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De eerstvolgende wijkkrant zal in het voorjaar van 2017 uitkomen.
Kopij voor deze volgende uitgave kunt u tot 15 maart 2017
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 juni 2017 zijn
10 januari, 14 februari,
14 maart, 11 april, 9 mei en
13 juni

!

Verkeersveiligheid
Bewoners kunnen
gevaarlijke situaties
melden bij de wijkraad.
Binnen de wijkraad
is hiervoor een werkgroep
verkeer actief!

Maak eens een bedragje over op de rekening van de wijkraad
WIJKRAAD DELFTWIJK WATERBUURT
ibannummer NL 31 ABNA 084 86 20 992
U steunt hiermee o.a. het ouderenwerk in onze wijk!
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CONTACTGEGEVENS
Wijkwinkel

Max Oosterveer

Wijkraad Del!wijk/Waterbuurt
Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
Website www.del!water.nl
Faceboek: Del!wijk Waterbuurt
Twi"er: @Del!water

Wijkraadlid
Werkgroep Groen in de wijk, Veilig verkeer
Wijkgesprek, Repaircafé Contactpersoon
Del!wijk Lee!, Lid bewonerscommissie
complex Charivarius

Mohamed Abdellaui
Marion van Kesteren

Wijkraadlid
Contactpersoon: Jeugdbeleid
Werkgroep Repaircafé Del!s Groen,
Ac#viteitencommissie

Waarnemend Voorzi"er
Contactpersoon: Milleu, Jeugdbeleid
Werkgroep: Del!plein Groen
voorzi"er@del!water.nl

Marijke Ligthart
Isodoor Jonker

Wijkraadlid
Werkgroep: Wijkwinkel-Onderhoud,
Voorraad, Agendabeheer Financiën

Secretaris
Contactpersoon: WBO, Del!s Groen,
Ac#viteitencommissie,
secretaris@del!water.nl

Hein Muller
Verzorging Website Wijkraad
www.del!water.nl

Ruud Ryter
Penningmeester
Contactpersoon:Winkeliersvereniging
Marsmanplein
Werkgroep: Communica#e Veilig Verkeer
redac#e@del!water.nl

Nico van der Eem
vormgeving wijkkrant

Marco Cornet
Wijkagent 09008844
Druk en Grafische uitvoering:

Grafische School Haarlem
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Van de Winkeliersvereniging
Marsmanplein
Voor Delftwijk/Waterbuurt en al die andere wijken
in ons stadsdeel geldt de voltooiing van
het Winkelcentrum Marsmanplein nog steeds als
een van de hoogtepunten van deze eeuw tot nu toe.

Zonder regie ben je als winkelcentrum nergens!
Daarom is het goed te weten dat de
winkeliersvereniging beschikt over een bestuur met
een visie en een activiteitencommissie, die hard op
weg is voor 2017 de nodige verrassende activiteiten
op de agenda te krijgen. De onlangs gehouden
Sint intocht is goed ontvangen en de nieuwe
feestverlichting maakt het winkelcentrum nog
mooier en is een bevestiging van onze trots op het
Winkelcentrum. Een gevoel van zorg is er ook.
Onze parkeervoorziening komt steeds verder onder
druk te staan. En, of het te maken heeft met de
toename van het aantal klanten, (heerlijk) of
een toename van een zekere mate van slordigheid,
achteloosheid en gebrek aan respect voor
andermans spullen? Het zou ondanks de inzet van
de SIG boys, vijf Big Belly ’s door de Spaarnelanden
en de inzet van de ondernemers nog wel wat
schoner mogen van mij. Ook het “scooteren en
brommeren” is ongepast en ongewenst en kan
bovendien een behoorlijk bon opleveren, want
handhaving kan ieder moment langs komen.
Stop met die ongein en laten we er met zijn allen
fijne feestdagen, een gezond en SCHOON 2017
van maken. Afgesproken?

De uitdaging was en is om er het kloppend hart van
Haarlem Noord – Noord van te maken.
Nu, na een aantal jaren kan vastgesteld worden dat
deze doelstelling met glans wordt gehaald.
Dagelijks is het een drukte van belang en zichtbaar
dat mensen er niet alleen winkelen maar ook elkaar
ontmoeten en tijd nemen een praatje te maken.
De komst van de Buurtwinkel,
een gezamenlijk project van DOCK en het SIG
versterken de sfeer van gemoedelijkheid, samen
werken (letterlijk zichtbaar door het SIG “
clean-team”), advies en hulp bieden of gewoon
samen knutselen, gedachten uitwisselen
en wijkgerichte ideeën bedenken en uitvoeren.
De allergrootste uitdaging ligt vooral bij
de ondernemers. Zij zijn het die kwaliteit bepalend
zijn en we niet met lege winkels worden
geconfronteerd. Dit lukt gelukkig heel aardig,
mede door twee nieuwkomers. Onlangs openden
slijterij DRINQS en lederwaren winkel BKLYN hun
deuren, heeft Snackroom De Marsman een
metamorfose ondergaan en doen alle overige
ondernemers hun stinkende best te vernieuwen en
het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken.

Met vriendelijke groeten,
Bert Buter, secretaris
Winkeliersvereniging Marsmanplein.

De digitale nieuwsbrief
alleen versturen als het nodig is. We stellen het zeer
op prijs als u zich hiervoor wil aanmelden. Dat kan
op www.delftwater.nl aan de rechterkant van
de pagina. Zou u ook bij anderen willen checken of
ze zich al aangemeld hebben? Dan zorgen we er
samen voor dat iedereen op de hoogte is
van ontwikkelingen die het leven in onze wijk
beïnvloeden.

Beste wijkbewoners,
Soms voltrekken ontwikkelingen in de wijk zich erg
snel, zoals de bouwplannen op het Delftplein die
opeens het dubbele aantal woningen betroffen.
De wijkraad informeert op dit soort momenten
graag zo snel mogelijk de bewoners. Op andere
momenten is het belangrijk snel te weten wat
bewoners over een onderwerp vinden, dan is het
handig als we daar makkelijk om kunnen vragen.

Hartelijk dank,

Daarom hebben we een digitale nieuwsbrief die we

Isodoor Jonker, Secretaris
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Rond Oud en Nieuw
Het lichaam wordt ervoor klaargemaakt om een
keuze te maken tussen vluchten of vechten. In dit
geval zou de juiste reactie vluchten zijn.

Rond Oud en Nieuw wordt er bijna 11 miljoen Kg
vuurwerk afgeschoten in Nederland. Deze grote
hoeveelheid brengt ook een groot deel van de
vogels in beweging. Met name watervogels
reageren sterk op afgeschoten vuurwerk. Ieder jaar
wordt de verplaatsing van eenden en ganzen tijdens
de jaarwisseling in kaart gebracht door een speciale
weerradar in de Bilt. Beelden van de radar laten zien
dat net na 00.00 uur, op sommige plekken meer dan
duizend vogels per vierkante kilometer de lucht in
gaan. Verstoord en gestrest door knallen en flitsen
vliegen ze gemiddeld op 500 meter hoogte.
Kijk zelf (en bedenk dat dit alleen de grote vogels
zijn, de kleine zijn op de radar niet te zien)!

Maar wat als je niet kunt vluchten omdat je in een
hokje op het Vogelhospitaal zit om te genezen van
verwondingen of ziekte? Dan ga je totaal in paniek
en vliegt tegen het gaas aan. Dat is wat er met de
vogels van het Vogelhospitaal gebeurt als er
vuurwerk vlak in de buurt wordt afgevuurd.
Wij, als Vogelhospitaal, vragen jullie allemaal, beste
buurtbewoners, om hieraan te denken op
31 december. Misschien kunnen jullie een plekje
wat verder af vinden voor het afschieten.

http://horizon.science.uva.nl/fireworks/

Namens de vogels bij voorbaat heel erg bedankt
en een heel gelukkig Nieuw Jaar!

Angst zorgt voor stress en die zorgt voor de productie van adrenaline. Adrenaline zorgt ervoor dat een
levend wezen kan reageren op een noodsituatie.

Vergierdeweg 292 - 2026 BJ Haarlem 023 525 53 02
beheerder@vogelhospitaal.nl
www.vogelhospitaal.nl
Stichting Vogelrampenfonds
IBAN NL73 INGB 0000 199 399

Netwerk Burenhulp
Er gaat veel veranderen in de zorg. Daarom is het
heel belangrijk dat we meer naar elkaar omkijken en
af en toe een helpende hand toesteken. In een
aantal wijken in Haarlem is Burenhulp al actief.

vrijwillige contactpersonen uit de betreffende straat
wie eventueel welke professionele hulp nodig heeft.
Inmiddels hebben zich al een aantal enthousiaste
vrijwilligers gemeld.
Vindt u het ook leuk om mee te doen?

We willen dit nu ook opzetten in Delftwijk
Waterbuurt. In elke straat zoeken wij minstens
een contactpersoon. Als contactpersoon
voor Burenhulp regelt u met de vrijwilligers uit de
straat wie, als dat nodig is, af en toe boodschappen
doet of een klus of een wandeling.
Of u gaat even een kopje koffie drinken.

Als je belangstelling hebt kun je contact opnemen
met Hassania Kemmelings de Coördinator Burenhulp Delftwijk en Waterbuurt:
Via email: hassania.kemmelings@gmail.com
Hartelijke groeten,

Daarnaast regelt de coördinator in overleg met de

Hassania Kemmelings

Netwerk Burenhulp in Delftwijk/Waterbuurt
coördinator en contactpersonen gezocht!
4

Even voorstellen...
Ik Amina Zwaan ben aanspreekpunt voor de wijken
Delftwijk, Planetenwijk , Sinnevelt en de Krim.
Via het wijk gericht werken proberen wij in contact
te komen met de burgers en ondernemers om zo de
overlast beter tegen te kunnen gaan.
Wat doet handhaving precies?
Handhavers letten op overlast, zoals afval op straat,
hondenpoep, fietswrakken en schade aan groen.
Wij handhaven de gemeenteregels. Deze regels
staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening.
Daarnaast mogen we ook een aantal wetten
handhaven zoals onder andere
de Wegenverkeerswet of Drank en Horecawet.
Alle handhavers zijn buitengewoon
opsporingsambtenaar. Wij mogen een bekeuring
uitschrijven en als het nodig is geweld
en handboeien gebruiken.
In samenwerking met onder andere de politie
worden klachten over jeugdoverlast aangepakt
Heeft u klachten over de volgende onderwerpen:
Afval / Hondenoverlast / Dak- en thuislozen /
Jeugdoverlast / Dranken Horecawet /
Parkeeroverlast /Fietsen (wrak- en weesfietsen) /
Innemen openbare grond (bouwprojecten/
Campers, caravans, aanhangers en wrakken /
Rijdend Verkeer / Evenementen, dan kunt u
telefonisch contact opnemen met onze meldkamer
Veiligheid en Handhaving op:
Maandag t/m woensdag 8.30u - 22.00u
Donderdag t/m zaterdag 8.30u - 23.45u
Zondag 8.30u - 16.45
De handhavers zijn op deze tijden ook
op straat aanwezig
Het nummer is: 023 5114950
of u of mailen naar andwoord@haarlem.nl
Wij zijn ook te volgen op twitter op:
#handhaving 023.
Afhandeling van meldingen
Heeft u online of telefonisch bij de gemeente een
melding gedaan over bijvoorbeeld parkeeroverlast
dan gaan de parkeerhandhavers de situatie bekijken
Bij de meldkamer van de afdeling Handhaving kunt
u urgente handhavingszaken melden, de
meldcentralist zal vervolgens inschatten welke actie
daarop op ondernomen zal worden.
Groetjes, Amina Zwaan

Vanaf begin 2016 heeft iedere wijk
een wijkhandhaver toegewezen
gekregen.
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Ik eet Dopjes ak!e
De ChildsLife Ik Eet Dopjes actie is een inzamelactie
om kinderen die in extreme armoede opgroeien in
Oost Afrika en Oost Europa iedere dag te voorzien
van een warme maaltijd. Van de opbrengst die
ChildsLife ontvangt voor de ingezamelde doppen
wordt een gedeelte van het omvangrijke ChildsLife
schoolmaaltijden - programma betaald. De doppen
worden hergebruikt in nieuwe producten zoals
auto-onderdelen en plastic pallets. Door de doppen
apart te houden en in te leveren draagt u dus bij
aan recycling en een warme maaltijd voor kinderen
in extreme armoede. Dit is vaak de enige maaltijd
die kinderen krijgen op een dag, het is dus letterlijk
van levensbelang.
Voor meer informatie over wat voor soort doppen
er kunnen worden ingeleverd zie de website :

ChildsLife bestaat 20 jaar en werkt
wereldwijd, vooral in Oost Afrika en Oost Europa.
ChildsLife heeft een
divers en uitgebreid ontwikkelingsprogramma
gericht op onderdak en infrastructuur, eten,
onderwijs en zorg. ChildsLife geeft praktische hulp
aan kinderen die in extreme armoede opgroeien en
zorgt voor zelfredzaamheid van projecten.
ChildsLife werkt altijd samen met de
lokale bevolking.
.

http://www.childslife.nl/dopjesactie/.
Inzamelpunt Haarlem Noord:
de Buurtwinkel Marsmanplein,
Generaal Spoorlaan 140.
Openingstijden: ma t/m do 9.00u tot 15.00u
en vrij 9.00u tot 12.00u.
Ook kunnen de doppen worden ingeleverd bij het
ChildsLife magazijn in Haarlem,
Nijverheidsweg 35b.
Openingstijden: ma t/m do
10.00u tot 16.00u.
Over ChildsLife

Cha nces for children

ChildsLife is een internationale
non-profit
organisatie met een compacte
structuur en een groot bereik.

DE WIJKWINKEL IS OOK TE HUUR!
Wist U dat de wijkwinkel aan de Jan Prinslaan ook te huur is?
Dit is mogelijk voor bewoners-commissies,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 het secretariaat via secretaris@delftwater.nl
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KOMT ALLEN TESAMEN!

9e KERST SING – INN
Zondagmiddag
18 december 2016 - 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
Daarna:
Glühwein, warme chocolademelk, limonade en kerstbrood
Er is een apart programma voor de (kleine) kinderen
Organisatie: Delftwijk Leeft, Parochiegemeenschap Schoten
en Scouting Brigitta
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Telefoonnummers
Algemeen
Alarmnummer
Politie/wijkagent
Brandweer
Ambulance zorg
Meldpunt leefomgeving
Meld misdaad anoniem
Spaarnelanden grof huisvuil
Aanvraag nieuwe huisvuilpas

telefoonnummer
112
0900-8844
023-5159500
023-7891600
14023
0800-7000
023-7517200
023-7517200

Webadres/emailadres

Medische info
Huisarts Botman
Huisarts Wassenberg
Huisarts Waas en Sernee
Apotheek Catharinahuis
Huisarts Van Dijk
Spoedpost Kennemer Gasthuis
Verloskundige praktijk Noord
Fysiotherapie Haarlem Noord

023-5255203
023-5372817
023-5372822
023-5372363
023-5371507
023-5453200
023-5372675
023-5252814

www.dokterbotman.praktijkinfo.nl
www.praktijkwassenberg.nl
www.praktijkserneewaas.nl
www.catharinahuiss.nl
www.huisartsvandijk.nl
www.kg.nl
www.verloskundigepraktijkhaarlem-noord.nl
www.fysiotherapiehaarlem-noord
info@fysio.nl

023-8918918
023-5472999
023-5433200
088-3582000
088-9958484
023-5436000
088-6522522
088-7891240

info@zorgbalans.nl
www.lokethaarlem.nl
www.meldhuiselijkgeweld.nl
www.kontext.nl
informatie@brijder.nl
www.kidsproof.nl
www.dock.nl/haarlem@dock.nl
www.meenwh.nl/vestiging
www.ciz.nl

14023
023-5159859
088-7700000
088-0008900
0900-0400800
020-5517700
1400

www.gemeentehaarlem.nl
www.mail@elanwonen.nl
mail@prewonen.nl
klantenservice@ymere.nl
www.mijnwoonservice.nl
www.woonbond.nl
www.rijksoverheid.nl

0900-8020
023-5471471
023-5391061
023-5261629
023-5246899/
023-5491400

www.juridischloket.nl
www.sensoor.nl
www.delftwijkcity.nl
www.uvvhaarlem.nl

www.politiekennemerland.nl
www.brandweerhaarlem.nl
www.ggdkennemerland.nl
www.gemeentehaarlem.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.spaarnelanden.nl
info@spaarnelanden.nl

Zorg en Welzijn
Zorgbalans thuiszorg
Loket Haarlem
Steunpunt huiselijkgeweld
Kontext sociale hulp
Brijderstichting verslavingszorg
Centrum Jeugd en gezin
Stichting Dock
Mee NW Haarlem
Centrumindicatiestelling
Huisvesting
Gemeente Haarlem
Elan wonen
Pre wonen
Ymere
Woonservice Haarlem
Woonbond
Huurcommissie
Diversen
Juridisch loket
Sensoor hulpdienst
Jongerencentrum DWcity
Tafeltje dekje
dierenambulance
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