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Delftwijk /
Waterbuurt
Wijkraad

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 eerst volgende wijkkrant zal in oktober 2013 uitkomen.
Kopij voor deze volgende uitgave kunt u tot 20 november 2013
aanleveren op het redaktieadres
(bij voorkeur per email: redactie@delftwater.nl
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 2013 zijn: 12 november en 10 december

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: deze functie wordt ad interim vervuld door
Isodoor Jonker, secretaris@delftwater.nl
Ruud Ryter – Penningmeester
Verkeer – en verkeersveiligheid, Coördinatie Wijkkrant, Website,
Contacten Winkeliersvereniging Marsmanplein.
redactie@delftwater.nl

Petra Nuyens – Wijkraadlid
Coördinatie Wijkkrant, Website, Contacten Delftwijk-Zuid, Delftwijk Leeft,
Contacten DOCK, redactie@delftwater.nl

Eva Winkel – Wijkraadlid
Evenementen, contacten Winkeliersvereniging Marsmanplein|
verhuur Wijkwinkel

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

Marijke Ligthart - Wijkraadlid
Activiteitenbegeleider

Mohamed Abdellaui– Ondersteuning aktiviteiten
Wijkactiviteiten, Jeugdbeleid

Hein Muller - Verzorging Website Wijkraad : www.delftwater.nl
Marco Cornet – Wijkagent - ( 0900 - 8844
Vormgeving: N. v.d. Eem - Druk Grafische School Haarlem
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De Wijkraad in beweging
De penningmeester:

De wijkraad heeft vanaf 2014 een aantal
essentiële vacante posities en is op zoek naar
betrokken wijkbewoners. Denk jij dat je iets bij
kan dragen aan de buurt, en wil je de buurt helpen
zich te ontwikkelen? Reageer dan door een
berichtje te sturen aan redactie@delftwater.nl
Het dagelijks Bestuur moet worden versterkt
met een voorzitter en een penningmeester.
De functie van secretaris wordt vooralsnog
ad interim gevuld, maar mocht je hiervoor
interesse hebben stuur dan gerust een mailtje.

Als penningmeester heb je belangstelling voor
cijfers, financiën, begrotingen en dergelijke.
Je helpt de Wijkraad bij het maken van de juiste
financiële besluiten, en staat in contact met
de gemeente om zoveel mogelijk binnen de
begroting te realiseren.

De secretaris:
Goede schrijf- en communicatievaardigheden zijn
in deze functie belangrijk, evenals een redelijke
flexibiliteit in verband met plotse zaken waar
communicatie voor nodig is. Deze functie kan
opgedeeld worden door de taken van archivaris
en notulist door anderen te laten vervullen.

De voorzitter:
Als voorzitter volg je de hoofdlijnen en houd je
het overzicht. Je bent het gezicht van de wijkraad
naar buiten toe en je houdt contact met de partners. Het is een functie die twee a drie dagdelen
per week vraagt, met leeswerk thuis.

Wij hopen dat je snel ons team komt versterken!

Met hartelijke groet, Ruud Ryter

Wijkactiviteiten
barbecue en buurtdiner

Wij zijn nieuwe bewoners, en voelen ons meteen
erg welkom in de buurt!

De afgelopen tijd zijn er leuke activiteiten
georganiseerd voor en door bewoners van onze
wijk. Zo organiseerden de oude en nieuwe
bewoners bij de Johan Limpersstraat
een barbecue voor 150 mensen.
Bij ons in de Waterbuurt was er op de laatste
officiële zomeravond een gezellig buurtdiner
waar 40 mensen aan meededen. Ondanks een
beetje regen was het toch een gigantisch succes.

Wat voor activiteiten kan je bedenken om in de
donkere maanden van het jaar de verbondenheid
met de buurt te versterken?
Laat het ons weten via Twitter (@Delftwater) of
stuur een mail naar redactie@delftwater.nl .
Kijk voor het hele verhaal op onze website
www.delftwater.nl

De wijkwinkel is ook te huur!
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
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Wijkmededelingen
Papier en karton een halfjaar.
Plastic 10 tot 20 jaar.
Polystreen ,bv patatbakje 20 tot 30 jaar.
Glas 1 miljoen jaar.
Sigarettenpeuken 2 jaar
Bedenk dat zwerfafval niet alleen vervuilend is
voor het milieu maar ook slecht voor de gezondheid.
Zwerfafval is niet iets wat ons overkomt maar
waar jezelf wel wat aan kunt doen !
Er zijn inmiddels bewoners die er alles aan doen
om de buurt schoon te houden door in hun directe
woonomgeving het vuil op te ruimen. We zijn blij
met dit initiatief!
Daarom heeft de Gemeente Haarlem een aantal
vuilgrijpers beschikbaar gesteld .
Bewoners die geïnteresseerd zijn kunnen zo’n
gratis vuilgrijper ophalen bij de wijkwinkel.

De wijkraad Delftwijk/Waterbuurt heeft al
diverse malen aandacht geschonken aan het vele
zwerfafval inde wijk.
Zwerfafval daarmee bedoelen we alles wat we op
straat gooien ipv een prullenbak.
Zwerfafval scoort samen met hondenpoep hoog
op de ranglijst van ergernissen.
Zwerfafval verspreid zich makkelijk en je treft
het overal aan. Ligt er eenmaal zwerfafval op een
plek dan vorm het gemakkelijk een hotspot voor
meer afval.

De wijkwinkel
is daarvoor open
op dinsdagavond 29 oktober
tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

Hieronder geven wij aan waarom het zo belangrijk is om de boel op te ruimen .
De afbraaktijd van :
Blikje frisdrank –het aluminium deksel vergaat
nooit, het staal van het blikje pas na 50 jaar.
Petfles van polyester ( frisdrank flesje ) in de zon
5 jaar in de schaduw 10 jaar.

Wij verzorgen uw complete
financiële- en loonadministratie alsmede:

van Lieshout & Co
Administratiekantoor

Zijlweg 154

•

• Aangifte loonheffingen
• Aangifte omzetbelasting
• Aangifte inkomstenbelasting
• Aangifte vennootschapbelasting
• Opstellen van jaarrekeningen

2015 BJ Haarlem

•

Tel. 023 - 531 92 76

info@vanlieshoutco.nl
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Wijkmededelingen
Politiebericht bestemd bewoners/gebruikers
van Haarlem-noord-noord
(alles ten noorden van de Jan Gijzenkade):
L.S.,

maar zijn ondergeschikt aan de
voetgangers.
Zij mogen dus de voetgangers
niet hinderen en/of in gevaar brengen.
Bij schade en/of letsel zijn zij juridisch
aansprakelijk.

Het nieuwe winkelcentrum Marsmanplein
is klaar. Men is nu bezig met de aanleg
van het mooie aansluitende wijkpark.
Het plein is door middel van borden
aangeduid als voetgangersgebied.

Het is verboden om op het plein
te snorfietsen of te bromfietsen.
Na het plaatsen van de onderborden zal
de politie samen met de Handhaving van
de gemeente een korte periode van 2
weken nog waarschuwend optreden tegen
deze overtredingen.
Na deze 2 weken zal er worden bekeurd.

In de praktijk blijkt dat er van vroeg
tot laat en door jong en oud over het plein
wordt gefietst, gesnord
en met bromfietsen gereden.
Dit was een reden om een heroverweging
te maken.
Bij de heroverweging is het volgende
besloten.
Het plein blijft een voetgangersgebied.
Zoals al gemeld wordt dit bekend gemaakt
door borden.
De gemeente gaat hier borden onder
plaatsen.
Deze borden komen op alle
toegangskanten van het plein.

Voorkom een boete van 90 euro en stal uw
snor- of bromfiets voordat u het plein op
komt of loop er mee aan de hand
naar de winkels.

Uw wijkagenten:
Marco Cornet,
wijk Delftwijk-Waterbuurt,
Ronald Kales, wijk Dietsveld,
Vogelbuurt, Vondelkwartier
en Spaarndam-west,
Leo Burggraeve, wijk Dietsveld,
Vogelbuurt, Vondelkwartier
en Spaarndam-west.

Op deze onderborden komt
de tekst te staan: “fietsers toegestaan,
snorfietsen verboden”.
Wat houdt dat nu voor het gebruik van het
plein in ?
Voetgangers gebruiken het plein.
De fietsers mogen op het plein fietsen,
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Jongerencentrum Delftwijk City
Dan hebben we het nog niet eens gehad over de
muziekstudio die we in Delftwijk City hebben.
Normaal zou je moeten betalen als je in een professionele muziekstudio jouw muziek wilt opnemen, maar hier kan het gratis, met hulp van
fanatieke vrijwilligers die jouw tracks ook gratis
willen afmixen en opnemen. En misschien kunnen we dus ook leuke optredens voor je regelen.
Een unieke kans dus voor muzikale jongeren uit
Haarlem Noord!
Op maandag en donderdag zijn wij open van
15.00 tot 21.30 voor de leeftijd 12 tot 21 jaar
en op woensdag zijn we open van 15.00 uur
tot 21.30 (van 18.00 t/m 19.00 pauze) voor de
leeftijd 12 tot 18 jaar.
Groeten van André en Melvin
Wordt vrienden met ons op facebook:
https://www.facebook.com/delftwijkcity.
haarlem?fref=ts

Voor diegene die Delftwijk City nog niet kennen.
Wij zijn een jongerencentrum in Delftwijk,
gevestigd aan Jan Gijzenkade 305a, onderdeel
van de welzijnsorganisatie Haarlem Effect.

Wat is er allemaal te doen in Delftwijk City?
In het jongerencentrum hebben we een meidenkamer, tafeltennistafel, tafelvoetbaltafel, Playstation
3, diverse bordspelen en computers. Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten, zoals toernooitjes, muzikale spitsessies, open mic avonden,
kookcafé , filmavonden en omdat we grenzen aan
het Flevoplein kan je hier ook een basketbal of
voetbal ophalen en kunnen we samen met jongeren een toernooi o.i.d. doen.
Daarnaast doen we ook mee aan grootschalige activiteiten die o.a. door het jongerenwerk van
Haarlem Effect worden georganiseerd. Zoals het
Beukennootfestival waar veel jongeren uit dit
jongerencentrum hebben opgetreden en een zaalvoetbaltoernooi in de binnenstad waar meerdere
jongerencentra uit Haarlem aan meedoen.
6

Contact- en Filmiddagen
Lingestraat 1 - Haarlem
De 2e donderdagmiddag van de maand: spelen contactmiddag
De 4e donderdagmiddag van de maand:
filmmiddag.

Er zijn natuurlijk ook de nodige drankjes
en hapjes.
U hoeft zich niet van tevoren op te geven.
De mensen die met de auto gehaald willen
worden kunnen bellen met Herman Otten
5370528 of Anneke van Schie 5380323.

Kom genieten van de gezellige sfeer op onze
middagen. Er is gelegenheid om te kaarten,
rummikub te spelen of alleen maar wat gezellig
met elkaar te praten.
De middagen worden gehouden in
het Parochiecentrum Schoten. Aanvang 14.00
uur. Kosten € 2,—.

We hopen weer heel gezellige middagen
met elkaar te hebben.
Hoort zegt het voort!!!!
Namens de Contactgroep, Anneke van Schie

‘DELFTWIJK LEEFT !’

Sint Maarten Optocht
maandag 11 november om 18.00 uur
Verzamelen om 17.45 uur bij de Albert Heijn op het Marsmanplein.
De tocht eindigt om ca. 19.00 uur bij de L-flat aan de Rijksstraatweg.
De optocht trekt samen met de ‘Muggenblazers’ door Delftwijk.
Op een aantal plaatsen staat een grote snoepmand, bewoners(commissies) delen uit.

Alle kinderen zijn welkom (graag onder begeleiding)
De Sint Maarten optocht wordt georganiseerd door Delftwijk Leeft!,
Een samenwerkingsverband tussen bewoners, woningcorporaties, gemeente,
winkeliersvereniging, wijkraad, opbouwwerk en politie
tijdens de herstructurering in Delftwijk.
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KOMT ALLEN TESAMEN !

6e

KERST SING – INN

Zondagmiddag
22 december 2013 - 16.00 uur
Mariakerk, Rijksstraatweg 355
m.m.v. de koren:
De Vroolijcke Noot
Crescendo
Te Deum Laudamus
Het geheel onder leiding van Frans Landmeier
Glühwein, warme chocolademelk, limonade en kerstbrood
muzikaal ondersteund door het Tesselschadekoor
o.l.v. Hans van Brandenburg
Er is een apart programma voor de (kleine) kinderen
Organisatie: Delftwijk Leeft, Parochiegemeenschap Schoten
en Scouting Brigitta
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ABC-Expositie
Delftwijk-Schoten nu
in Delftwijk te zien
de ‘Huiskamer van Delftwijk’ (ma. t/m do.
van 9-11 u.; do.mid. 14-16 u. als ook
wanneer Dock-wijkopbouwwerk aanwezig is en
op aanvraag: 06-38828285)

Het ABC-Architectuurcentrum heeft dit voorjaar
een zeer goed bezochte
wijk-te-kijk-tentoonstelling over het noordelijk
deel van Haarlem Noord georganiseerd.
Het deel van deze expositie dat de ruimtelijke
ontwikkeling van Delftwijk behandelt, met ook
aandacht voor het verleden van Schoten,
is nu te zien in het Delftrijk-gebouw in Delftwijk.
De nadruk ligt hierbij op de plannen voor
vernieuwingen door de jaren heen, die goed
zichtbaar zijn in deze wijk. Aan de hand van
foto’s en teksten worden enkele van deze
wijkprojecten belicht. Ook de rijke
voorgeschiedenis van Haarlem-Noord met het
ontstaan van Schoten heeft een plek in het geheel.
Vrijwilligers van het ABC hebben de expositie
samengesteld en daarbij gebruik gemaakt van
onder meer materiaal van st. Historisch Schoten.
Op initiatief van welzijnsorganisatie Dock staat
deze expositie nu opgesteld in het
Delftrijk-gebouw aan de Generaal Spoorlaan 2.
Van 2 september tot en met 6 december is het hier
te zien in de gang op de 1e etage en in

Later in het najaar volgt nog een ABC-discussieavond-op-locatie in Delftwijk. Mogelijke thema’s
bij die bijeenkomst (n.a.v. reacties op de
tentoonstelling) zijn: ‘Duurzaamheid in Noord’;
En :‘Hoe in deze crisistijd verder met DelftwijkZuid nu Delftwijk-Noord bijna klaar is?’;
‘Corporaties-wens versus regeringsbeleid:
hoe verder en wat zijn de gevolgen.
Meer informatie www.architectuurhaarlem.nl.

Voor meer informatie :
Marcel Smeenk, wijkopbouwwerker
Welzijnsorganisatie Dock,
Tel. 06-38828285

Erica van Brussel,
ABC Architectuurcentrum
Tel. 023 5340584
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Wijkschouw van 17 september
Dinsdag avond 17 september organiseerde de gemeente Haarlem in samenwerking met de wijkraad de najaars wijkschouw 2013.
Voor de schouw viel de keuze op het gebied tussen Jan Campertstraat Delftplein, Rijksstraatweg.

Er liep een aantal nieuwe bewoners mee en ook
was er een vertegenwoordiging van Delftwijk
Leeft , Pre wonen ,Ymere , Gemeente Haarlem
,Wijkraad en Jeroen Boer raadslid voor de VVD .
Onder de aandacht kwam de overwoekering van
groen bij afwateringsputten,
het gemis van prullenbakken op sommige plekken, het plaatsen van de vele bomen nabij een
wooncomplex. Ook werd de wens uitgesproken
om het Delftplein te behouden als groenzone.
Wijkraadslid Max Oosterveer deed de suggestie
om bij de Johan Limpershof, de parkeer plek die
er nu is, te voorzien van een speciale aanduiding
dat het een parkeerplek voor huisartsen is. Dit om
te voorkomen dat er wild geparkeerd wordt.
De schouw werd afgesloten in de wijkwinkel
waar tijd was om even bij te praten onder het
genot van een kopje koffie en thee.

Schaakbord Marsmanplein
kisten. Wij zijn hier nog in gesprek over met een
aantal leveranciers.

Op zaterdag 5 oktober is tijdens de braderie een
buiten schaakbord geopend op het Marsmanplein.
Het idee is afkomstig uit Amsterdam waar
er onder andere op het Max Euweplein
en bij het Tropenmuseum buiten schaakborden
zijn aangelegd en waar veel gebruik van wordt
gemaakt.
De Wijkraad Delftwijk Waterbuurt heeft zich
ingezet om deze vaste buurt activiteit op het plein
geplaatst te krijgen zodat er nog meer sfeer
en gezelligheid op het plein komt.
Iedereen die van schaken houdt kan straks
gebruik maken van het schaakbord.
Over het beheer van de schaakstukken maakt de
wijkraad nog afspraken met
de winkeliersvereniging. Voorlopig zijn
de stukken eenmalig gebruikt tijdens de braderie.
Het is de bedoeling om deze op te slaan in grote
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Algemeen
Algemeen alarmnummer
Politie / wijkagen
Brandweer
Ambulancevervoer
Meldpunt leefomgeving
Spaarnelanden / grofvuil
GGD Kennemerland
Meld misdaad anoniem

112
0900-8844
5159550
5159595
5115115
0900-8477
7891600
0800-7000

Huisartsen Catharinahuis
Dr. Botman
5255203
Dr. Wassenberg
5372817
Dr. Waas & Dr.Sernee
5372822
Apotheek Catharinahuis 5372363
Overige & ziekenhuizen
Dr. Kok
Dr. Van Dijk
Dr. Limmen
Ziekenhuis K.G. Noord
Spoedpost K.G. Nrd/Zd
Verloskundepraktijk Noord
Doktersdienst algemeen

5370698
5371507
5255403
5453545
5453200
5372675
0900-1515

Fysiotherapie
Delftwijk
Smeets
Muiderslotweg

5381492
5377069
5381492

Nutsvoorzieningen
Storing gas/ elektra
P.W.N. storingsdient

0800-9009
0800-0232355

Urgente burenhulp
Mevrouw Senay Akkas

06-40074451

Gemeente
Afdelingen
Handhaving
Sociale zaken
Stedelijke ontwikkeling

5115115
5114950
5114200
5113450

Zorg en welzijn
Zorgbalans (thuiszorg)
Sociale hulpdienst Kontext
Meldp.kindermishandeling
Verslavingszorg Brijder
Centrum Jeugd en Gezin
Loket zorg/welzijn
Meldpunt zorg C.I.Z.
MEE voor gehandicapten

8918918
5433200
088-7778000
088-3583880
088-9958484
5430990
088-7891340
088-6522522

Huisvesting
Woonservice
Kennemerland
Pre Wonen ( reparaties)
Ymere Haarlem
Elan Wonen (reparaties)
Huurcommissie

5175600
088-7700000
088-0008900
5159898
0800-4887243

Diversen
Het Juridisch Loket
Sensoor tel. hulpdienst
Dierenambulance
Dierenbescherming
Tafeltje Dekje maaltijden
Sjef’s maaltijdservice
Jongerencentrum Dw. City
Welzijnsorganisatie Dock
Vrijwillige Hulpdienst Noord
Hulpnummers Tel.gids 2012

0900-8020
5471471
5246899
5246899
5263026
5271169
5391061
5436000
5436015
pag. 620

Wijzigingen graag melden
bij de redactie!
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