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Voorwoord voorzitter wijkraad

Wijkraad patrimoniumbuurt één jaar!
Komende maand bestaat onze wijkraad alweer één jaar. We hebben
niet stilgezeten het afgelopen jaar: onze wijkraad bestaat uit 8 leden,
daarnaast draait een drietal werkgroepen (Veiligheid, Verkeer &
Parkeren en Speelplaatsen) volop. Alleen een werkgroep Groen
& Milieu is nog niet helemaal van de grond gekomen. Tijdens onze
jaarvergadering willen we dit ook graag met u bespreken.
De jaarvergadering wordt gehouden op woensdagavond 15 oktober
in de Koningkerk. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
U zult begin oktober meer informatie hierover ontvangen.
Maar eerst gaan we nog een gezellig buurtfeest vieren op 13 september
in het Mandelapark. Dit feest wordt georganiseerd in samenwerking
met Flinty’s, de wijkraad Schoten en onze wijkraad. Het is de eerste
keer dat een dergelijk feest wordt gehouden. We zijn zelf ook aanwezig
als wijkraad. Voor meer informatie over het feest, kijk op pagina 3.
We hebben ook een tegenslag moeten incasseren: vorig jaar hebben
we een vragenlijst naar u verstuurd over onze wijk. Helaas zijn alle 155
door u ingevulde formulieren verloren gegaan. We hebben wel alle
antwoorden verwerkt en een goed beeld gekregen van de wijk, maar
juist de namen van degenen onder u, die hebben aangegeven iets voor
de buurt te willen doen, zijn verloren gegaan. Daarom roepen we u van
harte op u opnieuw te melden wanneer u klussen voor de wijk(raad)
wilt doen, zoals het bezorgen van nieuwsbrieven of gezamenlijk
schoonmaken van een straat. Of wellicht voor individuele buurtbewoners, zoals het verzorgen van de tuin van een buurtbewoner die
dat niet meer zelf kan. Meldt u zich dan bij de secretaris van de
wijkraad, Justine Leeuwenberg, Zocherstraat 3c, tel. 023-526 75 82,
mailadres: secretaris.wrpatrimonium@gmail.com of bij
ondergetekende.

In deze nieuwsbrief:

• Voorwoord voorzitter wijkraad
• De redactie stelt zich voor
• Buurtfeest in het Mandelapark
• Interview met wijkagent Frank Kathmann
• Fotowedstrijd gevelstenen
• Help de Schelp
• Kort nieuws en Wist u dat…?
• Activiteitenagenda
• Handige telefoonnummers

Ik wens u een mooie nazomer toe,
Piet de Vries,
Kloppersingel 23, 023-525 35 47
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Even voorstellen: de redactie van de nieuwsbrief
Bij het lezen van de vorige nieuwsbrief heeft u al kennis gemaakt met de wijkraad. In deze nieuwsbrief maakt
u kennis met de redactie van de nieuwsbrief. De leden van de redactie stellen zich hieronder aan u voor:
• Iris Hartog (31)
Ik ben opgegroeid in Haarlem en ben
de afgelopen jaren erg veel verhuisd.
Samen met mijn vriend en twee
katten woon ik nu ruim een jaar met
veel plezier in de Rozenhagenstraat,
waar ik voorlopig wel even blijf.
Sinds een paar maanden ben
ik ook regelmatig te vinden in
mijn moestuintje hier vlakbij, in
het Nelson Mandelapark. Ik heb
Humanistiek gestudeerd in Utrecht,
met als specialisatie ethiek en morele
oordeelsvorming. Momenteel doe
ik promotieonderzoek bij het AMC.
Om mijn steentje bij te dragen aan
de buurt, maak ik samen met Judith
en Lieneke de nieuwsbrief van de
wijkraad en zit ik in de werkgroep (in
wording) Groen & Milieu.

• Judith Huitenga (31)
Ik woon sinds anderhalf jaar in de

Talmastraat, samen met mijn
vriend. Daarvoor heb ik in
Leeuwarden en Amsterdam
gewoond. Het bevalt me hier
heel goed, zowel in Haarlem
als in onze wijk. Lekker op
de fiets naar het strand,
wat wil je nog meer! Ik werk
bij Servicepunt Flex, een
onderdeel van UWV en de
uitzendbranche. Ik ben bij de
redactie gekomen, omdat ik het
leuk vind om te schrijven en iets
voor de buurt te doen. Een mooie
combinatie.

• Lieneke van der Veen (62)
Voorheen woonde ik in Zandvoort
en werkte ik als sociaal-juridisch
medewerker in een zorginstelling.
In 2006 ben ik in deze fantastische
buurt komen wonen en ik was
meteen super enthousiast over

> Vlnr: Iris Hartog, Judith Huitenga en
Lieneke van der Veen

het huis, de tuin, de buurt en een
woonplek zo dicht bij het bruisende
hart van Haarlem. Eerlijk gezegd
vind ik de wijk ook een beetje saai,
ik mis een gezellig buurtcafé, een
straatfeest of actieve burendag.
Misschien verandert dat in de
komende jaren onder invloed van de
wijkraad, nieuwsbrief en Facebook
van onze Patrimoniumbuurt.

Interview met wijkagent Frank Kathmann, door Iris Hartog
Frank Kathmann is wijkagent voor de wijken Patrimoniumbuurt, Frans Halsbuurt
en Transvaalbuurt (inclusief de Cronjéstraat). Ik spreek hem op het bureau aan het
Marnixplein, waar de verhuisdozen al in de gang staan.
Het bureau zal voorlopig nog niet
sluiten, maar voor aangiftes en
andere zaken kunnen burgers er
sinds 7 juli niet meer terecht. Het
bureau aan de Koudenhorn heeft de
baliefunctie overgenomen. “Er
verandert veel, in het kader van de
Nationale Politie”, aldus Kathmann.
“Maar gelukkig blijft het wijkwerk in
zijn huidige vorm wel bestaan”
• Hoe ziet de wijkagent onze wijk?
Kathmann noemt ten eerste de
diversiteit. De van oorsprong
gereformeerde wijk werd gemêleerder
toen er aan de overkant van het
Spaarne bij de Drostefabriek (‘De
Beits’) werd verbouwd, en veel
bewoners naar de Patrimoniumbuurt
verhuisden. Een punt van aandacht is
de omgeving van de Werfstraat en
het Nelson Mandelapark. Zoals op
meer plekken zonder woonhuizen of
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doorgaand verkeer, ogen deze
plekken ‘verpauperd’ en worden ze
als onveilig ervaren. Actueel is de
tijdelijke huisvesting van jongerencentrum Flinty’s in buurtcentrum De
Fjord aan de Paul Krugerkade. In de
fase na de verhuizing hielden de
politie en de gemeentelijke
handhaving ieder weekend toezicht,
maar dat is inmiddels afgebouwd. Bij
eventuele overlast is belangrijk dat
dit wordt gemeld via het algemene
nummer van de politie: 0900-8844.
• Wat doet een wijkagent zoal?
Kathmann legt de nadruk op zijn
‘regiefunctie’ in de wijk. Hij bemiddelt
bij grote zaken of bijvoorbeeld bij
slepende burenruzies, signaleert
aandachtspunten en ‘zet deze uit’ in
de rest van het team. Als zijn volle
takenpakket het toelaat (dat bestaat
namelijk niet alleen uit wijkwerk),

fietst hij tijdens zijn werkdagen
(wo. t/m zo.) door ‘zijn’ drie wijken.
“Op de fiets zie je niet alleen veel
meer, maar ben je ook makkelijker
aanspreekbaar voor wijkbewoners.”
• Hoe en waarvoor kunt u Frank
Kathmann bereiken?
De wijkagent kunt u bereiken via het
algemene nummer: 0900-8844. Via
dit centrale nummer wordt iedere
vraag of melding geregistreerd, en
komt deze ook goed terecht wanneer
de wijkagent vrij of op vakantie is. Is
de wijkagent niet direct bereikbaar,
dan wordt u later teruggebeld.
De wijkagent is te benaderen voor
alle zaken (zonder spoed) die binnen
het aandachtsgebied van de politie
vallen. Voor gemeentelijke zaken
zoals parkeren, afval of meeuwen,
kunt u bij de afdeling Handhaving
terecht (zie de telefoonlijst).
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Buurtfeest op 13 september
Jongerencentrum Flinty’s
en de wijkraden van de
Patrimoniumbuurt en
Schoten slaan de handen
ineen en organiseren in het
Nelson Mandelapark op 13
september een evenement
voor de hele buurt.
Door dit evenement willen we
jongeren, buurtbewoners en
andere geïnteresseerden dichter
bij elkaar brengen. De jongeren
die actief zijn bij Flinty’s dragen
ook hun steentje bij. Flinty’s is
nu tijdelijk gevestigd aan de
Paul Krugerkade.
Het feest heeft ‘het boerenleven’ als thema. Er worden
verschillende (kinder)activi-

teiten georganiseerd en er
zijn diverse informatiestands
aanwezig. Het feest start om
12.00 uur en duurt tot 19.00
uur. In de middag is er een
open podium. Op dit podium
kunnen alle bewoners – jong en
oud – van beide buurten hun
talent laten zien. Denk hierbij
aan zingen, dansen, stand-up
comedy, jongleren, goochelen
etc. Ben je tussen de 9 en 99
jaar en lijkt het je leuk om mee
te doen, geef je dan op via:
tooijevaar@haarlemeffect.nl.
Geef aan wat je wilt doen en
wat je nodig hebt.
We hopen iedereen te mogen
begroeten op 13 september
vanaf 12.00 uur!

Fotowedstrijd
Henk en Marion Tempelaar uit de Zocherstraat zijn de gelukkige winnaars van de
appeltaart: zij hadden de twee gevelstenen
op de juiste plek herkend.
De gevelsteen met de afbeelding ‘Lente’ bevindt zich in de
Rozenhagenstraat 46-48 en de gevelsteen met de tekst ‘Van hout en
steen…’ aan de zijgevel van de Johannes de Breukstraat 40. Marion:
‘We vonden het een hele leuke opdracht en hebben alle straten van
de wijk doorgelopen. Er zijn veel meer gevelstenen dan ik dacht.
Terwijl ik toch in de buurt geboren ben, was het wel even zoeken!’

Hoe goed kent u de Patrimoniumbuurt?
Opnieuw
2 gevelstenen en
aan u de vraag: op
welke exacte locatie
bevinden zich deze
gevelstenen?
U kunt uw antwoord
mailen naar
redactie.wrpatrimonium
@gmail of in de
brievenbus stoppen
op Zocherstraat 17 of
Rozenhagenstraat 55.
Als u dat doet vóór 1 oktober dingt u mee
naar een heerlijke versgebakken appeltaart.

Help De Schelp
Bent u het zat om met een tas vol
oude kranten naar de papierbak te
gaan? Help dan De Schelp.
Tussen De Nieuwe Landstraat en de President
Steijnstraat bevindt zich het enorme terrein van
De Schelp, school voor leerlingen met soms zeer
beperkte mogelijkheden. Behalve aan het
opdoen van kennis wordt er veel aan projecten
gewerkt, zowel binnen als buiten de school. Het
ophalen van oude kranten in de Patrimoniumbuurt is één van de activiteiten.
Voor de leerlingen
betekent dat een
spannende samenwerkingsopdracht:
met 15 leerlingen en 2
begeleiders in groepjes
de straat op, de
kranten verzamelen
die buiten op straat
zijn neergezet, in
karretjes alle gevulde tasjes en pakketten
meenemen naar school en daar sorteren op
papier, karton en plastic (tasjes). Binnen een
uur klaren ze met z’n allen deze klus. Voor de
leerlingen is het een leuke, leerzame taak, voor
de school levert het oud papier een extraatje op
voor bijzondere activiteiten, zoals een sportdag
of een schoolreisje.
Helpt u De Schelp? Dat kan op deze manier:
• Zet uw kranten buiten op maandag voor
13.00 uur (niet tijdens schoolvakanties of als
het kletsnat of spiegelglad is). De kinderen
bellen niet aan en komen ook niet binnen.
• De route waar de kranten worden opgehaald:
Johannes de Breukstraat, Zocherstraat,
Vrouwenhekstraat tot aan de
Patrimoniumstraat, Patrimoniumstraat,
Rozenhagenplein, Nieuwe Landstraat en de
Kloppersingel tot aan nummer 147.
• Zit uw adres er niet tussen, dan kunt u uw
tasje bij de Koningskerk neerzetten of op
maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur
bij De Schelp afgeven. Niet naar school bellen
om het te laten ophalen.
• De eerste ophaaldag na de zomervakantie is
op 8 september.
Namens de leerlingen, meester Rob, juf Ellen
en de rest van het team van De Schelp hartelijk
dank!

Nieuwsbrief 4 • Wijkraad Patrimoniumbuurt • augustus 2014

p3

Activiteitenagenda

Kort Nieuws

• 9 september vergadering wijkraad (20.00 - 22.00 uur)
• 13 september buurtfeest in het Mandelapark
(12.00 - 19.00 uur)
• 15 oktober jaarvergadering voor de hele wijk
(locatie: Koningkerk)
• 11 november vergadering wijkraad
• 9 december vergadering wijkraad
• Elke laatste zondag van de maand koopzondag in de Cronjé
(12.00 - 17.00 uur)
• Elke eerste woensdag van de maand Restaurant in de
Koningkerk (18.00 uur)

Adopteer een boomspiegel!

------------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende nieuwsbrief verschijnt half december 2014.

Heeft u een bijdrage of leuk idee?

Mail vóór 1 november naar: redactie.wrpatrimonium@gmail.com
Heeft u de vorige nieuwsbrief gemist en/of wilt u deze of volgende
editie(s) digitaal ontvangen? Mail naar bovenstaand adres!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u een boomspiegel (de aarde rond
een boom) in de buurt beplanten en
onderhouden, of doet u dat al?
De gemeente juicht dat van harte toe, en
zal naast de betreffende boomspiegels
een markering op
een stoeptegel
aanbrengen,
als teken dat
Spaarnelanden er
geen onkruid hoeft
te bestrijden.
Via secretaris.wrpatrimonium@gmail.
com kunt u zo’n markering aanvragen
en informatie ontvangen over toegestane
beplanting etc. Doet u dat a.u.b. uiterlijk
30 september, en vermeld uw gegevens en
de locatie van de boomspiegel.

Ingezonden mededeling

Wist u dat…..?
… De Facebook-pagina van de Patrimoniumbuurt inmiddels 58
leden telt? Op de Facebookpagina wordt veel informatie met
elkaar gedeeld.
Ook lid worden? Log in op Facebook, ga naar
facebook.com/groups/Patrimoniumbuurt en meld
u aan als lid. De redactie zal u dan toevoegen.
Heeft u geen Facebook en wilt u een oproepje
o.i.d. plaatsen, of heeft u er hulp bij nodig? Doe dan een briefje
met de oproep, uw naam, adres en telefoonnummer in de
brievenbus van Zocherstraat 17 of Rozenhagenstraat 55
of mail naar redactie.wrpatrimonium@gmail.com

… De vergaderingen van de wijkraad starten met een
themabijeenkomst? Bij iedere vergadering wordt er een
gastspreker uitgenodigd die de buurt van nuttige informatie
kan voorzien. Zo zijn er gastsprekers geweest over Veiligheid
en Handhaving en over de toekomstige veranderingen op het
gebied van zorgtaken door de gemeente.
Wilt u meer weten over de themabijeenkomsten?
Kijk dan op de facebook-pagina of neem contact op met
voorzitter Piet de Vries.

… De gemeente begonnen is met proefboringen
voor het plaatsen van ondergrondse
containers? Vanaf 2015 zullen de ondergrondse
containers is gebruik worden genomen.

… Bijna alle woningen in de Patrimoniumbuurt
nu zijn voorzien van gemeentelijke
monumentenplaatjes?
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De Vrijwillige Hulpdienst Noord en Oost
Deze organisatie is 25 jaar geleden vanuit
de kerken gestart. Wekelijks telefonisch
bereikbaar van maandag tot en met
donderdag tussen 09.00 uur en 11.00 op
telefoonnummer 023-535 37 00 voor belangeloze
hulp aan ouderen en mindervaliden. De hulp
bestaat voornamelijk uit het halen en brengen
van en naar huisarts, ziekenhuis, vrienden en
familie, maar ook naar (muziek)uitvoeringen
of het buurthuis.
Wilt u vrijwilliger bij de hulpdienst worden?
Neem dan contact op met Jos Slenter
op 023-537 20 18.

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
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