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De eerst volgende wijkkrant zal in juni 2014 uitkomen.
Kopij voor deze volgende uitgave kunt u tot 20 mei 2014 
aanleveren op het redaktieadres
(bij voorkeur per email: redactie@delftwater.nl

! !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 juni 2014 zijn: 11 maart, 8 april,  13 mei en 10 juni
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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

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

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



Allereerst wensen wij alle bewoners van 
Delftwijk Waterbuurt een mooi 2014.

Ook in 2014 zullen wij, als wijkraad, 
ons inspannen om het woongenot in onze wijk 
te verbeteren en goed te houden.

Samen met u kijken we even terug naar 
het afgelopen jaar:

In deze uitgave hebben wij u geïnformeerd over
de voortgang van de Zuidtangent.
Na vele uren van intensief overleg gaat deze bus
er komen maar wel met een flink aantal 
aanpassingen. Dit alles door de samenwerking
met de omliggende wijkraden.

We hebben een oproepje geplaatst om onze 
databank met contact gegevens te updaten.
Daar hebben en aantal bewoners op gereageerd . 
Graag zouden wij nog meer gegevens 
willen hebben.
Bent u een bewonerscommissie, een vereniging
van eigenaren, een winkeliersvereniging 
of wilt u in het bestand van de wijkraad?
Mailt u dan uw gegevens naar 
secretaris@delftwater.nl

Deze stond in het teken van de feestelijke 
opening van het Marsmanplein. We hebben met
z’n allen genoten van een spetterend optreden van

Terugblik 2013
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Jan Smit en de burgemeester had niets dan
lovende woorden over het op één na mooiste
plein van Haarlem.
In juni volgde de oplevering van de ontmoetings-
tuin en de nieuwe complexen aan noordkant 
van Delftwijk. Weer een mooie nieuwe mijlpaal
in Delftwijk Waterbuurt!

Stond in het teken van de expositie in het ABC
architectuurcentrum. In het architectuurcentrum is
een expositie geweest over Delftwijk toen en nu.
Een deel van deze expositie is naar Delftwijk
gehaald en tot 6 december te zien geweest 
in de huiskamer van Delftwijk. 
Het initiatief hiervoor lag bij Dock.

Verder zijn er verschillende activiteiten geweest:
Wijkschoonmaakdag, Straatspeeldag, Lentefris,
Buurtschouw, Sint Maarten optocht, 
open dag van speeltuin Delftwijk en niet te 
vergeten de aanleg van het schaakbord op het
Marsmanplein.
Ook hebben wij gezien dat onze vernieuwde 
website goed wordt bekeken. Gemiddeld al 300
keer in de maand. Natuurlijk zien we dit aantal
graag stijgen, neemt u ook eens een kijkje op
onze website www.delftwater.nl

We kijken uit naar een jaar waarin er weer veel
staat te gebeuren, en we zullen u daar goed van
op de hoogte houden via onze krant, onze website
en twitter (@DelftWater).

Hartelijke groet van de Wijkraad!

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

De wijkwinkel is ook te huur!

Wijkkrantnummer 1
Wijkkrantnummer 3

Wijkkrantnummer 2
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De Wijkraad
Per maand komt de Wijkraad één keer
bijeen om te vergaderen. Iedereen 
kan punten aandragen die de aandacht
verdienen. Vervolgens wordt 
in samenwerking met andere partijen
een strategie bepaald om de 
doelstellingen te behalen.

Jouw inzet
Met 6 uur per maand ben je al volledig
Wijkraadslid. Wil je wat meer doen?
Vanaf maart zoeken we 
een nieuwe Voorzitter en 
een Penningmeester. 
Deze functies hebben meer 
verantwoordelijkheden en vergen dus
wat meer tijd.

Het resultaat
De Wijkraad draagt bij aan een leukere
wijk voor de bewoners. Er worden 
bestaande problemen aangepakt 
(van hondenpoep tot hangjongeren)

en er worden nieuwe projecten 
gerealiseerd, zoals openbaar groen en
het schaakbord op het Marsmanplein.

H e b  j i j  e e n  m e n i n g ?  
E n  h o u  j e  v a n  a a n p a k k e n ?

Als je een bijdrage wil leveren aan je
wijk neem dan contact op met 
de secretaris via secretaris@delftwa-
ter.nl 
of kom langs op een vergadering, 
elke 2e dinsdag van de maand in de
Wijkwinkel, Jan Prinslaan 3

www.delftwater.nl
@DelftWater

Je bent ook van harte welkom
op onze Jaarvergadering!12 maart 2014 van 20:00 - 22:00 uur 

(inloop 19:30)
Gemeenschappelijke ruimte 

Johan Limpershof

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!
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Natuurlijk kijken we ook even vooruit naar 2014.

Het jaar waarin we aan de vooravond staan van
grote veranderingen in het sociale domein.
Van de burger wordt een grotere bijdrage
gevraagd in de vorm van actieve inzet 
en vrijwilligerswerk.
Een aanrader is om eens een kijkje te nemen in de
beleidsnota Samen voor Elkaar 
van de gemeente Haarlem. 
Deze nota vind u op de website van de Gemeente
Haarlem.

Ook in dit jaar zullen we aandacht geven aan
verschillende activiteiten. 

Deze activiteiten staan sowieso in de planning:

* Jaarvergadering
* Opening Simon Vestdijkpark
* Wijkschoonmaakdag

* Straatspeeldag
* Wijkschouw 

Ook zullen de schaakstukken in kisten bij het
bord komen te staan zodat iedereen 
ermee kan spelen.

Wij vragen aan ieder die iets organiseert en hier
aandacht aan wil geven ons te informeren. 
Wij zorgen er dan voor dat het op onze website
komt en indien mogelijk in ons wijkblad en het
mededelingenbord op het Marsmanplein.

Hartelijke groet,

P e t r a  N u y e n s  n a m e n s  d e  w i j k r a a d

Vooruitblik 2014

WAAROM
MOEILIJK DOEN

ALS
HET SAMEN KAN
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Jaarvergadering 2014
Beste wijkbewoners,

Ontwikkeling.

Ontwikkeling maakt zich kenbaar door
het in een nieuw jasje steken van 
bekende succesformules. Telkens weer
veranderen we iets met als doel elke
keer wat beter te worden. In onze wijk
is dat de laatste jaren wel heel 
duidelijk, en zijn het geen kleine 
stapjes die er gemaakt zijn!
Zo kunnen we lekker in onze wijk 
blijven wonen, en wordt het steeds
leuker.

Jaarvergadering.
De Jaarvergadering is een bekend 
jaarlijks moment waarop de wijkraad
vertelt wat er het afgelopen jaar 
gebeurt is, en wat er het komende jaar
te gebeuren staat. En ook        
de Jaarvergadering kent ontwikkeling!
Vorig jaar was al een doorslaand 
succes waarbij de opkomst er groot

was, dit jaar bouwen we verder op dat
succes en hebben we iets heel speciaals
georganiseerd.

Politieke Café.

Er komen namelijk van alle politieke
partijen afgevaardigden naar 
ons ‘Politieke Café’. Hierin kunnen de
politieke partijen zich kort presenteren,
want de week na de Jaarvergadering
zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 

Thema.

Als thema hebben we dit jaar gekozen
voor het Delftplein. Oorspronkelijk is
daar bebouwing gepland, maar die
plannen staan inmiddels in de ijskast.
Daarom gaan we kijken hoe we hier
iets leuks kunnen realiseren voor de
buurt. U kunt ook uw vragen kwijt aan
de aanwezige politici van Haarlem.

Isodoor Jonker
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WIJKRAAD
DELFTWIJK/WATERBUURT

U bent van harte welkom!
19.30 uur inloop

20.00 uur Start vergadering
22.00 uur Einde vergadering

Een hapje en een drankje

Gemeenschappelijke 
ruimte

Johan Limpershof Haarlem

Johan Limpersplantsoen 15 t/m 141 
Haarlem

woensdag 12 maart

Delftplein Groen
Politiek café

Organisatie van het jaar

JAARVERGADERING
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Wijkmededelingen
Geslaagde Kerst-Sing-Inn

Ondanks het feit dat aan het begin van
de middag de regen nog met bakken uit
de lucht viel stroomde de kerk vanaf een
uur of half 4 behoorlijk vol. 
De deelnemende koren
Te Deum Laudamus, Crescendo en 
de Vrolij cke Noot hadden toen al 
ingezongen en om 4 uur ging 
de samenzang van start. 
Jan Schouten had, gelet op 
de steeds voller rakende kerk, snel nog
50 tekstboekjes bijgedrukt. Dat was
maar goed ook want ze gingen schoon
op. Dirigent en toetsenist 
Frans Landmeier regisseerde de hele
boel met zijn bekende flair en er werd
goed meegezongen terwijl er nog steeds
mensen binnendruppelden. 
Na de samenzang konden we 
nog genieten van wat populaire 
’’meezingers’’ door het Tesselschadekoor

onder leiding van Hans van Brandenburg
die hiermee tevens afscheid nam 
van zijn koor. Hij gaat het wat rustiger
aan doen. De warme chocolademelk, 
de glühwein en de sneetjes kerstbrood
vonden gretig aftrek. Veel buurtgenoten
hadden de weg naar de kerk weten te
vinden en achterin de kerk werd het
daardoor erg gezellig bij de 
’’after-party’’. Een dikke pluim 
voor de dames van ‘Delftwijk Leeft’  
en onze eigen Contactgroep die samen
met de kookploeg van Scouting Brigitta
voor de catering zorgden. 
Ook de vuurpotten op het kerkplein, de
kleuter-en peuteropvang in de Bavo-zaal
en de verkeersregeling waren 
bij de scouting in prima handen. 
Mede dank zij de inzet van veel 
parochianen is de zesde aflevering van
de Kerst-Sing-Inn een groot succes 
geworden. 

Namens het parochiebestuur 
van harte bedankt. 
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Vrijwillige Hulpdienst zoekt
vrijwilligers en cliënten

werkzaamheden u wilt verrichten.
Er is uiteraard een 
onkostenvergoeding.

Zoekt u zelf hulp? 

Elke week is de Hulpdienst van
welzijnsorganisatie Dock 
telefonisch bereikbaar! 

Van maandag t/m donderdag van
09.00-11.00 uur, 
tel.023-5436015. 
U wordt meestal dezelfde dag
geïnformeerd wie komt 
en op welke tijdstip de hulp 
wordt geboden. 

Vrijwillige Hulpdienst 
Noord en Oost

J o s  S l e n t e r
M a r c e l  S m e e n k ,  D o c k

De Vrijwillige Hulpdienst Noord
en Oost, bestaat uit vrijwilligers
die belangeloze hulp leveren aan
ouderen en mindervalide mensen.

De organisatie die al 25 jaar 
bestaat, zoekt vrijwilligers 
die bereid zijn om kortdurende en
lichte klusjes te verrichten. 

Er wordt voornamelijk hulp 
gezocht voor klusjes als vervoer
naar de huisarts, ziekenhuis, 
vrienden, of een activiteit.

Daarnaast zoekt men vrijwilligers
die lichte huis- en/of  tuin-
werkzaamheden willen verrichten,
die boodschappen willen doen 
of een ander gezelschap willen
houden, of telefonist willen zijn. 

Mocht u interesse hebben dan kunt
u contact opnemen met Jos Slenter
van de Hulpdienst tel. 5372018.

U kunt aangeven welke 
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Duurt die zondagmiddag bij u ook zo lang? 
Kom dan naar het zondagmiddagplein!

Ontvangst met koffie of thee. 
Daarna is er gelegenheid om te klaverjassen, 
te bridgen, te sjoelen of rummikub te spelen 

met een glaasje en wat lekkers erbi!

Waar? 
Parochiecentrum Schoten: Lingestraat 1

Hoe laat?
Zondagmiddag van 13.30 – 16.30 uur

Kosten? 
€ 2.25 per persoon

Informatie bij Rina Sprengers, telefoon 537 38 58
De gastdames van het Zondagmiddagplein

=======================================

U bent ook van harte welkom 
op elke tweede donderdag van de maand

Dan is er een contact- en spelmiddag
Hoe laat? van 14.00 tot 16.30 uur

Met o.a. rummikub, klaverjassen en bridgen

Elke vierde donderdag van de maand
is er filmmiddag van 14.00-16.30 uur

Kosten? € 2.00 per persoon, inclusief
koffie, thee, een hapje en een drankje.

Kom genieten van het gezellige 
samenzijn of een mooie film

Informatie: Parochiecentrum Schoten telefoon 537 44 98
Contactgroep Parochiegemeenschap Schoten
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De SIG, organisatie voor ondersteuning van 
mensen met een beperking, heeft in Delftwijk 
een tweede woonproject geopend. 
Twee weken geleden namen de bewoners hun 
intrek in dit nieuwe pand, aan de P.C.
Boutensstraat. En sinds december 2013 is in 
de wijk ook de dagbesteding van de SIG 
zichtbaar aanwezig. 
Twee jaar geleden nam de SIG het woonproject
aan de Garmt Stuivelingstraat in gebruik.

Studio’s
In de nieuwe locatie aan de P.C. Boutensstraat
zijn vijftien mensen met een verstandelijke 
beperking gehuisvest. Zij hebben allen een 
eigen studio, met een gescheiden woon- en 
slaapgedeelte, een pantry en eigen sanitair. 
Men kan elkaar voor een praatje of gezamenlijke
activiteiten opzoeken in de centrale 
ontmoetingsruimte op de begane grond. 
Een team van tien medewerkers biedt 24 uur 
per dag begeleiding. De bewoners kregen 
de sleutels van hun appartement al op 
6 december. De weken erna hebben zij met 
familie en vrienden hun studio ingericht 
en aangekleed.
Sinds twee weken hebben zij er echt hun 
eigen plek.

Metamorfose
De nieuwbouw aan de P.C. Boutensstraat past in
de metamorfose die Delftwijk ondergaat. De SIG
trekt hierin samen op met de gemeente Haarlem,
de wijkraad Delftwijk, welzijnsorganisatie Dock,
woningbouwvereniging Pré Wonen en het 
bedrijfsleven. Blikvanger in de grootschalige 

vernieuwing in Delftwijk is het Marsmanplein,
waar de cliënten van het appartementencomplex
Garmt Stuivelingstraat op uit kijken. 
Deze cliënten zijn afkomstig van de oude, 
inmiddels gesloopte woonvoorziening 
De Noordhoek aan de Martinus Nijhofflaan. 
In ruil voor de grond van De Noordhoek kreeg 
de SIG het bouwperceel aan de 
P.C.Boutensstraat. De grond van De Noordhoek
wordt meegenomen in een groot park, dat aan 
de zuidoost kant van Delftwijk wordt aangelegd.
Dat park grenst straks aan ons woonproject aan
de P.C. Boutensstraat. Zo valt alles in Delftwijk
samen.

Schoonmaak Marsmanplein
De SIG biedt ook dagbesteding aan mensen met
een verstandelijke beperking. Dat gebeurt op 
verschillende locaties in de regio. Een nieuwe 
activiteit betreft het schoonhouden van 
het Marsmanplein. Elke maandag ruimt de
Groengroep van de SIG met zeven cliënten en
een begeleider het rondzwervend afval op 
het plein op. Omwonenden hebben misschien het
SIG-busje al zien staan. Zo dragen onze cliënten
zinvol bij aan een levendig en leefbaar Delftwijk.
Dat heeft met een mooi woord maatschappelijke
verbinding!

Met vriendelijke groet, 

Annel ies Tessensohn
Teamleider Schalkse Hoek
06- 46310544
atessensohn@sig.nu

Oproepje
Vindt u het leuk om te schrijven en heeft u
een warm hart voor Delftwijk Waterbuurt ?
In onze volgende editie van het wijkblad 
willen we graag wat bewoners aan 
het woord laten.
Het onderwerp moet gaan over het wonen in
Delftwijk Waterbuurt.

Waarom woont u hier prettig en/of wat zou u
graag onder de aandacht willen brengen.
Graag zien wij uw stukje tegemoet voor 
20 mei via het volgende emailadres:

redactie@delftwater.nl

De SIG in Delftwijk



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 / wijkagent 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 Huisartsen:
Dr. Kok 5370698
Dr. Van Dijk 5371507
Bij geen gehoor:
Doktersdienst 0900-1515
Buiten werktijden:
Huisartsen post
KG Noord 023-5453200

Overige & ziekenhuizen
Ziekenhuis K.G. Noord 5453545 
Spoedpost K.G. Nrd/Zd 5453200
Verloskundepraktijk Noord 5372675
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


