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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 november 2014 uitkomen.
Kopij voor deze volgende uitgave kunt u tot 20 oktober 2014
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 november 2014 zijn: 8 juli, 9 september, 14 oktober en 11 november

Contactgegevens Wijkraad:
Wijkwinkel – Jan Prinslaan 3 – 2025 NE Haarlem
Website: www.delftwater.nl
Facebook: Delftwijk Waterbuurt
Twitter: @DelftWater
Marion van Kesteren – Waarnemend Voorzitter
Contactpersoon : Partner Platformoverleg Haarlem-Noord, Milieu, Jeugdbeleid, Interim Beheer D2020.
Werkgroep: Delftplein Groen
voorzitter@delftwater.nl

Isodoor Jonker - Secretaris
Contactpersoon : WBO,Wijkgesprek
Werkgroep : Zoektocht Dagelijks Bestuur, Delftplein Groen, Communicatie
secretaris@delftwater.nl

Ruud Ryter – Waarnemend Penningmeester
Contactpersoon : Winkeliersvereniging Marsmanplein
Werkgroep : Communicatie, Veilig verkeer
redactie@delftwater.nl

Petra Nuyens – Wijkraad lid
Contactpersoon : Delftwijk Leeft, DOCK, Delftwijk – Zuid
Werkgroep: Zoektocht Dagelijks Bestuur, Activiteitencommissie, Communicatie
redactie@delftwater.nl

Max Oosterveer - Wijkraad lid
Contactpersoon : Delftwijk Leeft, Lid Bewonerscommissie- complex Charivarius,
Werkgroep: Groen in de Wijk, Veilig verkeer

Mohamed Abdellaui – Wijkraad lid
Contactpersoon : Jeugdbeleid
Werkgroep: Repaircafé, Groen in de Wijk, Activiteitencommissie

Marijke Ligthart - Wijkraad lid
Werkgroep : Wijkwinkel (onderhoud, voorraad, en agenda beheren), Financiën.

Cor Geldhof – Wijkraadlid
Hein Muller - Verzorging Website Wijkraad : www.delftwater.nl
Marco Cornet – Wijkagent - ( 0900 – 8844)
Nico van der Eem - Vormgeving Wijkkrant
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Terugblik afgelopen periode
Na verschijnen van het 1e wijkblad van 2014
heeft de wijkraad DelftwijkWaterbuurt
niet stil gezeten.

genomen van onze penningmeester Ruud Ryter.
Ruud Ryter, die vele jaren de financiën van de
wijkraad beheerde en dit op voortreffelijke wijze
heeft gedaan. Tevens zet Ruud zich nog steeds in
om helpen met het wijkblad en blijft hij
voorlopig op de achtergrond nog aanwezig
als penningmeester totdat er iemand anders
is gevonden.

Hieronder doen wij met plezier een verslag
van de afgelopen periode.
Op 7 februari hebben we een netwerkborrel
gehouden voor ondernemers en
vertegenwoordigers uit de wijk.
Deze 1e netwerkborrel is druk bezocht en er zijn
vele contacten gelegd. Al met al een leuke
bijeenkomst die zeker voor herhaling vatbaar is.

Ook hebben we afscheid genomen van Cor
Geldhof. Cor is een aantal jaren voorzitter
geweest van de wijkraad. Door drukke andere
werkzaamheden lukt het niet meer om het
voorzitterschap van de wijkraad te vervullen.
Cor blijft wel lid van de wijkraad en zal op de
achtergrond nog helpen met adviezen.

Op 12 maart hebben we onze jaarvergadering
gehouden. Ook hier was de opkomst
overweldigend.

We bedanken zowel Ruud als Cor voor hun inzet
voor de wijkraad!

Omdat deze bijeenkomst vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gehouden hebben we ook
de politieke partijen uitgenodigd. Die hebben daar
massaal gehoor aan gegeven. Het onderwerp wat
we met ze hebben besproken is het groen blijven
van het Delftplein en de mogelijkheid om hier
activiteiten te ontplooien. Wij denken aan bv.
een park, een moestuin, bloemenzee, speelgebied.

De werkgroep “op zoek naar nieuwe leden voor
de wijkraad”is de afgelopen maanden bezig
geweest met activiteiten om nieuwe leden voor
de wijkraad te werven. We hebben folders
verspreid, email adressen verzameld,
contacten benaderd en oproepjes gedaan.

Op onze website staat tevens een poll over dit
voorstel.Dus bent u begaan met het groen blijven
van het Delftplein vult u dan onze poll in op
www.Delftwater.nl

Het resultaat hiervan is dat er in ieder geval
bewoners naar de vergaderingen van de wijkraad
komen en er meer vragen worden gesteld wat het
wijkraadswerk nu eigenlijk inhoudt.

Tevens hebben we op de jaarvergadering een
oorkonde uitgereikt aan een vrijwilligers
organisatie van het jaar. Deze keer hebben we
gekozen voor de dames van Delftwijk Leeft.
Zij zetten zich al vele jaren in om de wijk op te
fleuren en leefbaar te houden. Dit doen ze samen
met de verschillende woningcorporaties, politie
en gemeente. Het is fijn om zulke mensen in de
wijk te hebben en we zijn dan ook trots op ze.

Helaas hebben we nog geen nieuwe voorzitter of
penningmeester kunnen vinden.
Dus wanneer u iets wilt doen om van
DelftwijkWaterbuurt een betere buurt te maken
neem dan contact op met
secretaris@delftwater.nl.

Dan rest ons om u een mooie zomer te wensen
en we spreken u graag weer
in ons volgende wijkblad in november.

Op de jaarvergadering hebben we ook afscheid

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 het secretariaat,
secretaris@delftwater.nl
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IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD
Plaats van ontmoeting in de wijk:

Parochiecentrum Schoten: Lingestraat 1
Op zondagmiddag van 13.30 – 16.30 uur
Ontvangst met koffie of thee
Daarna is er gelegenheid te klaverjassen, bridgen, sjoelen of
rummikub te spelen met een glaasje met wat lekkers.
Bijdrage: € 2.25 per persoon
Informatie: Rina Sprengers telefoon 537 38 58
De gastdames Zondagmiddagplein
De bijeenkomsten komen in juli en augustus te vervallen
=======================================

De 2de en 4de donderdag van de maand
Contact- en spelmiddag: van 14.00 tot 16.30 uur
Met o.a. rummikub, klaverjassen en bridgen
Filmmiddag: van 14.00 tot 16.30 uur
Bijdrage: € 2.00 per persoon, inclusief
koffie, thee, een hapje en een drankje.

Kom genieten van het gezellige
samenzijn en een mooie film
Informatie: Parochiecentrum Schoten telefoon 537 44 98
Contactgroep Parochiegemeenschap Schoten
In de vakantie ook op 17 & 31 juli en 7 aug.
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Oproep werkgroepen
Wijkraad
Heeft u als bewoner iets
waarvan u zegt “hier zou de
wijkraad eens mee aan de slag
moeten” maar u wilt geen lid
worden van de wijkraad,
dan is een (tijdelijke) werkgroep
misschien iets voor u.

en hoe we beter kunnen omgaan
met de bijen.

Werkgroep Activiteiten
Er is een activiteiten werkgroep
die zich bezig houdt net het
schoonmaken in de wijk en de
wijkschouw.

Werkgroep Verkeer en
verkeersveiligheid

Op dit moment is men in deze
werkgroep bezig met het
opzetten van een repaircafe.

In deze werkgroep bespreken
we de verkeerssituaties en doen
suggesties bij de gemeente over
bijvoorbeeld de aanleg van een
oversteekplaats zebra, het laden
en lossen rondom het Marsmanplein, parkeren in de wijk etc.

Bent u een bewoner die handig
is met het repareren van kleine
huishoudelijke apparaten dan
komen zij graag in contact
met u. Heeft u gereedschap
Werkgroep Groen in de wijk liggen dat u niet meer gebruikt
dan zou de werkgroep dit heel
In deze werkgroep bespreken
graag willen hebben.
we hoe we de wijk groen
kunnen houden, momenteel
staat het Delftplein hoog
Heeft u interesse in één van de
op de agenda.
werkgroepen mailt u dan naar
Ook wordt er aandacht
geschonken aan het milieu
vriendelijk planten van bollen

secretaris@delftwater.nl
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Evenementen agenda Delftwijk/Waterbuurt
en Haarlem
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Het melden van overlast
Een aantal bewoners heeft bij de wijkraad
aangegeven dat zij niet precies weten
welk telefoonnummer men moet bellen
bij een overlast situatie of wanneer men
contact wil opnemen met de handhaving.
Daarom proberen wij hier wat uitleg
te geven over welk nummer in
welke situatie gebeld kan worden.
De gemeente Haarlem heeft sinds enige
tijd een nieuw telefoonnummer.Dit
telefoonnummer is een nummer
van de gezamenlijke gemeenten.

Dit nummer is
14023
U kunt hier onder andere meldingen
doorgeven waar u de handhaving voor
nodig heeft of iets door wilt geven over
de openbare ruimten.
Dit nummer is tot 17.00 uur op
werkdagen bereikbaar.
Wat betreft het vragen om handhaving
kunt u na 17.00 uur bellen met
023-5114950.
Dit nummer is ook in het weekend
bereikbaar!
De vernieuwde website van de gemeente
Haarlem heeft ook de mogelijkheid om
meldingen digitaal door te geven.

Wanneer u een melding over de openbare
ruimten door geeft is het handig om
bijvoorbeeld een foto van de situatie
bij te sluiten.
Meldingen over de openbare ruimten
kunnen gaan over kapotte verlichting,
stoeptegels of rondslingerend afval.
Er is tevens een app die u kunt
downloaden via androidmarket die heet
BuitenBeter.Ook hier mee kunt u snel
meldingen doorgeven.
Het telefoonnummer van de politie
09008844 belt u alleen wanneer er
sprake is
van criminaliteit!
Voor overlast van grof huisvuil is
de snelste weg om direct contact
op te nemen met Spaarnelanden,
via nummer 023-7517200,
en daar bij aan te geven om welke locatie
het gaat en om wat voor grof afval.
Spaarnelanden zal dan snel actie
ondernemen om het vuil op te halen.
We hopen dat deze informatie wat
duidelijkheid geeft en dat het melden
van zaken sneller
en efficiënter gebeurt.
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Wijkmededelingen
Uit de Nieuwsbrief

Wijkpark
Het Simon Vestdijk park begint eindelijk wat
aantrekkelijker te worden. De gemeente is weer
bezig om de graszoden vast te leggen en het
gezaaide gras begint ook op te komen. Tot nu toe
waren er vooral jongeren die er gebruik van
maakten, helaas soms tot overlast van
de omringende bewoners. De wijkraad heeft
daarover contact gehad met de jongerenwerkers
van Delftwijk City en die hielden zich daar al
mee bezig. We horen dat het nu beter gaat.
Meldingen van overlast altijd eerst bij
de meldcentrale uiten via 023-5114950 of
www.haarlem.nl/melding. Mocht je hier verder
ideeën over hebben kom dan naar een
wijkraadsvergadering

Vorig jaar lanceerden we de nieuwe website:
www.delftwater.nl
We hebben een Twitter account: @DelftWater
en sinds vorige week Facebook:
Delftwijk Waterbuurt. Dus kijk, volg en like,
en blijf op de hoogte van alle leuke nieuwtjes
in de wijk.
Opening SIG
Delftwijk heeft er sinds begin dit jaar een pareltje
bij met het nieuwe woonproject
P.C. Boutensstraat. Het project tussen
P.C. Boutensstraat en Randweg bevat vijftien
ruime studio’s voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Donderdagmiddag 19 juni is het nieuwe
woonproject van de SIG, organisatie voor
ondersteuning van mensen met een beperking,
geopend. Deze mensen zetten zich in voor onze
wijk door onder andere openbare ruimtes schoon
te houden.
Zie voor meer informatie www.delftwater.nl

Delftplein Groen
Er is een werkgroep samengesteld die aan de slag
gaat om het groene puntstuk tussen het Delftplein
en de Randweg op een groene manier nuttig te
ontwikkelen. De bedoeling is om er een sociale,
gezonde, groene functie aan te geven, zoals
stadstuinieren, een bloemenzee, een parkje,
een natuurspeeltuin of iets in die lijn. Stem op een
idee op www.delftwater.nl en neem contact op
met de wijkraad als je hieraan mee wil doen.

Maak eens een bedragje over op
de rekening van de wijkraad,
WIJKRAAD
DELFTWIJK/WATERBUURT
Rekeningnummer 84 86 20 992

Schaakbord
Het schaakbord is eindelijk gereed.
Naast het bord staan twee kisten met daarin
de schaakstukken. Deze kisten zijn afgesloten,
maar de sleutel is voor spelers in de buurt te
verkrijgen. Samen met de spelers dragen we de
verantwoordelijkheid om er zoveel mogelijkheid
plezier van te hebben.
Overigens zijn ook de tegels gerepareerd.
Het is niet meer de bedoeling dat zwaar verkeer
over de tegels rijdt.

U steunt hiermee o.a.
het ouderen-werk
in onze wijk!
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In de spotlight
In het wijkblad willen wij voortaan steeds een ondernemer
uit DelftwijkWaterbuurt in het spotlight zetten!

Deze eerste keer is het een nieuwe ondernemer
in de galerij bij het Marsmanplein.

Jerry’s Coffee & Bites
Ruim 2 maanden geleden is deze winkel geopend.
De locatie bevalt prima en de klanten zijn zeer tevreden over de koffie.
U kunt hier terecht voor een heerlijke fairtrade koffie en verschillende koffie
specialiteiten.
Iedere week zijn er aanbiedingen en u kunt een Coffee to Go meenemen
of heerlijk opdrinken op het terras. Er is een facebook pagina en Jerry’s is actief
op twitter @jerry’s_bakkie.
Naast de biologische fairtrade koffie kunt u ook terecht voor een heerlijke
frozen yoghurt specilaiteit.
U kunt Jerry’s Coffee&Bites vinden
tegenover de ingang van de PLUS supermarkt!

Jerry’s Coffee&Bites
Marsmanplein 2 2025 DT Haarlem
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RepairCafe Delftwijk/Waterbuurt
RepairCafe Haarlem is een initiatief om elkaar te
helpen om spullen en kleding te repareren.
Hergebruik en duurzaamheid staan centraal.

Heb je interesse om mee te denken en te helpen,
stuur een berichtje naar ons dan brengen wij
je in contact met de organisatie!

Het is de bedoeling om ook een RepairCafe in
Haarlem Noord op te starten!

Tevens zijn we opzoek naar mensen die
ongebruikt gereedschap hebben liggen en dit
willen doneren aan het RepairCafe.

Ben je handig met het repareren van kleine
elektrische apparaten. Kun je klussen en heb je
altijd al iets willen doen in de wijk dan is dit een
mooie gelegenheid om je aan te melden.

Neem contact op via secretaris@delftwater.nl
PS. Weggeefwinkel doneert stoffen en apparaten
en ook kunt u bij ons gereedschap inleveren,
zegt u er even bij dat het voor
RepairCafe Haarlem Noord is?

Of vind je het leuk om op zulke avonden een
drankje uit te schenken? Alle hulp is welkom!

Flevoplein Festival
op 1 oktober 2014
Van 14.00 uur tot 17.00 uur

op het Flevoplein
De Trapeze organiseert in samenwerking met verschillende organisaties een

GEZELLIG FESTIVAL BOORDEVOL ACTIVITEITEN
NOTEER DEZE DATUM OP UW KALENDER !!!
NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: A.QUINT@SBODETRAPEZE.NL
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Eigen onderhoud boomrondes
gemarkeerd met bloem
Spelregels voor onderhoud
boomrondes
Wel toegestaan:
Plantjes of bloemen niet hoger dan
40 cm;
Niet toegestaan:
Klimplanten; deze overwoekeren alles;
Hekjes of stenen rond boomrondes
plaatsen; i.v.m. beschadiging wortels en
drainage, losliggende stenen liggen zijn
een gevaar voor de weggebruikers.
Extra grond aanbrengen; dit is niet goed
voor de wortels van de boom.

Veel buurtbewoners vinden het leuk om
zelf een aantal boomrondes bij hun in de
buurt te onderhouden en ‘op te leuken’
met bloemen en plantjes. De gemeente
Haarlem juicht dit van harte toe en heeft
Spaarnelanden, aan wie het groen
onderhoud is uitbesteed, gevraagd om
deze boomrondes niet te schoffelen.
Binnenkort kunnen buurtbewoners een
markering aanvragen die naast
de boomronde wordt aangebracht met
straatverf (in de vorm van een bloem),
zodat Spaarnelanden weet dat zij die
boomronde niet hoeft te onderhouden,
maar dat dit door buurtbewoners zelf
wordt gedaan.
De aftrap was in De Burgwal
op donderdag 22 mei j,l.

Aanbevolen sortiment
per type boomspiegel.
Op aanvraag kunt u een lijst krijgen met
plantjes en bloemen die zijn toegestaan:
stuur het verzoek naar
redactie@delftwater.nl

Aanvragen bloemmarkering
bij de wijkraad
Buurtbewoners die zelf al een
boomronde onderhouden of dit willen
gaan doen, vragen bij de betreffende
wijkraad de bloemmarkering aan.
De wijkraad geeft alle aanvragen door
aan de dagelijks beheerder van het eigen
gebiedsteam. Hij/zij geeft dit door aan
Spaarnelanden.
Het kan een paar weken duren voordat
de bloemmarkering (met straatverf)
wordt aangebracht,
omdat Spaarnelanden uit oogpunt van
efficiëntie steeds meerdere markeringen
in één wijk wil aanbrengen.

Onderhoud grotere stukken groen
Wilt u in uw buurt meer dan alleen een
boomronde onderhouden, dan is
daarvoor een participatieovereenkomst
met de gemeente nodig. Neem hiervoor
contact op met de Gemeente Haarlem
via telnr. 14023.
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Algemeen

telefoonnummer

Webadres/emailadres

Alarmnummer

112

Politie/wijkagent

0900-8844

www.politiekennemerland.nl

Brandweer

023-5159500

www.brandweerhaarlem.nl

Ambulance zorg

023-7891600

www.ggdkennemerland.nl

Meldpunt leefomgeving

14023

www.gemeentehaarlem.nl

Meld misdaad anoniem

0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

Spaarnelanden grof huisvuil
Aanvraag nieuwe huisvuilpas

023-7517200
023-7517200

www.spaarnelanden.nl
info@spaarnelanden.nl

Huisarts Botman

023-5255203

dokterbotman.praktijkinfo.nl

Huisarts Wassenberg

023-5372817

www.praktijkwassenberg.nl

Huisarts Waas en Sernee

023-5372822

www.praktijkserneewaas.nl

Apotheek Catharinahuis

023-5372363

www.catharinahuis.nl

Huisarts van Dijk

023-5371507

www.huisartsvandijk.nl

Spoedpost KennemerGasthuis

023-5453200

www.kg.nl

Verloskunde praktijk Noord

023-5372675

Fysiotherapie Haarlem Noord

023-5252814

www.verloskundige
praktijkhaarlem-noord.nl
www.fysiotherapiehaarlemnoord.nl

Zorg en Welzijn
Zorgbalans thuiszorg

023-8918918

Medische info

Info@zorgbalans.nl

Loket Haarlem

www.lokethaarlem.nl

Steunpunt huiselijkgeweld

023-5472999

www.meldhuiselijkgeweld.nl

Kontext sociale hulp

023-5433200

www.kontext.nl

Brijderstichting verslavingszorg

88-3582000

informatie@brijder.nl

Centrum Jeugd en gezin

088-9958484

www.kidsproof.nl

Stichting Dock

023-5436000

www.dock.nl/haarlem@dock.nl

Mee NW Haarlem
Centrum indicatiestelling

088-6522522
088-7891340

www.meenwh.nl/vestiging
www.ciz.nl

Gemeente Haarlem

14023

www.gemeentehaarlem.nl

Elan wonen

023-5159859

mail@elanwonen,nl

Pre wonen

088-7700000

mail@prewonen.nl

Ymere

088-0008900

klantenservice@ymere.nl

Woonservice Haarlem

0900-0400800

www.mijnwoonservice.nl

Woonbond
Huurcommissie

020-5517700
1400

www.woonbond.nl
www.rijksoverheid.nl

Diversen
Juridisch loket
Sensoor hulpdienst
Jongerencentrum Dwcity

0900-8020
023-5471471
023-5391061

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

Tafeltje dekje

023-5261629

www.uvvhaarlem.nl

Dierenambulance

023-5246899/023-5491400

Huisvesting
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