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Wijkkrant
De eerstvolgende wijkkrant zal in de zomer 2020
uitkomen. Daarnaast verzorgen wij periodiek een
nieuwsbrief.
Kopij kunt u aanleveren op het redactieadres, bij
voorkeur per mail: redactie@delftwater.nl
Wijkraadsvergaderingen
De wijkraad vergadert in principe elke 2e dinsdag
van de maand in de buurtwinkel:
Generaal Spoorlaan 140.
Ook u bent welkom om deze vergaderingen
te bezoeken, aanvang 20:15, in 2020 op:
14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april
12 mei, 9 juni, 14 juli, 8 september, 13 oktober
10 november en 8 december.
Bezoek wijkraadsvergadering
De wijkraadsvergadering is openbaar.
Aanmelden
Voor het aanmelden van een gespreksonderwerp
kunt u gebruik maken van het mailadres van de
secretaris: secretaris@delftwater.nl.
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Groot onderhoud Schoterbos
Start vervolgfase
Het Schoterbos wordt opgeknapt. Vlak voor de
zomer was het eerste deel klaar. Nu is het andere
deel aan de beurt.
Wat gaat er gebeuren?
1. Al het water in het park wordt met elkaar
verbonden. Straks kun je vanuit de Jan Gijzenvaart
het park rondvaren.
Ook is het nodig de rechte sloot in het park te
verbreden.
2. De twee fietspaden in het park worden
afgemaakt. We zorgen dat ze beter aansluiten op
de fietspaden in de buurten. Daarom staan er over
de Jan Gijzenvaart twee nieuwe bruggen voor
voetgangers en fietsen in het plan.
Het bruggetje ter hoogte van de Nico van
Suchtelenstraat wordt weggehaald.
In plaats daarvan komt ietsje verderop een brug
ter hoogte van de P.C. Boutensstraat en een brug
ter hoogte van de Generaal Spoorlaan.

3. Er komt een beplantingsplan voor het hele park.
Onder andere komen er op enkele plaatsen
ecologisch ingerichte oevers. Verder worden de
bomen beoordeeld. Soms wordt een kapvergunning
aangevraagd. Veel essen hebben bijvoorbeeld last
van essentaksterfte. Voor elke gekapte boom komt
een nieuwe boom terug.
4. Er wordt gekeken naar nieuwe voorzieningen.
Denk aan vislocaties, een speelplek voor kinderen en
een plek voor jongeren.
Meedenken
Het schetsontwerp is eerst doorgesproken met de
A-BOS-Commissie. Dat is de beheercommissie voor
het Schoterbos waarin vertegenwoordigers zitten
van bewoners en organisaties in de buurt. Daarna is
er op 23 november een inloopbijeenkomst geweest
in het park. Ook daar zijn ideeën geopperd en vragen
gesteld. Nu gaat de gemeente een voorlopig ontwerp
maken. Wanneer het college van burgemeester en
wethouders akkoord is met het voorlopig ontwerp,
komt het plan ter inzage te liggen. Dan start de
officiële inspraak. Dat wordt februari volgend jaar.
Meer weten?
Kijk op www.haarlem.nl/schoterbos.
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De Wijkraad in 2019
Op 7 mei 2019 was onze jaarvergadering.
Bij deze vergadering waren veel geïnteresseerde
bewoners aanwezig.
Mede door de gastsprekers Carla Klippel ( BUUV )
en Annelies Tessensohn (SIG) was het een bijzonder
geslaagde bijeenkomst
In 2019 is de werkgroep communicatie aan het werk
gegaan, het eerste succes is een actuelere website.
Daarnaast heeft de wijkraad bijgedragen aan de Sint
Maarten optocht.
Wij hebben nog geen invulling kunnen geven aan
de toegezegde thema avonden om bewoners actief
te betrekken met issues om de buurt te verbeteren.
De volgende onderwerpen staan nog op de rol:
Parkeren, Groenvoorzieningen, Jongerenoverlast,
Handhaving en Verkeer.
Wil je onze wijk op één van deze punten verbeteren,
of heb je een ander onderwerp waar je mee aan
de slag zou willen? Stuur dan een berichtje aan
secretaris@delftwater.nl of doe een briefje gericht
aan de wijkraad met je contactgegevens in de bus
van Generaal Spoorlaan 140.
Woningbouw Projecten
Woningbouw bouwplannen Delftwijk 2020
Woningbouw locatie Delftplein

Hangjongeren Marsmanplein
Beste medebewoners,
De Wijkraad wil U erop wijzen wat er het beste gedaan
kan worden bij irritaties of overlast op het plein van
hangjongeren.
Ga niet in discussie of erop af maar bel HANDHAVING.
Telefoonnummer: 023-5114950
Dat is de enige juiste manier.
De meldingen worden geregistreerd zodat
daadwerkelijk iets aan deze situatie gedaan kan
worden.
Hoe werkt Handhaving?
Vaak horen we van bewoners dat Handhaving niet naar
wens optreedt. Meestal komt dit doordat er simpelweg
niet vaak genoeg een melding bij Handhaving is
geregistreerd. Handhaving werkt op basis van cijfers
van meldingen. Hoe meer meldingen, hoe hoger een
onderwerp op hun prioriteitenlijst komt.
Wil je Handhaving inschakelen, maar heeft je
buurman/vrouw al gebeld? Bel dan alsnog zelf ook. Is
het de volgende dag nog niet opgelost? Bel nog een
keer, en vraag je buren om ook te bellen. Dit is helaas
niet het leukste om te doen, maar als je iets opgelost
wil hebben is dit de manier.

Buiten schaakbord Marsmanplein
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste beheerder
van het mooie schaakspel dat boven de ingang van
de parkeergarage op het Marsmanplein staat.
Wellicht voor mensen die het leuk vinden om een
ieder de gelegenheid te geven om in de buitenlucht
te kunnen schaken.

Of misschien weet u clubs die hier ook in
geïnteresseerd zijn. Wilt u meedenken, stuur een
berichtje aan secretaris@delftwater.nl of doe een
briefje gericht aan de wijkraad met je contactgegevens
in de bus van de buurtwinkel, Generaal Spoorlaan 140.

3

Wij Haarlemmers scheiden ons afval
Inwoners van Delftwijk scheiden afval
steeds beter
Dit najaar zijn er in Delftwijk extra containers op
straat geplaatst, zodat bewoners die geen ruimte
hebben voor een rolcontainer aan huis ook hun
afval kunnen scheiden. Denk bijvoorbeeld aan
bewoners van flats of van woningen zonder
voortuin of achtertuin met achterom. Afvalcoach
Jane Veldmeijer ziet dat deze containers en de
rolcontainers die mensen aan huis hebben over
het algemeen goed worden gebruikt.
Dat is al een heel mooi resultaat!
Ook uw gft en etensresten scheiden
Wel blijkt uit inspecties en uit meldingen van
bewoners dat sommige containers voor groente-,
fruit- en tuinafval (gft) vervuild zijn.
Dit zijn groene rolcontainers in een standaard die
op straat staan.

Waar staan gft-containers? En wat mag in de
containers?
U kunt de dichtstbijzijnde locaties van de gftcontainers vinden in de online afvalwijzer van
Spaarnelanden: https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl
(ook als app beschikbaar). In de afvalwijzer staat ook
een afvalwegwijzer waarmee u kunt opzoeken in
welke container u afval mag weggooien.
Wist u bijvoorbeeld dat u ook vlees- en visresten
inclusief graten en botjes in de gft-container mag
weggooien?
En dat hondenpoep (zakjes) en luiers in de restafval
container horen?

Tips voor het aanbieden van uw gft-afval
Gooi gft-afval alléén los of in een composteerbaar
zakje in de gft-container. Deze zakjes herkent u aan
het kiemplantlogo of het OK-compost logo.
Waarom is gft scheiden belangrijk?
Laat vochtig gft-afval eerst drogen/uitlekken.
Gft en etensresten kunnen goed worden gerecycled Leg een oude krant of stro onderin de gft-container
tot compost of biogas. Zonde dus om dit bij het
om aankoeken van afvalresten te voorkomen. Een
restafval te doen. Want restafval wordt verbrand.
krant voorkomt in de winter ook vastvriezen van het
En wist u dat verbranden duurder is dan het
gft-afval.
hergebruiken van gft en etensresten? Start daarom
vandaag nog met het scheiden van gft en
Heeft u nog vragen?
etensresten. Dan houdt u ook nog eens minder
Kijk op www.spaarnelanden.nl of neem contact op
restafval over.
met onze Klantenservice via tel. 023-75 17 200.
De Klantenservice is van maandag t/m vrijdag van
8.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar.
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KOMT ALLEN TESAMEN!
12de KERST SING – INN
Zondagmiddag
22 december 2019- 16.00 uur
Mariakerk, Rijksstraatweg 355
Met medewerking van de koren
De Vroolijcke Noot, Crescendo
en Te Deum Laudamus
o.l.v. van Frans Landmeier
In samenwerking met harmonie
De Spaarnebazuin
o.l.v. Lindy Karreman
Na afloop is er Glühwein, warme chocolademelk,
limonade en kerstbrood
Er is een apart programma voor de (kleine) kinderen
De organisatie is in handen van de Werkgroep
Kerst Sing-Inn, Mariakerk en Scouting Brigitta.

5

Taoist Tai Chi
Dagcentrum Hartekamp, Jan Gijzenkade
Vele gezondheidsvoordelen
Het beoefenen van Taoist Tai ChiTM kunsten heeft
vele gezondheidsvoordelen. Het stimuleert de
circulatie en het geeft ruimte in gewrichten en
maakt ze weer soepel. Als de beoefenaar ervarener
is, zal hij merken dat zijn houding verandert en zijn
balans verbetert. De bewegingen die in stilte worden
uitgevoerd, zorgen dat het hoofd tot rust komt. Het
concentratievermogen neemt toe en het werkt
stressverlagend. Het is een weldaad voor lichaam en
geest. Een praktisch voordeel is dat je tai chi op elk
moment, waar en wanneer je maar wilt kunt
beoefenen: thuis, tijdens les, maar ook in de
buitenlucht of elders.
Het werkt, bij iedereen
Via de website taoist.nl zijn vele youtube filmpjes te
vinden waarin beoefenaars van Taoist Tai ChiTM
kunsten hun ervaringen delen. Deze persoonlijke
verhalen laten zien hoe diep Taoist Tai ChiTM kunsten
op lichaam en geest werken. Iedereen, jong of oud,
met of zonder gezondheidsproblemen, kan de lessen
volgen. De lessen worden gegeven door
geaccrediteerde instructeurs die dit op vrijwillige
basis doen. Door hun eigen kennis en ervaring te
vergroten, door zelf wekelijkse lessen te volgen en
regelmatig naar workshops te gaan, kunnen zij de
opgedane ervaring weer delen met anderen.
Een aantal uitspraken van deelnemers
“Jong en oud staan door elkaar in de groep gewoon
lekker ieder op zijn eigen niveau de bewegingen uit
te voeren. – Fijn om aan mijn gezondheid te werken
op een ontspannen manier zonder competitie, ik
doe wat ik kan. – Ik had versleten knieën waarmee
ik maar moest leren leven, was me gezegd.
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Ik doe nu 3 jaar tai chi en er is meer balans, meer
plezier in het leven. Ik voel me soepel in plaats van stijf
en mijn knieën? Die voel ik niet meer. – Ik ben
flexibeler geworden, niet meer zo strak en
perfectionistisch.”
Ontstaan vanuit compassie
Het doel van de grondlegger van Taoist Tai ChiTM
kunsten, Master Moy Lin Shin was het helpen van
anderen met hun gezondheid. Hij heeft zich tomeloos
ingezet om deze kunsten voor iedereen toegankelijk te
maken en beschikbaar te stellen voor iedereen die
geïnteresseerd is. Hierdoor is Taoist Tai ChiTM kunsten
inmiddels beschikbaar in 25 landen en wordt door ruim
40.000 enthousiaste deelnemers beoefend.
In Nederland geven we les op ruim 30 locaties.
Een overzicht van de klassen in Haarlem vind je
hieronder.
Dagcentrum Hartekamp
Jan Gijzenkade 303
Dagcentrum Hartekamp
Jan Gijzenkade 303
Ontmoetingscentrum De
Schakel Pijnboomstraat 17
Het Broederhuis,
Nagtzaamplein 67

maandag
20.00 - 22.00
zaterdag
10.00 - 12.00
dinsdag
13.30 - 15.30
donderdag
19.30 - 21.30

Gymzaal De Brandaris
Frieslandlaan 4, Schalkwijk

vrijdag
10.00 - 12.00

Benieuwd naar wat Taoist Tai ChiTM kunsten zijn en
wat ze voor jou kunnen betekenen?
Geïnteresseerden zijn altijd welkom om een gratis
proefles te volgen om zo te ervaren wat Taoist Tai
ChiTM kunsten zijn en hoe het hun gezondheid kan
verbeteren. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Kom
gewoon een keer kennismaken en meedoen.
Meer info op www.taoist.nl of bel 0492 769032.
Fung Loy Kok®

Fung Loy Kok Taoist Tai Chi®

Taoist Tai Chi in Dagcentrum Hartekamp

Kringloopwinkeltje en Stichting Paleis Noord
Welkom in een kleine “Winkel van Sinkel” gelegen
aan de Generaal Spoorlaan 8, met een overvloed aan
allerhande spullen. Nieuw maar ook artikelen die hun
tweede kans meer dan waardig zijn. Van kleding,
kleine huisraad, speelgoed, kop en schotels tot die
ene mooie vaas voor een boeket bloemen. Op zoek

naar iets speciaals? ...vraag het de medewerkers, zij
helpen u graag verder. Wees ook (eigen)wijs!
Kijk eerst in het Paleis! #DOESLIEF
Samen voor Elkaar!
Help mee aan een duurzame kringloop van een
productenleven....

Buiten Bieb Kast
Wist u dat er al 4 jaar een vaste Buiten Bieb Kast staat
bij Paleis Noord voor buurtbewoners groot en klein?
Waar wij als winkel boeken aanvullen en alle
buurtbewoners gratis (zwerf)boeken mogen pakken
of natuurlijk weer erbij zetten. Altijd open!

Onze dank dat de kast voor de buurt zo'n succes is
gebleken.
De linkerdeur is gereserveerd voor volwassenen, de
rechterdeur voor kinderen.
In de lades liggen de Engelstalige boeken

Soms zetten wij er ook vakantieboeken, puzzels of
zandbakspeeltjes voor de kinderen bij.
Met hartelijke groet en Fijne Feestdagen gewenst!
Elvira Ter Horst
Kringloopwinkeltje en
Stichting Paleis Noord
Generaal Spoorlaan 8
2025NB Haarlem
Tel. +31624767343
sjiekelfje@gmail.com
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Eerste hulp bij Straat en Buurt initiatieven
Welkom en loop binnen op dinsdag 25 februari 2020
De wijkraad ziet dat er veel bewoners zijn die
betrokken zijn bij hun straat en buurt. Dat is
belangrijk voor je woon- en leefgenot, maar ook
voor de sfeer en de contacten in je straat. Dit wil
de wijkraad graag verder stimuleren. Daarom
organiseert de wijkraad samen met het
buurtwerk van welzijnsorganisatie DOCK een
inloopbijeenkomst op dinsdag 25 februari 2020,
van 15 - 17.30 uur en van 19 - 20.30 uur in de
Buurtwinkel Marsmanplein, Generaal Spoorlaan
140. Voor buurtbewoners die zelf een
straat/buurtinitiatief willen nemen. Maar die
even wat hulp, advies en praktische tips e.d.
nodig hebben om goed te beginnen, zodat het
een succes wordt samen. Het kan om allerlei
kleine, haalbare, goede initiatieven gaan: een
schoonmaakactie, een NL Doet- actie, een

kinderactiviteit ( paaseieren zoeken met de
paashaas, een straatspeeldag of …..) , een groenin-je-straat-actie, een Burendag-activiteit,
burenhulp in je straat, of wat jezelf of samen al
bedacht hebt als plan of wens.
DOCK heeft een handige informatie-set ‘Eerste
Hulp bij Straat- en buurtinitiatieven’ die 25
februari gratis klaar ligt voor belangstellenden.
Noteer dus in je agenda en kom 25 februari, en
neem je buren die ook wat willen mee eventueel.
Kun je misschien niet zolang wachten met je plan,
neem dan contact op met Marcel Smeenk,
buurtopbouwwerker van DOCK Haarlem Noord,
en mail naar msmeenk@dock.nl . Dan spreken
we eerder wat af. En anders graag tot 25 februari.
Een goed voornemen voor 2020!
Marcel Smeenk, DOCK

Stichting Schakels Haarlem Noord
Stichting Schakels Haarlem Noord (SSHN) is een
zelf- en vrijwilligersorganisatie die opgericht is op
1 februari 2011. Het was een initiatief van een
groep Marokkaanse vaders die zich in wilde
zetten voor de eigen ontwikkeling binnen de
samenleving en de eigen buurt. Daarbij vonden zij
het van groot belang om de communicatie met
m.n. hun zonen te verbeteren. Daarbij was er een
grote behoefte onder deze mannen om een eigen
plek te hebben waar zij met hun vragen terecht
kunnen, voorlichting kunnen krijgen over
opvoeding, de taal kunnen leren en een aantal
activiteiten kunnen uitvoeren.
Hiermee hoopt de stichting een brug te kunnen
slaan tussen allochtone mannen en de rest van de
samenleving, hun leden de weg te wijzen in de
Nederlandse samenleving, advies te geven en
hulp en begeleiding aan te bieden. Tevens wil de
stichting samenwerken met Haarlemse
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instellingen en organisaties die te maken hebben
met hun doelgroep en waar nodig hen van advies
te dienen. De stichting wil haar activiteiten
organiseren vanuit de volgende doelstelling: “het
bevorderen en behartigen van de belangen van
allochtone ouders in Haarlem, in het bijzonder
met een Marokkaanse achtergrond, met het oog
op integratie, participatie, ontwikkeling en
bewustwording in de samenleving”.
Zij willen dit realiseren door het organiseren van
inloopspreekuren, inloopavonden,
informatiebijeenkomsten, educatieve activiteiten
en sportactiviteiten.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op
de website: www.stichtingschakelshaarlem.nl
Bel: 0620678110 of mail:
contact@stichtingschakelshaarlem.nl

OPTOCHT DELFTWIJK / WATERBUURT

MAANDAG 11 NOVEMBER 2019
Onder muzikale begeleiding van de Muggenblazers
hebben rond de 130 kinderen met hun
ouders/begeleiders in de stromende regen met hun
lampionnetje vanaf de St. Bavoschool Eemstraat
de Sint Maartenoptocht door de straten van Delftwijk
Waterbuurt gelopen naar het Marsmanplein waar
het eindpunt was. Onderweg hebben ze in hun tasje
wel meerdere keren wat lekkers kunnen ophalen.

Dit alles gesponsord en mede mogelijk gemaakt door
Albert Heijn , de PLUS, Winkeliersvereniging
Marsmanplein, SIG / Dock en de Gemeente.
Op naar volgend jaar en dan hopelijk wel wat beter
weer.
De Organisatie Sint Maartenoptocht 2019.
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Werkzaamheden aan de weg
Fietspaden Rijksstraatweg
Diverse fietspaden in Haarlem zijn in slechte staat
door wortelopdruk van bomen. Door de opdruk van
wortels gaat het wegdek stuk. Na veel onderzoek is
er een nieuw systeem aangedragen wat deze
problemen kan verhelpen. De gemeente heeft met
dit systeem een proef gedaan op een stuk fietspad
van 150 meter op de Rijksstraatweg. Dit systeem
blijkt een oplossing wanneer boomwortels het asfalt
van een fietspad omhoog drukken.
Vervolg
De betonplaten worden opgenomen in het
onderhoudsprogramma van de gemeente. Dit
betekent dat de platen een optie zijn bij groot
onderhoudswerkzaamheden. Het is aan de
gemeenteraad om hiervoor (extra) budget vrij te
maken.
Uitvoering hoogwaardig openbaar vervoer
(HOV) Noord
Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem
werken samen aan beter openbaar vervoer. Het
belangrijkste punt van dit plan is het realiseren
van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), onder
andere tussen Haarlem, IJmuiden en Beverwijk.
In 2013 is besloten dat de route in Haarlem via de
Schoterweg en de Rijksstraatweg loopt. Voor een
betere doorstroming van de bus en een grotere
veiligheid voor, met name, fietsers, moeten
meerdere kruisingen langs deze route beter worden
ingericht.
Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd
tussen november 2019 en september 2020.
Actueel
De werkzaamheden ter hoogte van het
Soendaplein zijn gestart in november 2019.
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Planning inrichting als gevolg van HOV
De planning bij ons is als volgt:
Maart 2020 – Juni 2020: kruisingen Jan Gijzenkade /
Rijksstraatweg
Juni 2020: kruising Generaal Spoorlaan / Rijksstraatweg
Juli 2020: kruising Muiderslotweg / Rijksstraatweg
Augustus 2020: kruisingen Maasstraat / Rijksstraatweg
en Vergierdeweg / Leeuwerikstraat
Werkzaamheden Generaal Spoorlaan
De Gemeente Haarlem gaat werkzaamheden uitvoeren
aan de Generaal Spoorlaan. De rijweg en het trottoir
zijn oud en het riool moet vervangen worden.
Actueel
Om wensen en behoeften uit de buurt te horen
organiseerde de gemeente een inloopavond op dinsdag
3 september 2019 bij De Gijz in Jongerencentrum
Delftwijk City aan de Jan Gijzenkade 305. Op dinsdag 1
oktober was een terugkomavond waarbij medewerkers
van de gemeente aanwezig waren om nadere uitleg te
geven over de voorgestelde ontwerpkeuzes.
Na 1 oktober 2019 is het ontwerp als voorlopig
ontwerp ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders. De werkzaamheden starten in 2020.
Contact
Procesmanager voor gemeente Haarlem is de heer
T. Mulder. U kunt hem bereiken via het algemene
telefoonnummer van de gemeente 14 023 of via
antwoord@haarlem.nl.
Onveilige oversteek
Naar aanleiding van het ontwerp is op 3 oktober 2019
door een aantal bewoners een brief gestuurd naar het
college van B&W. De bewoners maken zich ernstige
zorgen over de onveilige oversteek vanaf de Rijnstraat
voor schoolgaande kinderen.
De brief staat hiernaast weergegeven op bladzijde 11.

Onveilige oversteek schoolgaande kinderen Generaal Spoorlaan
Onveilige situatie Generaal Spoorlaan
Wij, bewoners van Delftwijk met schoolgaande
kinderen op de Sint Bavoschool, Eemstraat,
maken ons al jaren ernstig zorgen over de
oversteek op de Generaal Spoorlaan in Haarlem.
We hebben hier de afgelopen jaren diverse
meldingen over gedaan. Geen van deze
meldingen is serieus in behandeling genomen.
Graag vragen wij uw aandacht voor het veilig
oversteken van schoolgaande kinderen (lopend of
fietsend) op deze locatie.
De situatie is als volgt. Wij gaan naar school over
het Marsmanplein, moeten de Generaal
Spoorlaan oversteken om vervolgens de
Rijnstraat in te rijden naar de Sint Bavoschool op
de Eemstraat. Ideaal gezien zouden voetgangers
kunnen oversteken ter hoogte van de
buurtwinkel. Het probleem daar is echter de
eerste oversteek, komende vanuit de Rijnstraat
en de middengeleider. Daar is voor schoolgaande
kinderen geen overzicht op komend verkeer. Dit
komt door de bocht in de weg, de snelheid van
het verkeer (50 km/h) en de geparkeerde auto’s
in de bocht. Daarnaast kunnen er auto’s uit de
parkeergarage komen en kunnen geparkeerde
auto’s gaan rijden. Dit maakt dat er een totaal
onveilige oversteek is voor schoolgaande
kinderen. Voor overstekende fietsers zijn er
helemaal geen voorzieningen aangebracht. In de
praktijk steken fietsers (en ook voetgangers) over
op de meest overzichtelijke plek, namelijk in de
bocht, met gebruik making van het
verdrijvingsvlak. Het verdrijvingsvlak is natuurlijk
niet bedoeld als middengeleider en ingericht als
Verzoek aan buurtbewoners
Tot slot vragen wij voor deze situatie om een
mening van buurtbewoners: hoe beoordeelt u de
situatie op de Generaal Spoorlaan ter hoogte van
de oversteek vanaf de Rijnstraat naar het
Marsmanplein. Stuur uw reactie aan:

zodanig, maar helpt wel om de oversteek te
maken over de brede Generaal Spoorlaan. Maar
ook daar komt verkeer van vele kanten, zoals
hierboven geschetst. Daarbij komt dat de laad- en
loszone vaak gebruikt wordt door busjes en
vrachtwagens, met alle gevolgen voor dode-hoek
gevaar. Onlangs is de situatie nog meer
verslechterd, doordat er een papierbak en een
glasbak op de laad- en loszone geplaatst zijn.
De kruising wordt dus totaal niet gebruikt zoals
deze ooit bedacht en bedoeld is. Omdat het
alternatief (oversteken bij het verdrijvingsvlak)
veiliger is, worden nog lerende kinderen en hun
ouders feitelijk gedwongen zich niet aan de
verkeersregels te houden. Met fietsers komend
vanaf het Marsmanplein is al helemaal geen
rekening gehouden. Op het Marsmanplein mag je
namelijk gewoon fietsen en deze route wordt
daardoor door veel fietsers ook gebruikt. Maar
ook met alternatieve routes moet je altijd de
Generaal Spoorlaan oversteken op deze plek.
Als het dan mis gaat, dan zou de voetganger of de
fietser nog de schuld krijgen ook. Want bij de
meest veilige plek hebben ze zich dan niet aan de
verkeersregels gehouden. Of bij de officiële
oversteekplaats hebben ze een auto of motor
door de onoverzichtelijke bocht niet of te laat
zien aankomen. Wij hopen dat er snel
maatregelen worden getroffen, zodat de kruising
op een veilige en juiste manier gebruikt kan gaan
worden. Om u te overtuigen van deze noodzaak
nodigen wij u uit eens te komen kijken op de
Generaal Spoorlaan om zelf te ervaren hoe het
hier is om als kwetsbare verkeersdeelnemer over
te steken.
secretaris@delftwater.nl, of doe een briefje
gericht aan de wijkraad met uw contactgegevens
in de bus van Generaal Spoorlaan 140.
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Telefoonnummers
Algemeen
Alarmnummer
Politie/wijkagent
Handhaving
Brandweer
Ambulante zorg
Meldpunt leefomgeving
Meld misdaad anoniem
Spaarnelanden grof huisvuil
Aanvraag nieuwe huisvuilpas

Telefoonnummer
112
0900-8844
023-5114950
023-5159500
023-7891600
14023
0800-7000
023-7517200
023-7517200

Webadres/mailadres

Medische info
Huisartsenpraktijk Eibers & Van Soest
Huisarts Wassenberg
Huisarts Waas en Sernee
Apotheek Catharina huis
Spoed post Spaarne gasthuis
Verloskunde praktijk Noord

023-5255203
023-5372817
023-5372822
023-5372363
023-2242526
023-5372675

www.huisartsenpraktijkelbersenvansoestprakrijkinfo.nl
www.praktijkwassenberg.nl
www.praktijkserneewaas.nl
www.catharinahuis.nl
www.spaarnegasthuis.nl
www.verloskundigepraktijkhaarlem-noord.nl

023-8918918
023-5472999
023-5433200
088-3582000
088-9958484
023-5436000
088-6522522
088-7891340
06-20678110

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
www.m1.abdellaui@gmail.com

Huisvesting
Gemeente Haarlem
Elan wonen
Pre wonen
Ymere
Woonservice Haarlem
Woonbond
Huurcommissie

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

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

Diversen
Juridisch loket
Sensoor hulpdienst
Jongerencentrum Delftwijk City
Tafeltje dekje
Dierenambulance

0900-8020
www.juridischloket.nl
023-5471471
www.sensoor.nl
023-5391061
www.delftwijkcity.nl
023-5261629
www.uvvhaarlem.nl
023-5246899 I 023-5491400

Zorg en Welzijn
Zorgbalans thuiszorg
Loket Haarlem
Steunpunt huiselijkgeweld
Kontext sociale hulp
Brijderstichting verslavingszorg
Centrum Jeugd en gezin
Stichting Dock
Mee NW Haarlem
Centrum indicatiestelling
Stichting Schakels Haarlem Noord
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www.politiekennemerland.nl
www.brandweerhaarlem.nl
www.ggdkennemerland.nl
www.gemeentehaarlem.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.spaarnelanden.nl
info@spaarnelanden.nl

Shiatsu- en voetreflex-therapie

Hoofdpijn en migraineklachten
Rugklachten en whiplash
Burn-out en geestelijke spanningen
Maag- en darmstoornissen

Rijksstraatweg 531 11 - Haarlem - Tel. 023-5374430
www.AngeleLokShiatsu.nl - info@AngeleLokShiatsu.nl

Last van uw voeten?
Gedipl. PEDICURE
CHIROPODISTE

SNACKBAR PARFAIT
net iets beter !!

RASPATAT, Broodjes Shoarma
Kebab, Shaslik en div. Belegde broodjes

S. Roos
Rijnstraat 81
Haarlem Tel. 539 1633

Onze specialiteit:
Heerlijke Schotels

Behandeling volgens afspraak

Jan Prinslaan 1 - Haarlem
Telefoon 023- 537 1998

Wij verzorgen uw complete
financiële- en loonadministratie alsmede:

van Lieshout & Co
Administratiekantoor

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

Zijlweg 154 • 2015 BJ Haarlem • Tel. 023 - 531 92 76
info@vanlieshoutco.nl

..

Winkelcentrum MARSMANPLEIN
”Alles bij de hand”
Bij ons vindt U:

Snackroom De Marsman

Dierenshop van den Berg

Grillroom Eethuis Agora

Scharrelslager de Vleespot

Bloemsierkunst Teeuwen

Kledingreparatie Perfect

Volendammer Vishandel -

Kindermode Peppino

Dennis Jonk

Bmate Computers en -

Supermarkt Albert Heijn

Automatisering

Restaurant PEPERZOUT

PLUS Supermarkt

Kinderdagverblijf Het Vosje

Toucha Fashion

Fysiotherapie Haarlem-Noord

De Speciale Kaaszaak Haarlem

Tandartspraktijk Kennemerland

Schoenmakerij Peter

Toko Bandoeng

Haarlemse Versmarkt

Omaco Makelaars

Bakkerij Goemans

Johnny’s Burger CO

Lectuurshop KOMPAS

Kruidvat

KPPRS Haarmode

Bruna

North End - CD, DVD, Vinyl

Big Bazar

Flower Baby

Blokker

Galjé Kappers by Robert

Barbershop Firakos

Nicofia specialist in Sfeer -

Beter Horen

Raammode en meer
Ton Chase Gereedschap en Verf specialist

De Buurtwinkel SIG/DOCK
Makkelijk en gratis
parkeren
Bereikbaar via
het openbaar
vervoer buslijn 3, 14
en 73

www.marsmanplein.nl
en

Facebook Marsmanplein

