PATRIMONIUMBUURT
Nieuwsbrief 2 – Wijkraad Patrimoniumbuurt, December 2013

De nieuwe wijkraad en de werkgroepen wensen u allen
gezellige feestdagen en een mooi nieuw jaar in onze wijk!

In deze nieuwsbrief:
-

Informatie over de Wijkraad
Het Dagelijks Bestuur stelt zich voor
Verslag van de buurtavond, 24 sept.
Resultaten van de vragenlijst
Plannen voor een website

-

Activiteitenagenda
(Web)redactieleden en input gezocht!
Wist u dat…?
Handige telefoonnummers

Informatie over de Wijkraad
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de nieuwe wijkraad, die op 24 september. is opgericht (zie
p.2). In deze nieuwsbrief, die vier keer per jaar zal verschijnen, houdt de wijkraad u op de hoogte
van besproken onderwerpen, initiatieven en belangrijke informatie.
De wijkraad wordt dit eerste jaar gevormd door acht bewoners, en vormt een schakel tussen de
wijk en de gemeente. De gemeente kan bijvoorbeeld plannen via de wijkraad kenbaar maken of
ze met de buurtbewoners bespreken. Daarnaast is de wijkraad een platform waar gemeenschappelijke problemen kunnen worden aangekaart of wensen en ideeën besproken en gerealiseerd.
De wijkraad wordt ondersteund door werkgroepjes, waar u zich voor kunt aanmelden (zie p. 2).
Verder kunt u op de volgende manieren in contact komen met de wijkraad:
•
		
		
		

Wilt u iets aankaarten, een idee aandragen of naar een vergadering van de wijkraad
komen? U kunt dit doorgeven aan het secretariaat (Justine Leeuwenberg en Els Holthuis):
secretaris.wrpatrimonium@gmail.com of 06-10618300 (Justine). U kunt eventueel ook voorzitter Piet de Vries benaderen: p.vries89@upcmail.nl of 023-5253547 / Kloppersingel 23.

•
		
		
		
		

De wijkraad houdt zijn openbare vergadering iedere tweede dinsdag van de maand van
20.00 uur tot 22.00 uur, waarvan het eerste uur beschikbaar is voor inbreng uit de wijk. De
eerstvolgende vergadering is dus op 14 januari. Locatie is de lerarenkamer van de Willem
van Oranjeschool, Rozenhagenstraat 15. Aanmelden bij de secretaris wordt op prijs gesteld.
We hopen u te zien tijdens een van de vergaderingen!
Piet de Vries, voorzitter wijkraad
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Even voorstellen: Dagelijks Bestuur nieuwe Wijkraad

Van links naar rechts: Piet de Vries, Justine Leeuwenberg, Els Holthuis, Ad Demmers.

Voorzitter: Piet de Vries (73)
Ik woon al sinds 1990 met veel plezier aan de
singel. In 2000 ben ik met pensioen gegaan, na
30 jaar gewerkt te hebben in het hoger onderwijs: in Haarlem was dat de SOSA. Ik heb één
zoon, die in Brussel woont en werkt, en ben getrouwd met een Marokkaanse, Maryam. Na mijn
jarenlange ervaring in de politiek en vakbond,
wil ik mij nu héél graag inzetten voor onze wijk.

Penningmeester: Ad Demmers (33)
Sinds een jaar woon ik met mijn vrouw en twee
katten aan de Kloppersingel. Mijn hobby’s zijn
motorrijden, skiën en klussen aan ons huis.
Naast mijn werk ben ik actief als vrijwilliger bij het
Haarlemse poppodium Patronaat en de Padvinderij. Ik ben lid geworden van de wijkraad omdat ik een bijdrage wil leveren aan onze mooie
wijk zodat wij er nog lang van kunnen genieten.

2e secretaris: Els Holthuis (53)
Ik ben in 1989 in Haarlem komen wonen (Zocherstraat). Als werkloos leerkracht basisonderwijs geef ik nu bijles aan huis. Daarnaast geef
ik voorlichting op middelbare scholen voor COC
Kennemerland. Ik ben getrouwd en heb drie (uitwonende) kinderen. We hebben zes katten en een
hond, met wie ik regelmatig door de buurt wandel. Ik heb dus veel tijd over en het leek me leuk
om iets te gaan doen voor onze prachtige buurt!

1e secretaris: Justine Leeuwenberg (60)
Ik ben geboren en getogen in Haarlem en woon
sinds 2000 met mijn man in de Zocherstraat, na
lang in Amsterdam te hebben gewoond. In het
dagelijks leven ben ik docent op een ROC in
Leiden. In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur
aan het wandelen, fietsen en fotograferen. Ik
heb zitting genomen in de wijkraad om er mede
voor te zorgen dat onze wijk zo groen mogelijk
wordt/blijft.

Verslag van de buurtavond, 24 sept. 2013
Op 24 september 2013 werd de nieuwe wijkraad opgericht tijdens een buurtavond in de Koningkerk. Behalve de initiatiefgroep en ruim 50 belangstellenden was Menno Evers van de gemeente
Haarlem aanwezig, evenals Marcel Smeenk van DOCK en wijkagent Frank Kathmann.
Acht buurtbewoners zijn door de aanwezigen gekozen tot leden van de nieuwe wijkraad. Het Dagelijks Bestuur stelt zich hierboven aan u voor.
De overige leden zijn Anita de Jong, Anneke Chaudron, Anneke Jongejan en Ton van der Voort. Zij
stellen zich in de volgende nieuwsbrief voor.
Menno Evers presenteerde een wijkprofiel van de Patrimoniumbuurt (meer hierover in de volgende
nieuwsbrief), en vertelde over de functie van een wijkraad. De gemeente stelt een budget beschikbaar voor onkosten van de wijkraad zoals communicatie, huur van vergaderruimte et cetera. De
gemeente blijft verantwoordelijk voor de wijk. Piet de Vries presenteerde de resultaten van de ingevulde vragenlijsten (zie p. 3 van deze nieuwsbrief).
Tijdens de buurtavond zijn ook de eerste werkgroepjes gevormd die de wijkraad op een specifiek
onderwerp ondersteunen, zoals redactie/communicatie, speelplaatsen, veiligheid, verkeer/parkeren en groen/milieu. Wie zich voor een werkgroepje wil aanmelden, kan dat doorgeven aan Anneke
Chaudron: avon786@outlook.com.
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Resultaten van de vragenlijst: een samenvatting
Afgelopen zomer zijn er in de Patrimoniumbuurt ruim 550 vragenlijsten verspreid om te vragen wat
men aan de buurt waardeert en welke aandachtspunten er zijn. Ook werd er gepeild of er behoefte
is aan een wijkraad en wie animo heeft om te participeren.
155 formulieren kwamen retour; een opvallend hoge respons van 28 %.
Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten:
Sterkste punten aan de buurt:
1. Nabijheid Centrum, ligging bij station en winkels;
2. De ruimte, de rust en het sociale karakter van de wijk;
3. De architectuur, planologie van de buurt, de variatie in woningen;
4. Het onderhoud van de woningen;
5. Het groen, de tuintjes, de singel en de Bolwerken vlakbij.
De grootste problemen in de buurt:
1. Het parkeren (vaak dubbel) bij de school en de Koningkerk;
2. Afvalproblematiek: hondenpoep, uitgaanspubliek, dumpen van afval;
3. Verloedering van de wijk, overlast, ‘Tokkies’, bedreigingen;
4. Verkeer: te hard rijden, sluipwegen, fietsers op het trottoir;
5. Onverzorgde voortuinen, ligusterheggen, Werfstraat onverzorgd.
Waar moet wijkraad aandacht aan besteden? (De meest genoemde onderwerpen)
1. Informatie over/ inspraak op plannen van de gemeente (56x);
2. Verkeer in en om de buurt (55x);
3. Veiligheid (50x);
4. Onderhoud door de gemeente (45x);
5. Parkeren (42x);
6. Groen (40x);
Is het belangrijk dat de Patrimoniumbuurt een wijkraad krijgt?
1. Ja (139x);
2. Nee (8x);
3. Geen mening (8x);
Wilt u zich inzetten voor de buurt of de wijkraad?
1. Inzet voor de wijkraad (7 bewoners);
2. Inzet voor werkgroep, redactie of als ‘doeners’ (11 bewoners).
De nieuwe wijkraad neemt de resultaten mee in het bepalen van de agenda voor de komende tijd.
Inmiddels zijn er werkgroepjes gevormd die zich bezig houden met diverse aandachtspunten zoals
genoemd in de vragenlijsten.
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(Web)redactieleden en input gezocht!
De werkgroep ‘redactie’ van de wijkraad bestaat momenteel uit twee leden: Judith Huitenga en Iris Hartog, in de toekomst aangevuld met
Riek Vergers. Zij zullen zorgen voor de nieuwsbrieven.
Daarnaast zal de redactie in samenwerking met
een ontwikkelaar een website opzetten, ‘invullen’ en onderhouden. Kijk voor een indruk op
http://boschenvaart.nl/. We brainstormen over
mogelijke functies (nieuwsbrief, ideeënbus,
wijkagenda, inlogmogelijkheid voor wijkbewoners met een ‘marktplaats’, forum, pagina voor
oproepjes etc.).
Om het werk goed te kunnen verdelen en om
de expertise binnen de werkgroep te vergroten, zijn wij op zoek naar redactieleden!
Vind je het leuk om tekstjes te schrijven, een column te schrijven of een interview af te nemen?
Ben je handig met redactiesoftware? Wil je bij
activiteiten foto’s maken? Meld je vóór 15 januari bij de redactie:
redactie.wrpatrimonium@gmail.com. Ook ideeën voor de website of input voor de nieuwsbrief van 21 maart (deadline kopij 21 februari!) kun je naar bovenstaand adres sturen!

Wist u dat…..?
•
		
		
•
		
		

…‘patrimonium’ ‘vaderlijk erfdeel’ bete
kent, maar ook ‘onroerende goederen
van één eigenaar’?
…huurwoningen die nu vrijkomen, door
Pré Wonen worden gerenoveerd en in de
‘vrije sector’ verhuurd?

Activiteitenagenda
- 20 dec.
19.30u:
					
- 20 dec.
19.30u:
					
- 29 dec.
Koopzondag,
- 8 jan.
18.00u:
- 14 jan.
20.00u:
- 26 jan.
Koopzondag,
- 11 feb.
20.00u:
- 8 mrt.
20.00u:

Kerst Sing-In, Koningkerk
Zie www.koningkerk.net
Jongens- en meidenavond,
Koningkerk
Cronjéstraat
Buurtmaaltijd Koningkerk
Vergadering wijkraad
Cronjéstraat
Vergadering wijkraad
Vergadering wijkraad

Wil je activiteiten voor april-mei-juni op de agenda van de lente-editie zetten, of heb je een wistu-dat’ je? Mail ze vóór 1 maart naar:
redactie.wrpatrimonium@gmail.com.

Handige telefoonnummers
Algemeen alarmnummer
Politie / wijkagent Kathmann
Spaarnelanden, grofvuil
Gemeente, gem. afdelingen
Meldpunt leefomgeving e.d.
Gemeente Handhaving:
Storingen gas/ elektra
PWN storingen		
Pré Wonen		
Loket Haarlem zorg/welzijn
Vrijw. Hulpdienst Noord
Welzijnsorganisatie DOCK
Sensoor telef. hulpdienst
Willem van Oranjeschool
Huisartsen Koningshoed
Wijkraad (Piet de Vries, vz)

112
0900-8844
0900-8477
14023
023-5115115
023-5114950
0800-9009
0800-0232355
088-7700000
023-5430990
023-5436015
023-5436000
023-5471471
023-5252683
023-5256040
023-5253547

