiteit willen we een vast onderdeel

laten uitmaken van onze jaarlijkse 

activiteiten.

In 2014 gaan dan ook weer actief aan de slag

met schoonmaken en gaan dan opzoek naar

supporters van schoon.
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Op 20 april heeft de wijkraad in samenwerking

met de gemeente een wijk schoonmaakdag 

georganiseerd in de wijk.

Een groep vrijwilligers heeft zwerfvuil 

opgeruimd in Delftwijk zuid en Waterbuurt.

Ook zijn diverse plantsoenen en hondenuitlaat

plekken schoongemaakt 

met speciale poepzuigers.

Wijkschoonmaak

Wist u dat de wijkwinkel aan de Jan Prinslaan ook te huur is.

Dit is mogelijk voor bewonerscommissies ,VVE’s en organisaties in de

wijk die ruimte nodig hebben om te vergaderen.

Wij vragen een kleine vergoeding hiervoor. 

U betaalt €10,00 voor een dagdeel van 3 uur incl koffie en thee.

Heeft u interesse neemt u dan contact op met Eva Winkel 

via het email eva.winkel@xs4all.nl

De wijkwinkel is ook te huur!



Diverse organisaties in den lande hebben recent

nog maar weer eens de aandacht gevestigd op het

gebruik van zeer giftige middelen om ongewenst

groen dan wel niet gewenste insecten aanwezig

op wel gewenst groen, en/ of op bestrating, 

te elimineren. 

Volgens menige berichtgeving van mensen die

daar professioneel inzicht in hebben, brengt het

gebruik van met name de 

neonicotinoidenmiddelen clothianidine, 

imidacloprid en thiametoxam onherstelbare

schade toe aan op deze wereld ongemeen 

belangrijk nog aanwezige bijenvolken. 

Het voortbestaan van bijenvolken is voor onder

meer organismen, zoals wij, van uitnemend 

belang. Bijen zijn voor heel wat vruchtdragende

plantensoorten namelijk onmisbaar in relatie tot

de bestuiving, die de meest basale grondslag in

zich draagt voor de bevruchting. Zonder het werk

van de bij op zijn minst en bij -voorbeeld 

geen appeltje meer voor de dorst…… 

Op persoonlijke titel heb ik de afgelopen periode

Intratuin-Cruquius, Groenrijk-Velserbroek, en

Dekamarkt-Tuin, aan de Vlaamseweg, dringend

en expliciet verzocht deze meest giftige 

voornoemde producten onbestelbaar te maken, 

zo niet met onmiddellijke ingang uit het actuele

assortiment te nemen. 

Inmiddels heb ik van deze drie bedrijven een 

bevestiging mogen ontvangen, dat de op dit 

moment aangeduide zeer giftige middelen in de

betreffende vestigingen uit de schappen zijn 

genomen. Het uit de handel nemen van deze

meest kwalijke giftige producten geldt bij 

Intratuin als een landelijke richtlijn, 

hetgeen aldus betekent een verkoopstop voor alle

Intratuinvestigingen. 

Het gebruik van deze neonicotinoïden wordt 

binnenkort volgens een besluit van de Europese

Commissie dd. 28 april 2013, als strafbaar 

aangemerkt. Van het aan mij gemelde genomen

besluit door deze bedrijven, heb ik belangrijk

actie voerende derden op de hoogte gesteld.

Door de vele jaren heen heb ik 

in wijkraadverband regelmatig aandacht gevraagd

voor het uitbannen van een ander giftig middel, 

te weten Glyfosaat. Het is al jarenlang bekend,

dat een deel van de gebruikte hoeveelheid 

werkzame stof glyfosaat in ons vochtige klimaat,

als gevolg van dauw en regen, terecht komt in

grond- en oppervlaktewater. Glyfosaat vormt ook

een bedreiging voor het waterleven.

Dat waterplanten risico lopen bij blootstelling aan

deze “ alles-planten-doder “ ligt voor de hand,

maar ook waterdieren die grote hoeveelheden fijn

materiaal filteren, lopen risico´s gezien de relatief

grote giftigheid van glyfosaat - slibcombinaties.

In RoundUp wordt aan glyfosaat polythyleen-

oxyde-condensaat toegevoegd, een stof die naar

verhouding giftig is voor vissen. Ik maak u erop

attent, dat middelen op basis van Glyfosaat nog

steeds in stelling worden gebracht bij onder meer

Intratuin, Groenrijk, en de Praxis. Wanneer u

tegen het gebruik van middelen op glyfosaatbasis

bent, koopt U deze middelen - natuurlijk - niet. 

Marion van Kesteren 

Alle Bijtjes helpen
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2e fase Delftwijk Delftwijk Zuid
Zoals al eerder gezegd komt nu de 2e fase 

van Delftwijk aan de beurt.

We kunnen nog geen concrete zaken aan u 

melden maar dat er zeker iets gaat gebeuren 

in Delftwijk zuid is wel zeker.

Gemeente en woningcorporaties zijn druk bezig

met de voorbereidende gesprekken.

De wijkraad Delftwijk/Waterbuurt 

volgt dit proces. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Op 15 maart , op de landelijke doedag heeft het

management team van Pré Wonen de handen

uit de mouwen gestoken in de wijkwinkel.

De wijkwinkel heeft een nieuwe frissere 

uitstraling gekregen en is voorlopig weer klaar

voor de komende jaren.

Wij bedanken Préwonen voor hun mooie geste!

Doe Dag
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Internationaal Jeu de Boules week-end

bij PUK
Op 21 en 22 september as. wordt het 3e Haarlems

Petanque Weekend georganiseerd.

De Jeu de Boules vereniging PUK 

op het Van der Aart sportpark organiseert dan 

3 toernooien, voor alle type spelers.

Het Internationale wedstrijdtoernooi op zaterdag

is open voor 192 deelnemers (64 tripletten). 

Het Open toernooi van de zaterdag is open voor

64 deelnemers (32 doubletten).

In het OPEN toernooi wordt gespeeld om een

mooie set nieuwe wedstrijd-Jeu de Boules.

In het Internationale toernooi zullen teams 

verschijnen uit Noorwegen, België, Engeland en

Frankrijk. Ook zijn er uitnodigingen uitgestuurd

naar Spanje en Duitsland, maar daarvan is nu nog

niet bekend of zij komen. 

Op zondag wordt het internationale 

doublettentoernooi gespeeld met 192 deelnemers

(96 doubletten).

In de beide wedstrijdtoernooien wordt er gespeeld

om een dikke enveloppe met 600euro. 

De topspelers van Nederland nemen elkaar 

de maat en worden ditmaal ook extra uitgedaagd

door de internationale teams, zoals de nationale

selectie van Noorwegen.

Ook is er op zondag een aparte gelegenheid om

eens een jeu de boules-bal te schieten, tireren

zoals wij dat noemen. Doe mee en probeer eens

raak te schieten! Wie weet wint u een prijs?

Heeft u zelf ook interesse om eens te Jeu de 

Boulen? Een straattoernooi Jeu de Boules 

te organiseren 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

Introductietournooi finalisten

Dinsdag 17 september 

zal  de eerstvolgende wijkschouw 
plaatsvinden.

Meer informatie kunt u vinden 

op de website of het informatiebord 

op het plein en de wijkwinkel.

www. Delftwater.nl

Nieuwe datum  
wijkschouw 
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BUUV is de buurtmarktplaats voor en door

bewoners van Haarlem, waar vraag en aanbod

elkaar vinden. Bij BUUV gaat het om

diensten die je als bewoners voor elkaar kan

doen. Zonder dat er direct iets tegenover staat.

Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, 

het uitlaten van de hond, een lift naar de

dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin.

Iedereen heeft wel eens een vraag en ook iets

te bieden. Bij BUUV is het niet voor wat

hoort wat. Als BUUV hoeft u echt niet altijd

klaar te staan.  U kunt ook af en toe een

handje helpen; gewoon wanneer het u

uitkomt. Bij BUUV gaat alles zonder

betaling. Eventuele onkosten buiten

beschouwing gelaten.  BUUV is voor

iedereen en voor alle leeftijden. Er zijn al

2200 Haarlemmers BUUV op dit moment.

Buuv ook mee!

Hoe werkt BUUV?

Bij BUUV kunt u op meerdere manieren iets

vragen of aanbieden. Op een BUUV-prikbord

bij u in de buurt, online via www.buuv.nu

of telefonisch op 023 551 7845. 

Op de website is altijd het actuele overzicht

van vraag en aanbod van heel Haarlem 

te vinden. Elke week worden op de

prikborden een selectie van kaartjes geplaatst.

Een advertentie kan ook anoniem geplaatst

worden (dan staat er bekend bij BUUV).

Neem daarvoor altijd contact op met het

BUUV team via telefoon of e-mail.  

Vanaf medio juni 2013 zijn er in Delftwijk 

2 prikborden in de wijk geplaatst. 

Dit is bij de Plus Supermarkt gelegen 

aan het Marsmanplein 517-531 en bij 

de Weggeefwinkel, gelegen op de hoek

Rijksstraatweg/ Vergierdeweg 

(Do. 15:00 – 19:00 en Za. 12:00 – 17:00)

Er is o.a. ook een prikbord te vinden in de

Schalm Noord, Werfstraat 3. 

Heeft u nog vragen over BUUV ? U kunt het

BUUV team bereiken via info@buuv.nu of

telefonisch op 023 5517845.  

Beter een goede BUUV dan een verre vriend



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!
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Algemeen

Algemeen alarmnummer 112

Politie / wijkagen 0900-8844

Brandweer 5159550

Ambulancevervoer 5159595

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. storingsdient 0800-0232355

Urgente burenhulp

Mevrouw Senay Akkas 06-40074451


