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In uw wijk een pedicure
aan huis nodig?

MIA ZIJLSTRA

gediplomeerd pedicure
lid ProVOET

HET ADRES VOOR
GROENTEN EN FRUIT
MET SMAAK
gespecialiseerd in
kant-en-klare stamppotten,
soepen en salades

certificaat “voetverzorging bij
diabetici en reumapatiënten”
pedicurebehandeling
voetreflexmassage en reiki
Informeren of afspraak maken?
TELEFOON 023-5384860

MAASSTRAAT 12
WWW.AGFBULTERS.NL

Rijksstraatweg 378A
2025 DS Haarlem

Drankenhal

MITRA

Hier kan uw advertentie staan.
Neem hiervoor contact op

Kompleet assortiment dranken
250 wijnen met de redactie:
Party-verhuur biertap etc.
Gratis folder
in winkel
redactie@delftwater.nl

Tesselschadeplein 6 2026 SV - Haarlem
Tel.: 023 - 5374767 - www.mitra.nl

uw
FIETSEN
MAKER

GO RIJWIELHANDEL
* Nieuwe merkfietsen
* Occasions
* Onderdelen
* Onderhoud en Reparatie

Rijksstraatweg 695
2025 DL Haarlem

+31(023)5492055

Opening: maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

13.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-17.00 uur

APK keuring

39,50

klaar terwijl u wacht (volgens afspraak)

Het adres voor voordelig tanken!
Ook voor onderhoud en reparatie van alle merken

Stichting Delfwijk Digit@@l
Jan Prinslaan 5 2025 NE Haarlem
telefoon:
website:
Email:

023-5389972
www.delftwijkdigitaal.nl
infodelftwijkdigitaal.nl
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NOO

wij zijn ook AIXAM
Brommobiel dealer
voor Haarlem e.o.

Dè Peugeotspecialist!
Dr. de Liefdestraat 10, 2025 DZ Haarlem
(bij Marsmanplein) Tel. 023 / 537 10 95
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WIJKKRANT
DELFTWIJK
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De eerstvolgende wijkkrant zal in het najaar van 2017 uitkomen.
Kopij voor deze uitgave kunt u tot 1 oktober 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
Vanaf 1 september 2017:
Locatie Buurtwinkel Marsmanplein, Generaal Spoorlaan 140
De data tot en met december 2017 zijn:
12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.
Aanvang 19:45 uur.

Maak eens een bedragje over op de rekening van de wijkraad,
WIJKRAAD DELFTWIJK WATERBUURT
ibannummer NL 31 ABNA 084 86 20 992
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CONTACTGEGEVENS
Wijkraad Delftwijk Waterbuurt

Max Oosterveer

Jan Prinslaan 3
2025 NE Haarlem
Vanaf 1 september 2017:
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
Website: www.delftwater.nl
Facebook: Delftwijk Waterbuurt
Twitter: @DelftWater

Wijkraadslid
Contactpersoon: Wijkgesprek
Werkgroep: Delfts Groen, Veilig verkeer
Lid Bewonerscommissie- complex Charivarius

Mohamed Abdellaui
Wijkraadslid
Contactpersoon: Stichting Schakels
Werkgroep: Delfts Groen, Activiteitencommissie

Marion van Kesteren
Voorzitter (waarnemend)
Contactpersoon: Milieu
Werkgroep: Delfts Groen
voorzitter@delftwater.nl

Marijke Ligthart
Wijkraadslid
Contactpersoon: Beheer wijkwinkel

Isodoor Jonker

Hein Muller

Secretaris
Contactpersoon: Communicatie, WBO
Werkgroep: Delfts Groen
secretaris@delftwater.nl

Verzorging website: www.delftwater.nl

Marco Cornet
Wijkagent 0900 – 8844

Ruud Ryter
Penningmeester
Contactpersoon: Redactie wijkkrant,
Winkeliersvereniging Marsmanplein
Werkgroep: Veilig verkeer
redactie@delftwater.nl
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DE TOEKOMST VAN DE WIJKRAAD
Onze wijk, de bewoners en de gemeente zijn sterk
veranderd sinds de oprichting van de wijkraad lang
geleden. Met name internet zorgt ervoor dat de gemeente
veel makkelijker informatie naar bewoners kan brengen.
Daarbij zijn bewoners ook steeds behendiger om de weg
naar de gemeente te vinden. De rol van de wijkraad is
daardoor aan het veranderen.
De wijkraad heeft eind 2016 onderzoek laten doen naar de
rol van de wijkraad bij ons in de wijk. Daar is veel informatie
uit gekomen. Eén van de belangrijkste kritiekpunten is dat
er momenteel weinig draagvlak voor de wijkraad is. Het
nut en de noodzaak van de wijkraad worden niet door
bewoners gezien. Daardoor is de wijkraad kritisch naar
zichzelf gaan kijken. Wat is ons bestaansrecht vandaag de
dag?
Tijdens de Jaarvergadering hebben we het hier uitgebreid
over gehad. Daarbij hebben we in vier subgroepen
gesproken over 1) het doel, 2) de werkwijze, 3) het draagvlak
en 4) de wijze van communiceren van de wijkraad. Gelukkig
waren er veel mensen die met goede ideeën kwamen.
Daarbij hebben vier personen zich aangemeld om deel te
nemen aan een ‘Transitiegroep’ die de overgang naar een
nieuwe werkvorm aanstuurt.

Inmiddels zijn we drie keer met deze Transitiegroep
bijeen gekomen. We bespreken wat er zou gebeuren als
er geen wijkraad meer zou zijn. Waar bewoners nog wel
mee gediend kunnen worden. In hoeverre bewoners
betrokken zijn bij het wel en wee van de wijk. En welke
organisatievorm in de toekomst goed kan werken in onze
wijk. Als voorbeeld komt vaak ter sprake wat er onlangs
in de Jan Gijzenkade is gebeurd; toen wijkbewoners er
zelf voor gezorgd hebben dat de afmeervoorzieningen
teruggebracht zijn naar een acceptabel aantal. De wijkraad
is daar wel ondersteunend bij betrokken geweest, maar
heeft er geen leidende rol in gespeeld.
Op 27 juni hebben wij een presentatie van het Landelijk
Samenwerkingsverband Actieve bewoners bijgewoond om
inspiratie op te doen. Hoe de toekomst er precies uit gaat
zien weten we nog niet. Houdt de wijkraad op te bestaan,
of gaan we op een heel nieuwe manier de toekomst
tegemoet? We houden jullie op de hoogte…

PRIJSVRAAG: WIN €50,Een aantal jaar geleden heeft de wijkraad een supergroot
schaakbord laten plaatsen op het Marsmanplein. Helaas is
er nog geen goede vorm gevonden om hier gebruik van te
maken. Het knelpunt is dat de schaakstukken in kisten staan
die op slot zitten zodat ze niet gestolen worden, maar de
sleutels zijn moeilijk voor bewoners toegankelijk te maken.
In het verleden waren ze op te halen bij Vincenzo, maar daar
hebben zeer weinig mensen gebruik van gemaakt.
Daarom organiseert de wijkraad nu een prijsvraag. Als u een
goed idee heeft om het schaakbord toegankelijk te maken
voor bewoners, stuur het ons dan toe. Als er een idee tussen
zit dat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden dan ontvangt u
een VVV bon van €50. Voor vragen en het opgeven van uw
idee: secretaris@delftwater.nl.
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DE WIJKRAAD GAAT VERHUIZEN
Veel bewoners weten dat de acht flats rondom de
Aart van der Leeuwstraat onderdeel zijn van een sloopnieuwbouwplan dat in augustus 2019 van start gaat.
De Wijkwinkel aan de Jan Prinslaan 3, waar de wijkraad al
sinds jaar en dag gevestigd is, wordt dan ook gesloopt.
Daarbij is er sinds ruim een jaar een nieuwe voorziening in
onze wijk gevestigd: de Buurtwinkel aan het Marsmanplein
(adres: Generaal Spoorlaan 140). Deze goedlopende
multifunctionele locatie is een nieuwe belangrijke spil in
de wijk, waar de wijkraad graag goed mee verbonden is.

Naast de noodzaak om te verhuizen, gaan we dus ook
graag een nauwere band aan met de organisaties in de
Buurtwinkel. Bovendien heeft dit een geldbesparend
eﬀect, want we hoeven zo geen vaste ruimte aan te houden
waar we maar op een beperkt aantal momenten gebruik
van maken. Vanaf september is de wijkraad dus in de
Buurtwinkel te vinden. De openbare vergaderingen
blijven elke tweede dinsdag van de maand om 19:45, dus
loop gerust een keertje op deze nieuwe locatie binnen!

PROJECT HERINRICHTING PC BOUTENSSTRAAT ZUID
De weg wordt net zo ingericht als het noordelijke deel met
fietsstroken en behoud van de bushaltes. De riolering wordt
vervangen en er worden nieuwe lichtmasten geplaatst.
Een uitgangspunt is dat de herinrichting niet leidt tot een
afname van de parkeergelegenheid in de buurt.
Omdat door de beperkte breedte van de weg maar aan
een zijde parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd
wordt voorgesteld om extra parkeerplaatsen achter
de hoge flat (Delfthof) aan te leggen. Daarnaast wordt
voorgesteld om de parallelweg van de Delftlaan ook aan
de noordkant te verbinden met de PC Boutensstraat. Dit is
verkeerskundig een goede oplossing omdat hierdoor een
betere verkeerscirculatie mogelijk is. Het groen dat hierdoor
verdwijnt wordt in de buurt gecompenseerd.
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De stand van zaken:
Op basis van gesprekken met de wijkraad, de VVE Delfthof
en de Fietsersbond stelt de gemeente een startnotitie
op met de uitgangspunten voor het ontwerp van de
herinrichting.
Werkgroep verkeer

HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER
Ongeveer iedereen is het er wel over eens dat het kruispunt
van de Rijksstraatweg met de Generaal Spoorlaan (aan de
ene kant) en het Tesselschadeplein (aan de andere kant) erg
onhandig is. De verkeerslichten regelen alleen de rechtdoor
rijdende auto’s op de Rijksstraatweg en de overstekende
voetgangers. Niet de fietsers, niet de auto’s die afslaan en
niet de auto’s die de Rijksstraatweg oversteken. Dit is een
zeer bekende verwarrende situatie.
Met de komst van het HOV zijn alle kruispunten op de
Rijksstraatweg onder de loep genomen. De wijkraden van
Haarlem Noord hebben veel gesproken over het plan om
de verkeerslichten ter hoogte van de Jan Campertstraat, het
Marsmanplein en het Julianapark te laten verwijderen om
doorstroming van de bus te bevorderen.
De belangrijkste verandering die de veiligheid op deze
plaatsen moet gaan garanderen is dat er een brede
middenberm komt zodat in twee etappes overgestoken
kan worden. Daarnaast krijgen de fietspaden bochten zodat
er meer ruimte komt voor afslaande auto’s.

De wijkraad denkt dat het plan wel een verbetering kan
zijn ten opzichte van de huidige situatie, maar we twijfelen
ook nog steeds of een volledige verkeersinstallatie niet
nog veiliger is. We zien met name een probleem voor
slechtzienden als de huidige ‘tikkers’ in de verkeerslichten
verdwijnen. De gemeente heeft 3D animaties laten maken
om ons te overtuigen, maar we blijven huiverig over de
veiligheid van de kruispunten in de toekomst. Hopelijk
hebben we ongelijk.
Voor de winkeliers, het winkelend publiek en de
omwonenden van het Marsmanplein blijft het ook jammer
dat er geen bushalte op het Marsmanplein komt zoals bij
winkelcentrum Schalkwijk het geval is.
Zie hier de pagina over het HOV op de website
van de gemeente: https://www.haarlem.nl/
ontwerp-hoogwaardig-openbaar-vervoer-hov/
De voorgestelde situatie:

44
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JAN GIJZENKADE EN -VAART
De plannen voor de herstructurering van het Oostelijk
deel van de Jan Gijzenkade, tussen de Rijksstraatweg en
het Spaarne, zijn uitvoerig door bewoners en politiek
besproken. Het leek even alsof ‘ons’ deel van de kade samen
met de Generaal Spoorlaan aan de beurt waren. Omdat het
riool hier vernieuwd moet worden nemen ze meteen de
indeling van de straten mee. Maar dat is onlangs uitgesteld
tot 2018 / 2019.
Concreet hebben we nog niet veel informatie. De gemeente
heeft laten weten dat ze ‘vanaf nul’ aan de herstructurering
willen beginnen, dus dat alles open ligt. Uiteraard zijn er wel
allerlei afspraken die van invloed zijn op de mogelijkheden.
Bijvoorbeeld over de wegindeling van een doorgaande
weg, of wat er met bestaande bomen gedaan kan worden.
Eerder hebben we gehoord dat besluiten over de Oostelijke
kant – bijvoorbeeld over de wegindeling – van invloed
kunnen zijn op onze kant zodat de kade één geheel is. Dat
lijkt nu minder het geval te worden. Wellicht ook omdat
bij ons het stuk tussen de Rijksstraatweg en de Eemstraat
veel smaller is waardoor het brede wegprofiel dat aan de
Oostkant wordt gerealiseerd hier niet mogelijk is. Vanaf de
Eemstraat tot aan de Randweg zou dat wel mogelijk zijn.

nieuws het snelst op de hoogte via onze Facebook of
Twitter. Of meld je aan voor de digitale nieuwsbrief op
www.delftwater.nl.
Ondertussen waren er 96 afmeerplaatsen voor bootjes
in de Jan Gijzenvaart aangebracht. Voor bewoners kwam
dit als een verrassing en die hebben bij de gemeente
aan de bel getrokken. Na wat onderzoek bleek dat er
in een collegebesluit van 2009 wel 60 afmeerplaatsen
aangekondigd waren. Dit plan heeft nooit de participatie
noch onze wijkraad bereikt en was vanwege geldgebrek
uitgesteld.
De gemeente reageerde snel om met de bewoners om
de tafel te gaan zitten. Voor de ambtenaren was dit ook
een onaangename verrassing en ze hebben excuses
aangeboden. De bewoners hebben een grootschalige
handtekeningenactie opgezet en inmiddels is het aantal
afmeervoorzieningen teruggebracht naar 60, en op een
betere manier langs de kade ingedeeld. De wijkraad is
enthousiast over de energie die een aantal bewoners
hieraan heeft besteed om de situatie voor de bewoners
aangenaam te houden.
Isodoor Jonker

Wanneer we meer informatie hebben over inspraak en
participatie laten we dat weten. Blijf voor dit soort

FLEVOPLEIN FESTIVAL
Het Flevoplein festival zal plaats vinden op zaterdag
23 september van 12:00 tot 16:00 op het Flevoplein in
Delftwijk, Haarlem noord.
Het is een festival voor bewoners, organisaties en winkeliers
uit de omgeving met als doel de buurt en zijn bewoners bij
elkaar te brengen en er een gezellige middag van te maken.
Het initiatief komt van Jongerencentrum Delftwijk City
onderdeel van Stichting Haarlem Eﬀect en Dansschool DSG.
Beide partijen zijn gevestigd aan de Jan Gijzenkade 305 het
pand kijkt uit naar het Flevoplein zelf.
Er zullen meerdere partijen en organisaties deelnemen aan
dit festival om er voor te zorgen dat er in ieder geval genoeg
is te doen. Zo zal er bijvoorbeeld een voetbaltoernooi voor
kinderen worden georganiseerd door organisatie Sport
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Support, zal dansschool DSG dansoptredens en workshops
verzorgen op het podium en zal er een rommelmarkt zijn,
een springkussen en een schminkhoek voor kinderen.
Ook zal er een loterij zijn, waarbij er prijsjes gewonnen
kunnen worden. De loten zijn op te halen bij de
deelnemende winkels en de trekking zal plaatsvinden
tijdens het festival. De bedoeling van dit festival is dat het
een buurtfestival word.
Bij deze nodigen we partijen/organisaties uit, die werkzaam
zijn in Delftwijk om aan te sluiten, Tot dan!
Gurkan Ozsen

VERBETERPUNTEN IN DE WIJK?
Op 3 oktober houdt de wijkraad samen met de gemeente,
Spaarnelanden, Handhaving en hopelijk ook politie weer
een wijkschouw. We maken samen met bewoners een
ronde langs aandachtspunten in de wijk zodat bewoners
die direct aan de relevante organisatie kunnen laten zien.
De ervaring leert dat niet alle punten opgepakt kunnen
worden, maar er zijn toch altijd verbeteringen die (soms

op termijn) uitgevoerd worden. Daardoor wordt de
wijk elke keer weer een stukje beter. Geef daarom uw
aandachtspunten door via secretaris@delftwater.nl.
Wij inventariseren ze dan en maken een route. Het is wel
noodzakelijk dat u dan zelf ook aanwezig bent, dus zet
3 oktober 20:00 uur in uw agenda. Deadline voor het
aanleveren van locaties is 26 september.

DE TOEKOMST VAN HAARLEM
Er zijn momenteel twee plannen over de toekomst van
Haarlem waar de gemeente onze mening over wil weten:
De Toekomstvisie Haarlem 2040 en de Structuurvisie
Openbare Ruimte (SOR). De Toekomstvisie is echt een
visie: Nog niet heel concreet maar wel richtinggevend.
De SOR beperkt zich tot de inrichting van de openbare
ruimte en is een stuk concreter. Hieronder een paar
aandachtspunten.
De toekomstvisie heeft het credo 'Mooi. Veerkrachtig. Sterk.'
Elk van deze drie delen wordt aan de hand van diverse
onderwerpen (cultuur, onderwijs, toerisme etc.) voor de
westkant en de oostkant van de stad beknopt beschreven.
Er staat veel over duurzaamheid in het document. Zo staan
voetgangers en fietsers in 2040 op de eerste plaats, daarna
pas openbaar vervoer en auto's.
In het kort komt het erop neer dat alle 'goede' dingen
behouden moeten worden en dat we tegelijkertijd ruimte
moeten maken voor een gezonde, mooie en sterke
toekomst. Er worden risico’s gezien bij onderwijs en werk:
de kans bestaat dat de tweedeling tussen geschoolde
mensen / mensen met een baan en ongeschoolde mensen
/mensen zonder baan zal toenemen. Een ander risico is het
steeds drukker worden van de stad, zowel met bewoners
als met toeristen. Dit legt extra druk op de voorzieningen.
Met name het oostelijke deel van Haarlem moet hiervoor
verder ontwikkeld worden, terwijl in het westelijke deel
de opgave is om de kwaliteit te behouden. Op 11 juli was

een bijeenkomst bij de gemeente in de Gravenzaal van het
stadhuis. Reageren kan nog tot en met 3 augustus. Voor
meer info kijk op www.haarlem2040.nl. Over de SOR zijn
ook informatieavonden geweest. Tijdens de avond die wij
bijwoonden was er één onderwerp dat veel los maakte: de
‘knip in de Kennemerbrug’. Het plan is om het niet meer
mogelijk te maken voor auto’s om over de Kennemerbrug
te rijden, deze zou dan alleen voor het openbaar vervoer,
fietsers en voetgangers toegankelijk worden. De noordzuid route voor auto’s zou dan voornamelijk via de
Spaarndamseweg en de Westelijke Randweg zijn. Zie pagina
86 in het document. Dit zou in 2025 gerealiseerd moeten
zijn (p. 113).
Daarnaast is de zogenaamde ‘Velserboog’ voor ons relevant.
Het plan is om de A9 als Oostelijke Randweg te gebruiken
(in plaats van de Waarderweg+Vondelweg) en ten noorden
van Velserbroek een aansluiting te maken met de Westelijke
Randweg. Een derde groot plan is een tunnel van de
Schipholweg naar het westen, maar dit is voor onze wijk
minder relevant. Op donderdag 7 september - en mogelijk
ook dinsdag 5 september - vinden inspraakbijeenkomsten
plaats. De oﬃciële inspraaktermijn start op 18 augustus
en sluit op 29 september. Kijk op www.sorhaarlem.nl voor
meer informatie.
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TELEFOONNUMMERS
Algemeen

Telefoonnummer

Webadres/emailadres

Alarmnummer

112

Politie/wijkagent

0900-8844

www.politiekennemerland.nl

Brandweer

023-5159500

www.brandweerhaarlem.nl

Ambulante zorg

023-7891600

www.ggdkennemerland.nl

Meldpunt leefomgeving

14023

www.gemeentehaarlem.nl

Meld misdaad anoniem

0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

Spaarnelanden grof huisvuil

023-7517200

www.spaarnelanden.nl

Aanvraag nieuwe huisvuilpas

023-7517200

info@spaarnelanden.nl

Huisartsenpraktijk Elbers & Van Soest

023-5255203

www.huisartsenpraktijkelbersenvansoestprakrijkinfo.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

www.verloskundigepraktijkhaarlem-noord.nl

Fysiotherapie Haarlem Noord

023-5252814

www.fysiotherapiehaarlem-noord.nl
info@fysiohn.nl

023-8918918

info@zorgbalans.nl

Medische info

Zorg en Welzijn
Zorgbalans thuiszorg
Loket Haarlem

www.lokethaarlem.nl

Steunpunt huiselijkgeweld

023-5472999

www.meldhuiselijkgeweld.nl

Kontext sociale hulp

023-5433200

www.kontext.nl

Brijderstichting verslavingszorg

088-3582000

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

088-6522522

www.meenwh.nl/vestiging

Centrum indicatiestelling

088-7891340

www.ciz.nl

Stichting Schakels Haarlem Noord

06-20678110

www.m1.abdellaui@gmail.com

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

020-5517700

www.woonbond.nl

Huurcommissie

1400

www.rijksoverheid.nl

Juridisch loket

0900-8020

www.juridischloket.nl

Sensoor hulpdienst

023-5471471

www.sensoor.nl

Jongerencentrum Delftwijk City

023-5391061

www.delftwijkcity.nl

Tafeltje dekje

023-5261629

www.uvvhaarlem.nl

Huisvesting

Diversen
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Winkelcentrum MARSMANPLEIN
”Alles bij de hand”
Bij ons vindt U:
Dierenshop van den Berg
Scharrelslager de Vleespot
Kledingreparatie Perfect
Kindermode Peppino
Bmate Computers en
Automatisering
PLUS Supermarkt
Toucha Fashion
De Speciale Kaaszaak
Haarlem
Schoenmakerij Peter
Haarlemse Versmarkt
Warme Bakker Ad Ketels
Lectuurshop KOMPAS
KPPRS haarmode
North End - CD, DVD, Vinyl
DrinQs
GaljéKappers by Robert
Nicofa Specialist in Sfeer,
Raammode en meer
Ton Chase Gereedschap
en Verfspecialist

Snackroom De Marsman
Eethuis Agora
Bloemsierkunst Teeuwen
Volendammer VishandelDennis Jonk
OP=OP Voordeelshop
Supermarkt Albert Heijn
CrostinaPaviljoen
GelateriaVincenzo
& Café
Horeca
Kinderdagverblijf Het Vosje
Fysiotherapie Haarlem-Noord
Tandartspraktijk
Kennemerland
Toko Tempo Doeloe
BKLYN more than bags
Kruidvat
Bruna
Big Bazar
Blokker
Beter Horen
De Buurtwinkel-SIG/DOCK
Makkelijk en gratis
par keren
Bereikbaar via
het openbaar
ver voer buslijn 3, 14
en 73
Bezoek

www.marsmanplein.nl
WINKELEN & HO
HORECA
OREC
CA

en

Facebook Marsmanplein

