Wijkkrant

PATRIMONIUM BUURT

Patrimoniumbuurt nu ook online!
De Patrimoniumbuurt is nu helemaal digitaal: Sinds kort is er een eigen
website, waar u veel informatie vindt over onze wijk, de werkgroepen,
de wijkraad en evenementen in de buurt. Een website voor en door de wijk,
te vinden op www.patrimoniumbuurt.nl.
De redactie is doorlopend op zoek naar
nieuwe informatie om
met alle wijkbewoners
te delen. Daar hebben
we ook uw hulp als
wijkbewoner bij nodig.
Heeft u interessant
nieuws of een leuk idee
voor de website, laat
het ons weten. Dit
kunnen bijvoorbeeld
foto’s zijn van vroeger,
een vermelding van een
evenement in de buurt
of iets anders dat u graag wilt delen
met uw buurtgenoten.
De website is niet het enige digitale
platform van de Patrimoniumbuurt.
Er was al een Facebookpagina en sinds
enkele maanden zijn we ook aan het
twitteren geslagen. (zie p.4)
Met de komst van de website is het
redactieteam uitgebreid met Pepijn
Vanthoor, bewoner aan de Kloppersingel. Het actueel houden van de
website en schitterende foto’s maken
is zijn specialiteit.

een vernieuwde uitstraling, en is de
naam ‘nieuwsbrief’ veranderd in
‘wijkkrant’ om nog duidelijker te
maken dat ook de wijkkrant vóór en
door de bewoners van de Patrimoniumbuurt wordt gemaakt. Op de
website vindt u voortaan het meest
actuele nieuws. U kunt zich ook via de
website aanmelden voor een digitale
nieuwsbrief, die u per e-mail ontvangt.
Wilt u reageren, een bijdrage leveren
of ons laten delen in uw belevenissen?
U kunt ons bereiken via
redactie@patrimoniumbuurt.nl.

De papieren wijkkrant blijft overigens
gewoon bestaan en verschijnt drie keer Veel plezier bij het bekijken van de
website en het lezen van de wijkkrant!
per jaar, ervan uitgaand dat niet alle
buurtbewoners onze website zullen
bezoeken. Inmiddels heeft de wijkkrant De redactie
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Van de wijkraad
Het voorjaar barst los en ook de wijkraad is volop in beweging. De laatste
openbare wijkraadsvergaderingen waren goed bezocht, mede vanwege
interessante gastsprekers. Op de website kunt u daar meer over lezen.
In april verzorgde onze redactie een
presentatie als voorproefje van de nieuwe
website en samen met buurtbewoners
werden plannen gemaakt om de website
van informatieve inhoud te voorzien.
Op dinsdagavond 12 mei zal het themadeel worden gewijd aan de ‘werkplaats
Talmastraat’, eigendom van Pré Wonen,
waarbij we hopen dat dit pand een
functie zal krijgen voor onze buurt.
Binnen het dagelijks bestuur van de
wijkraad heeft Els Holthuis de functie
van ‘eerste secretaris’ overgenomen van
Justine Leeuwenberg, die nu tweede
secretaris is. Met de lancering van de
website heeft het secretariaat een nieuw

e-mailadres: secretaris@patrimoniumbuurt.nl. Via dit adres kunt u zich
aanmelden voor de openbare vergaderingen en voor het ontvangen van de
(digitale) agenda’s en verslagen.
De verschillende werkgroepen werken
ondertussen aan diverse verbeterpunten. De werkgroep ‘speelplaatsen’ heeft
z’n doelstelling vergroot en heet
voortaan ‘werkgroep jeugd en speelplaatsen’, om ook aandacht te schenken
aan de verbetering van het leefklimaat
voor jongeren. Wilt u zich aansluiten bij
deze werkgroep? Stuur dan een mailtje
naar Anita de Jong: a.bliek4@chello.nl.
In breder verband denken we als

Buurttuin bij EcoSol in de Werfstraat

PATRIMONIUMbuurt
wijkraad ook mee over de toekomst van
de Haarlemse wijkraden, met name in
verhouding tot nieuwe burgerinitiatieven. Onlangs organiseerde de gemeente
een werkconferentie voor wijkraden en
hopelijk krijgt deze een vervolg. Wat ons
betreft zou er meer aandacht moeten
komen voor de relatie tussen de bestaande wijkraden en nieuwe initiatieven, die altijd zeer welkom zijn, maar
vaak niet zonder gemeentelijke (financiële) steun kunnen worden uitgevoerd.
Ik wens u een mooi voorjaar toe.
Piet de Vries,
Voorzitter wijkraad Patrimoniumbuurt

Werkgroep Groen & Milieu
Het ‘groenseizoen’ is weer begonnen en in de buurt zijn
bewoners alweer actief bezig in hun tuintjes. Het juiste
moment om als werkgroep Groen & Milieu met hernieuwde energie aan de slag te gaan.

Hier kunnen ze weer leren
deelnemen aan de maatschappij en eventueel
doorstromen naar vrijwilligerswerk of mogelijk naar
regulier werk.
Op dit moment zijn de
fietsenwerkplaats en de tuin
al een aanloopplek voor
buurtbewoners die bijvoorbeeld hun fiets willen laten
repareren of hulp nodig
hebben bij het snoeien van
een heg. Daar krijgen we
dan spontaan zelfgebakken
taart voor terug.
Tot nu toe wordt er vooral
verbouwd voor de voedselbank, maar er komen ook
geregeld buurtbewoners
groenten halen en een
praatje maken. Daaruit is het
plan ontstaan om nog meer
te gaan doen aan buurtverbinding. Jong en oud die
elkaar vinden op de tuin
onder het genot van een
kopje thee of koffie. Zelf
groente, fruit en bloemen
plukken. Spelen in de

Els Holthuis en Justine Leeuwenberg hebben onlangs
versterking gekregen van Anneke Chaudron en Mariska
Reus.
Eén van onze eerste acties was het opzetten van een
handtekeningenactie over het na regen onbegaanbare
wandelpad langs de Kloppersingel. Veel buurtbewoners
hebben hun handtekening gezet. Inmiddels heeft de
gemeente een extra laag op het pad aangebracht. Dit heeft
helaas nog niet het gewenste resultaat gehad. Verder zijn
we bezig geweest met de
‘adoptiemogelijkheid’ van
boomrondes (u kunt zich
hiervoor bij ons aanmelden!), overleg met
Spaarnelanden over het
plaatsen van afvalcontainers in onze wijk,
Opgefleurde zijmuur in de wijk
de bouwplannen in de
Werfstraat, de samenwerking met EcoSol, en contact
zoeken met al bestaande groeninitiatieven in Haarlem. We
hebben ook een eigen ‘wijkschouw’ gehouden; met
‘groene ogen’ door de wijk gelopen. Dit heeft onder
andere geleid tot een overleg met Pré Wonen over het
beleid rond (verwaarloosde) voortuinen.
Daarnaast hebben we nog meer acties op de planning
staan. U kunt op de website onder het kopje ‘werkgroepen’
lezen wat onze plannen zijn voor de komende tijd.
Voor vragen of tips t.a.v. groen en milieu kun je ons mailen
via het mailadres: secretaris@patrimoniumbuurt.nl.

zandbak en lopen over
boomstammen. Een bijenkas.
Educatieve activiteiten voor
de kinderen en het onder de
aandacht brengen van
‘vergeten groenten’.
Kortom; een echte buurttuin
waar iedereen van kan
genieten en waarin we
hopelijk de buurt mogen
verwelkomen!
Simone de Jong, contactpersoon EcoSol Werfstraat

Namens de werkgroep: Justine Leeuwenberg
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foto: Justine Leeuwenberg

In de Werfstraat is al jaren het leerbedrijf van EcoSol gevestigd. De mensen die hier werkzaam zijn hebben een afstand
tot de arbeidsmarkt. Bij onze locatie aan de Werfstraat bouwen ze dagritme en structuur op in een fijne omgeving.

Werkplaats Talmastraat: een bestemming
voor de buurt?
In de vorige wijkkrant berichtten we u al over de ‘werkplaats Talmastraat’.
Het pand, gelegen aan het plein tussen Talmastraat 11 en 13, is door
eigenaar Pré Wonen onlangs aan de buitenkant opgeknapt.

Hoe de binnenkant eruit gaat zien
is afhankelijk van de toekomstige
bestemming.
Pré Wonen wil graag dat de
werkplaats een maatschappelijke
functie krijgt voor onze buurt, en
zal op basis van concrete ideeën
een plan ontwikkelen voor het
opknappen en de exploitatie van
het pand. De exploitatie moet kostendekkend zijn, maar hoeft niet
winstgevend te zijn.
Voor ons als buurtbewoners is dit
het moment om ideeën aan te
dragen! De wijkraad zou het pand
in ieder geval graag als vergaderlocatie willen gebruiken, enkele
avonden per maand. Wie heeft er
aanvullende ideeën voor gebruik
/verhuur van het pand?
Het pand bestaat uit twee delen:
een ‘hoofdruimte’ van ongeveer
40 m2 en een opslagruimte van
ongeveer 20 m2 met een aparte
ingang. Om het pand heen is flink
wat ruimte, maar doordat de grond
licht vervuild is, zouden eventuele
moes-, buurt- of schooltuintjes
alleen in bakken mogelijk zijn.

Zie voor een indruk foto en plattegrond. Meer foto’s vindt u op de
Facebook-pagina en de website
van de Patrimoniumbuurt.

Heeft u ideeën, of wilt u deelnemen aan de ‘werkgroep werkplaats Talmastraat’, neem dan
contact op met Ton van der Voort:
a.voort@chello.nl of
023-52 53 681.
Het themagedeelte van de
wijkraadsvergadering in mei zal
geheel in het teken staan van de
bestemming van de werkplaats.
U bent van harte welkom om mee
te denken.

Herinrichting Werfstraat
Het project Werfstraat als toekomstige zelfbouwlocatie is in oktober door de heer Nap, procesbegeleider namens de gemeente, uitgebreid
toegelicht in een wijkraadsvergadering.
Geconstateerd werd door enkele raadsleden,
direct omwonenden en de wijkraad dat
onderzoek, procedures en communicatie
rondom deze ontwikkeling niet goed zijn
verlopen. Ook heeft de gemeente
onvoldoende duidelijk in beeld hoe de
ontwikkeling van de Werfstraat samenhangt
met de direct aangrenzende projecten
Qualitybakers, het Nelson Mandelapark en
een parkeeroplossing bij de Vomar.
Een werkgroep, bestaande uit Henk Klaassen,
Carty Rijper en ondergetekende, onderhoudt
de verdere contacten met de gemeente.
Het project Werfstraat, c.q. de verkaveling van
de gronden, is door de gemeente voorlopig
stilgelegd. Gevolg is dat EcoSol een tijdelijk
contract heeft gekregen om door te gaan met
haar werkzaamheden.

Onlangs heb ik kort met wethouder Joyce
Langenacker gesproken en de bedoeling is om
eerst de consequenties van de samenhangende ontwikkelingen te onderzoeken
voordat er een beslissing wordt genomen over
verdere herinrichting van de Werfstraat. Dat
zal in september zijn.
Als er besloten wordt om de Werfstraat verder
te ontwikkelen, dan zal hieraan voorafgaand
een uitgebreide inspraakprocedure
plaatsvinden.
Ton van der Voort

Werkt u mee aan een veilige Patrimoniumbuurt?
Onlangs was wijkagent Frank Kathmann
aanwezig bij de wijkraadvergadering.
Hij meldde dat er de afgelopen tijd
diverse inbraken zijn gepleegd in de
wijk. Hij adviseert dan ook om bij
spoed onmiddellijk 112 te bellen en bij
ander onraad de politie in te schakelen
(0800-8844). Dergelijke meldingen

zorgen ervoor dat er vaker in de wijk
zal worden gesurveilleerd. Ziet u iets
verdachts? Meld dit dan onmiddellijk.
Zo zorgen we samen voor een veilige
buurt. Als werkgroep Veiligheid
spannen wij ons eveneens in om de
veiligheid in onze wijk te vergroten.
Wat wij precies doen kunt u lezen in de
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volgende wijkkrant.
Overigens zijn we op zoek naar nieuwe
leden, dus wilt u meehelpen, meld u
aan via het mailadres:
voorzitter@patrimoniumbuurt.nl.
Juliëtte Schabracq, Richard Berghuis en
Daphne Berghuis-Tabbers.
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Activiteitenagenda

Facebook & Twitter
De Facebookpagina van de
Patrimoniumbuurt is inmiddels
de 100 leden gepasseerd!
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.

•	12 mei (o.v.), 20.00 tot 22.00 uur: wijkraadvergadering, lerarenkamer
Willem v. Oranjeschool. Thema: ideeën voor de werkplaats Talmastraat
•	14 tot 17 mei 2015: Wandelvierdaagse Haarlem
(www.wandel4daagsehaarlem.nl)
•	9 juni (o.v.), 20.00 tot 22.00 uur: wijkraadvergadering, lerarenkamer
Willem v. Oranjeschool. Thema nog niet bekend.
•	Elke maandag (met uitzondering van vakantie en heel slecht weer)
ophaaldag oud papier De Schelp, 14.00 tot 15.00 uur.
In juli en augustus zijn er geen openbare vergaderingen in verband met de
vakantieperiode.

Kort Nieuws
Sinds kort is de Patrimoniumbuurt ook op
Twitter te vinden.
U kunt de Patrimoniumbuurt volgen via
@patrimonium023.

Volgende wijkkrant
De volgende wijkkrant komt uit in
september.
Heeft u voor de volgende wijkkrant ideeën
of een bijdrage?
Stuur dan vóór 1 juli 2015 een mail naar
redactie@patrimoniumbuurt.nl of doe een
briefje in de bus bij Rozenhagenstraat 55 of
Zocherstraat 17.
Indien u de wijkkrant digitaal wilt
ontvangen of indien u de wijkkrant
helemaal niet meer wilt ontvangen, dan
kunt u dit ook doorgeven via
bovengenoemde adressen.

Handige telefoonnummers
Algemeen alarmnummer
Politie /wijkagent Kathmann
Gemeente alle afdelingen

112
0900-8844
14023 of
023-5114950
Spaarnelanden, grofvuil
0900-8477
Meldpunt leefomgeving e.d. 023-5115115
Storingen gas/elektra
0800-9009
PWN storingen
0800-0232355
Pré Wonen
088-7700000
Loket Haarlem zorg/welzijn
023-5430990
Vrijw. Hulpdienst Noord
023-5436015
Welzijnsorganisatie DOCK
023-5436000
Sensoor telef. hulpdienst
023-5471471
Willem van Oranjeschool
023-5252683
Meld misdaad anoniem
0800-7000
Kindertelefoon (gratis)
0800-0432
Zorgbalans
023-8918918
Wijkraad (Piet de Vries, vz)
023-5253547
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• Contactpersoon klachten
Anneke Chaudron is namens de wijkraad de contactpersoon voor klachten.
Klachten over alle buurtgerelateerde zaken kunnen aan haar worden
doorgegeven. Zij zal met de melder meedenken en advies geven over het
te volgen traject om tot een oplossing te komen. Indien gewenst wordt er
contact gezocht met andere partijen, zoals de gemeente, Spaarnelanden,
Pré Wonen of de wijkagent.
U kunt Anneke Chaudron bereiken via a.chaudron@upcmail.nl,
06-48205368, of met een briefje in de bus van Rozenhagenplein 11.

• EcoSol helpt bij het kweken van groene vingers.
EcoSol biedt de mogelijkheid om zelf groene vingers te kweken! U kunt bij
EcoSol in de Werfstraat tegen een kleine vergoeding bakken kopen en zelf
een groente-, bloemen- of
kruidentuin maken. De
medewerkers helpen en
adviseren u graag bij het
opkweken en onderhoud. U
kunt bij EcoSol ook
opgekweekte plantjes kopen.

• Burendag 2015: wat gaan we doen?
Op zaterdag 26 september is weer de landelijke ‘Burendag’. Deze keer willen
we graag iets organiseren in de buurt. Op onze Facebookpagina zijn al
enkele ideeën genoemd. Graag zou ik van meer
buurtbewoners ideeën horen voor een leuke
invulling van de burendag. Is er animo voor een
barbecue, een borrel, een koffie-ochtend?
Combineren we het met een actief dagdeel voor
de buurt? Kiezen we voor een activiteit voor
alleen onze buurt of organiseren we iets samen
met de Transvaalbuurt? En waar zullen we dit
doen?

Zie voor tips en inspiratie ook www.burendag.nl
Tevens kan ik wel wat versterking gebruiken bij de organisatie.
Wil je mee helpen organiseren of helpen op de dag zelf, meld je dan aan!
Ideeën en aanmeldingen kunnen doorgegeven worden via
a.chaudron@upcmail.nl, 06-48205368, of met een briefje in de bus van
Rozenhagenplein 11.
Anneke Chaudron
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