Wijkkrant

PATRIMONIUM BUURT

Buurtfeest op zaterdag 26 september!
Op 26 september is het weer landelijke ‘Burendag’.
Dit jaar is er ook in onze buurt veel te beleven.

De Patrimoniumbuurt viert burendag
samen met EcoSol, onze buren in
de Werfstraat. De dag start met een
feestelijke middag in de buurttuin
van EcoSol, Werfstraat 8, waarbij
buurtbewoners elkaar én de
medewerkers kunnen ontmoeten.
U bent van 13.00-16.00u van harte
welkom! Vanaf 16.00u verplaatst
het buurtfeest zich naar het
Rozenhagenplein. Onder het genot van
een hapje, een drankje en muziek kunt u
zich daar de verdere avond vermaken. U

Jaarvergadering
wijkraad op 27 oktober
Dinsdagavond 27 oktober houdt
de wijkraad haar jaarvergadering:
van 20.00-22.00u in de Koningkerk,
gevolgd door een borrel.
Het thema is ‘Veiligheid in de wijk’.
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kunt ook meedenken met de aanwezige
werkgroepen en er is ruimte om
ideeën te delen over het ‘buurthuis’
in de Talmastraat. Ook kinderen
kunnen zich uitstekend vermaken op
het springkussen en genieten in de
overheerlijke hotdogtent.
Wilt u meedenken over de invulling van
het buurtfeest of op de dag zelf helpen
met de organisatie en opbouw?
Kom dan naar de wijkraadsvergadering
op dinsdag 15 september (zie p. 2 en 4)
en/of meld u bij secretariaat wijkraad:
secretaris@patrimoniumbuurt.nl
Het definitieve programma kunt u
medio september vinden op
www.patrimoniumbuurt.nl en in
de uitnodiging die huis-aan-huis zal
worden verspreid.
Tot ziens op 26 september!
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Van de wijkraad
Onlangs hebben we als wijkraad besproken wat we het afgelopen jaar
hebben bereikt, wat we nog willen bereiken en wat we kunnen verbeteren
aan ons contact met de wijk.
We kwamen tot de conclusie dat er
belangrijke doelen zijn gehaald (bijvoorbeeld t.a.v. het betaald parkeren
en reorganisatie Werfstraat) en dat er
mooie initiatieven zijn ontstaan.
Verhoudingsgewijs hebben we veel tijd
besteed aan allerlei overleggen op
gemeentelijk niveau en te weinig aan
de inbreng vanuit onze eigen wijk.
Daarom passen we de agenda van de
vergaderingen aan en leggen meer
nadruk op wat er leeft onder de
bewoners van de Patrimoniumbuurt.
Van 20.00-21.00u worden in het
themadeel onderwerpen besproken die
voor buurtbewoners actueel en
relevant zijn.

In het tweede gedeelte van 21.0022.00u is er ruime aandacht voor de
werkgroepen en inbreng van de
aanwezige buurtbewoners.
De wijkraadsvergaderingen zijn komend
jaar steeds op de derde dinsdagavond
van de maand in de Willem van
Oranjeschool (zie p. 4). Het themagedeelte van september is de organisatie
van het buurtfeest van 26 september
(zie p. 1).
U bent van harte welkom om aan te
schuiven en mee te denken!
De agenda’s en verslagen zijn behalve
op Facebook voortaan ook te vinden op
www.patrimoniumbuurt.nl

PATRIMONIUMbuurt
De wijkraadsvergadering van oktober
komt te vervallen omdat op dinsdagavond 27 oktober de jaarvergadering
wordt gehouden in de Koningkerk.
Tijdens deze vergadering doen
wijkraad en werkgroepen verslag van
hun activiteiten in het afgelopen jaar.
Na de pauze alle aandacht voor het
thema: ‘veiligheid in de buurt’. De
Werkgroep Veiligheid heeft een aantal
knelpunten uit de wijk in kaart
gebracht en onze wijkagent Frank
Kathmann zal aanwezig zijn om ook uw
vragen te beantwoorden, misschien in
aanwezigheid van zijn nieuwe collega
Linda Hunsche. (zie p. 3).
U komt toch ook?

Piet de Vries, voorzitter wijkraad voorzitter@patrimoniumbuurt.nl

Werkgroep Veiligheid
Tijdens een wandeling langs de buitenkant van onze wijk viel
onze blik op een paar onveilige situaties: werk aan de winkel
voor de werkgroep Veiligheid.
Verkeer, afkomstig uit de stad of van
de Oudeweg, neemt graag de eerste
de beste afslag naar de Kloppersingel,
wat om veiligheidsredenen niet
is toegestaan. We bepleiten een
veel duidelijker verkeersregeling,
bijvoorbeeld een wegverhoging
waardoor het onmogelijk wordt om hier
linksaf te slaan.
Twee obstakels op de Kloppersingel
hebben we direct gemeld: bij Liander
een beschadigd paaltje en bij de

gemeente een zieke
boom, midden op de
stoep, waardoor een
onnodige hindernis
was ontstaan. Kleine
misstanden zoals zwerfvuil
en kapotte stoepen of
paaltjes, melden we
regelmatig via de app BuitenBeter
aan de gemeente. Over het algemeen
wordt er snel actie ondernomen.
Uiteraard blijft ook het aanzien van
en de veiligheid in de Werfstraat ons

een doorn in het oog. Zolang er geen
nieuwe renovatieplannen zijn, zou
het fantastisch zijn wanneer een paar
verbeteringen worden aangebracht,
zoals de kapotte, verwaarloosde muur
van de oude broodfabriek.
We vragen de wijkbewoners vooral alert
te blijven en misstanden of vandalisme
direct te melden bij de politie. Alleen
dan gaat de politie vaker een rondje
rijden door de Werfstraat.
Binnenkort neemt onze werkgroep
afscheid van Daphne en Richard
Berghuis, omdat zij gaan verhuizen.
Bent u een enthousiaste, kritische
buurtbewoner die mee wil doen aan
het veiliger maken van onze buurt?
Stuur dan een mailtje naar:
j.schabracq@upcmail.nl.
Julietta Schabracq

2

Wijkkrant PATRIMONIUMBUURT najaar 2015

Sociaal Wijkteam in de Patrimoniumbuurt
Onder het motto ‘Samen voor Elkaar’ helpen Sociale Wijkteams in Haarlem inwoners met vragen rond werk, inkomen, wonen, welzijn en zorg. Contactpersoon
Dettie Tijtsma en sociaal raadsman Tom Reedijk van het team Noord-Zuid zijn
werkzaam in de Patrimoniumbuurt. Ze leggen uit hoe hun team werkt.
Het kan iedereen overkomen: opeens
staat het leven op zijn kop en gebeurt
het één na het ander. Werkloosheid
bijvoorbeeld, waardoor geldproblemen
ontstaan. Of verlies van mobiliteit,
waarna afhankelijkheid en
eenzaamheid op de loer liggen.
Bij dergelijke complexe
situaties is hulp dichtbij en
kunt u terecht bij het Sociale
Wijkteam, gehuisvest in
ontmoetingscentrum ‘de
Schakel’ aan de Pijnboomstraat.
Zeven medewerkers met
verschillende achtergronden o.a. een
wijkverpleegkundige, maatschappelijk
werker en WMO-consulent zoeken
gezamenlijk met u naar een oplossing,
zodat u daarna weer op eigen kracht
vooruit kunt. U wordt hierbij actief
betrokken, en niet van het beruchte
kastje naar de muur gestuurd.
U kunt hulp voor uzelf aanvragen, maar
ook familie, buren, huisarts of anderen
kunnen uw situatie aan het team
voorleggen. Ook kunt u aan de bel

trekken voor iemand waarover u zich
zorgen maakt.
Een special oog is er voor mantelzorgers: kinderen, buren, iedereen die
regelmatig bijspringt. Kunnen zij
misschien helpen bij het oplossen van
uw vraag? Maar ook: kunnen de
mantelzorgers hun vrijwillige
taak nog aan of moet er extra
hulp komen?
Omdat de medewerkers bij
voorkeur bij u thuis komen, zijn
ze lastig bereikbaar. Via de mail
(wijkteam-noord2@haarlem.nl) kunt u
een bericht achterlaten, dan nemen zij
contact met u op. Ook zijn ze bereikbaar
via het telefoonnummer van het Loket
Haarlem (zie p. 4). Aan de hulpverlening
zijn geen kosten verbonden.
Bij handige telefoonnummers (zie p. 4)
vindt u het telefoonnummer van het
WMO-loket (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning). Hier kunt u terecht
voor vragen over bijvoorbeeld
aangepast vervoer, een rolstoel of
huishoudelijke hulp.

Update ‘Herinrichting werfstraat’ en ‘buurthuis Talmastraat’
Namens de wijkraad houdt Ton van der Voort zich bezig met twee belangrijke
projecten in de wijk: de Werfstraat en buurthuis Talmastraat. Zijn update:
De gemeente Haarlem heeft besloten
de Werfstraat te schrappen als
toekomstige zelfbouwlocatie. Voorlopig
kan EcoSol op deze plek blijven met
haar tuin en fietswerkplaats. Bij het
ontwikkelen van nieuwe plannen
voor het gebied rondom het Nelson
Mandelapark zal onze werkgroep
intensief betrokken worden.
In de Talmastraat ligt een schitterend
pandje dat Pré Wonen graag ter

beschikking stelt aan de wijk. Sinds
kort zijn er gesprekken gaande tussen
Pré Wonen, EcoSol en de wijkraad
omtrent de exploitatie. EcoSol ziet
mogelijkheden om het pand op te
knappen – waardoor de huurprijs
vanzelfsprekend lager wordt – en mee
te denken over het gebruik.
In september gaat het overleg verder.
Kijk op www.patrimoniumbuurt.nl voor
het laatste nieuws.
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Even voorstellen

Een nieuwe wijkagent

Wijkagent Frank Kathmann
heeft versterking gekregen
van een nieuwe wijkagent,
hierbij stelt zij zich voor aan de
Patrimoniumbuurt.
Mijn naam is Linda Hunsche, ik
ben 31 jaar en werk sinds 2000 bij
de politie omdat ik mij graag inzet
voor de maatschappij. Ik hecht veel
waarde aan rechtvaardigheid en
ben graag behulpzaam. In eerste
instantie had ik een administratieve
functie maar van 2004 tot 2007 heb
ik de politieopleiding gevolgd; van
2007 t/m 2014 was ik werkzaam in
Haarlem/Schalkwijk op de noodhulp,
sinds dit jaar als wijkagent.

Samen met Frank Kathmann
ben ik werkzaam in de Frans
Halsbuurt, Transvaalbuurt en
Patrimoniumbuurt. Frank en ik
hebben dezelfde werkzaamheden en
verantwoordelijkheden en hebben
onderling veel contact met elkaar.
Algemene informatie over de
werkzaamheden van de wijkagent
is te vinden op www.politie.nl/
themas/wijkagent.html
De Patrimoniumbuurt is voor mij
redelijk nieuw en ik ben nu vooral
bezig om het werkgebied en de
bewoners/instanties te leren kennen.
Mijn eerste indruk is dat het een
overzichtelijke, ruime buurt is met
vriendelijke bewoners.
Als u me door de buurt ziet fietsen,
spreek me dan gerust aan. Leuk om
u te leren kennen en uw vragen te
beantwoorden!

Wij zijn er voor u!
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Activiteitenagenda

Wist u dat ... ?
... deze wijkkrant bij u is bezorgd door
vrijwilligers uit uw buurt? Anneke,
Diny, Nico, Henk, Liohra, Anita en Lied:
ontzettend bedankt voor jullie hulp!

NEE

géén
ongeadresseerd
reclamedrukwerk

JA

graag wél
de Patrimoniumbuurt
wijkkrant!

... er onlangs in Haarlem twee auto’s zijn
uitgebrand: die van de burgemeester en
één in de Rozenhagenstraat?

•	15 september, 20.00-22.00u: Wijkraadsvergadering, Willem van
Oranjeschool. Thema Buurtfeest 26 september.
•	26 september, 13.00-16.00u: ‘Ontmoetingsmiddag’ voor de hele buurt
bij Ecosol, Werfstraat 8.
• 26 september, 16.00-20.00u: Buurtfeest op het Rozenhagenplein.
• 27 oktober, 20.00-22.00u: Jaarvergadering + borrel, Koningkerk.
•	17 november, 20.00-22.00u: Wijkraadsvergadering, Willem van
Oranjeschool. Thema ‘buurthuis Talmastraat’.

... er in Haarlem sinds kort ‘extra zacht’
water uit de kraan komt?
... de bom uit de tuin in de
Patrimoniumstraat op het strand
van Bloemendaal tot ontploffing is
gebracht?

Patrimoniumbuurt Digitaal

Volgende wijkkrant

De Patrimoniumbuurt is ook digitaal te volgen!

De volgende wijkkrant komt uit in
december.
Heeft u ideeën of een bijdrage, mail
dan vóór 1 november naar
redactie@patrimoniumbuurt.nl of doe een
briefje in de bus bij Rozenhagenstraat 55
of Zocherstraat 17.
De wijkkrant liever digitaal ontvangen en/
of niet meer op papier? Ook even melden
bij bovengenoemde adressen.

Handige telefoonnummers
Algemeen alarmnummer
Politie/wijkagenten
Gemeente alle afdelingen

112
0900-8844
14023 of
023-5114950
Spaarnelanden
023-7517200
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
WMO-loket
023-5114368
Wijkraad (Piet de Vries, vz)
023-5253547
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Sinds mei 2015 heeft de Patrimoniumbuurt een eigen website:
www.patrimoniumbuurt.nl. Hier vindt u o.a. het laatste nieuws, de
evenementenagenda en informatie over voorzieningen in en rond de buurt.
Sinds kort is er een nieuwe rubriek: ‘Buurtbewoner aan het woord’.
In deze rubriek vertelt een buurtbewoner wat hij of zij het mooiste plekje
van de buurt vindt, hoe lang hij of zij er al woont en aan wie hij of zij de pen
doorgeeft. Benieuwd wie het spits afbijt? Kijk snel op de website onder ‘De
Wijk’, bij ‘Buurtbewoner aan het woord’!
Wilt u iets delen met de buurt of heeft u ideeën voor de website, laat dit dan
weten aan de redactie, via redactie@patrimoniumbuurt.nl
Onze Facebookpagina telt inmiddels 157 leden! Ook lid worden?
Dit kan via facebook.com/groups/Patrimoniumbuurt.
En volg ons ook op Twitter!
Ons account is @patrimonium023.

Willem van Oranjeschool zoekt vrijwilligers
Op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk in eigen wijk?
De Willem van Oranjeschool zoekt:
• Iemand voor conciërgewerkzaamheden op donderdag en vrijdag;
•	Pleinwachten van 12.00-12.45u op maandag, dinsdag, donderdag of
vrijdag.
Iets voor u, of wilt u meer weten over de
werkzaamheden?
Neem contact op met de directeur
Betty van der Vlist,
tel. 023-5252683, of mail naar
directeur@willemvanoranjeschool.nl
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