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Penningmeester gezocht!
Wie volgt Ad Demmers op?
Ad Demmers is nu bijna drie jaar penningmeester van
de wijkraad en lid van het dagelijks bestuur. Vanwege
toenemend tijdgebrek (drukke baan en tweede kind
op komst), wil hij het stokje doorgeven aan iemand
anders. Hoe heeft hij zijn penningmeesterschap
beleefd en wat houdt die taak precies in?

Waarom besloot je destijds om
penningmeester te worden?
Toen ik net in de buurt was komen
wonen, werd de oprichting van de
wijkraad aangekondigd. Omdat ik van
plan ben hier lang te blijven wonen,
wilde ik ook graag iets bijdragen aan
de buurt en heb ik me aangemeld. Ik
ben opgevoed met het idee dat je, als
je ergens iets van vindt, je ook moet
inzetten om er iets mee te doen.

Hoe heb je je rol als penningmeester en lid van het DB ervaren?
Heel erg leuk om met zo’n club
enthousiaste buurtgenoten samen te
werken en hierdoor heb ik ook veel
buurtgenoten leren kennen.
Het geeft een hoop voldoening om te
ervaren dat, als je iets gerealiseerd
wilt krijgen, het uiteindelijk ook lukt.
Bijvoorbeeld bij de gemeente: het
duurt misschien even voor je de
juiste persoon te pakken hebt, maar
met overtuigende argumentatie en
volharding krijg je veel voor elkaar.

Wat moet een penningmeester
weten en kunnen?

Je hebt echt geen financiële achtergrond of specifieke kennis nodig. Het is
handig als je enig gevoel hebt voor
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cijfers en kunt werken met toepassingen als Word en Excel. Maar het is
belangrijker dat je je graag wilt inzetten
voor het algemeen belang van de buurt
en samen het dagelijks bestuur van de
wijkraad wilt vormgeven.

Wat houdt het penningmeesterschap in?
Gemiddeld kost het me zo’n 5 uur
per maand, waarvan tien keer per
jaar aanwezig zijn bij de openbare
vergadering. Als dagelijks bestuur
bereiden we dit altijd voor in een
overleg van ongeveer 1 uur.
Daarnaast (digitaal) de declaraties
voldoen, de jaarlijkse begroting
aanpassen voor het volgende jaar,
uitgaven verantwoorden van het vorige
jaar en af en toe betrokken zijn bij
het indienen en verantwoorden van
subsidieaanvragen.

Tot slot?

Ik hoop dat er een buurtbewoner
enthousiast is om deze taak over te
nemen. Ik wil in het begin nog best een
handje helpen om de materie onder de
knie te krijgen.
reacties graag naar
secretariaat@patrimoniumbuurt.nl
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Buurtfeest

Ook zin in een feestje in
de Patrimoniumbuurt?
Op zaterdag 24 september 2016 is het weer Nationale Burendag.
Buurtbewoners die willen deelnemen aan
de feestcommissie om een schitterend
buurtfeest te organiseren: graag een mail
naar secretaris@patrimoniumbuurt.nl
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Van de wijkraad
Langzamerhand kleurt onze wijk weer groen en de eerste Nijlganskuikens
zijn gesignaleerd. Kortom, het is lente. Ook voor de wijkraad breekt een
nieuwe periode aan, met onder andere wisselingen in het dagelijks bestuur
en het ontstaan van een nieuwe werkgroep.
In de afgelopen wijkraadsvergaderingen
kregen we o.a. bezoek van Hans
Stuiver en Els Marges van ‘Dijk en
Duin’ (voorheen Brijderstichting). Zij
vertelden onder andere over de vier
panden die de instelling in gebruik
heeft in onze wijk. Buurtbewoner
Omid Aazami vertelde over het project
‘Education is not a crime’. Samen met
jongeren en wijkbewoners wil hij een
muurschildering maken op een muur
van Quality Bakers. Ook de nieuwe
werkgroep Infrastructuur en Veiligheid’
verzorgde een themadeel. Onze laatste
gast was Truus Boersma van het

Platform Haarlem Groener. Zij vertelde
over de actie ‘Steenbreek’ (zie pagina 4).
In het huishoudelijke gedeelte van de
vergaderingen komen de lopende zaken
aan bod en is er ruimte voor inbreng
van buurtbewoners en werkgroepen.
Bewoners uit de Wethouder Roodenburghstraat kwamen hun ongerustheid
uiten over de bestemming van het
voormalig pand van Carpet Right aan de
Spaarndamseweg.
U bent elke derde dinsdagavond van
de maand van harte welkom bij de
wijkraadsvergadering in de Willem van
Oranjeschool.
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Koﬃe en thee staan vanaf 19.45u klaar!
Dan nog een persoonlijke noot: na
de zomer stop ik -wegens drukke
werkzaamheden- als secretaris. Behalve
het penningmeesterschap komt dus ook
deze functie vrij. Binnenkort zal op de
website een vacature worden geplaatst.
Wilt u meer weten, neem dan contact
op via secretaris@patrimoniumbuurt.nl
of 023-5257097.
Namens de wijkraad wens ik u een zonnig
voorjaar en een nog zonniger zomer!
Els Holthuis, secretaris wijkraad

Werkgroep Infrastructuur en Veiligheid
De nieuwe werkgroep ‘Infrastructuur en Veiligheid’ –samengesteld
uit leden van diverse, opgeheven werkgroepen– gaat intensief aan
de slag met het veiliger en mooier maken van de Patrimoniumbuurt, samen met een nieuw lid, Janne van der Bom. Een beknopt
overzicht van onze initiatieven.
Middels een schouw in de wijk
hebben we de gevaarlijkste en minst
onderhouden plekken in kaart gebracht.
De omgeving Nelson Mandelapark,
Quality Bakers en Werfstraat -die we als
één gebied zien- scoort op alle punten
het slechtst. We hebben de gemeente
dan ook gevraagd om hiervoor snel
een totale gebiedsvisie te ontwikkelen.
Daarna zullen we ook weer contact
opnemen met projectontwikkelaar
Amvest, bij voorkeur in samenwerking
met de Transvaalbuurt, want het gebied

ligt op de grens van beide
wijken.
De veiligheid in de Werfstraat staat hoog op ons
lijstje om met de wijkagent te
bespreken.
Wat betreft het voormalig terrein
Carpet Right wachten we op een
uitspraak van de rechter over de
vergunningverlening, voordat actie kan
worden ondernomen.
Ook moet er snel een oplossing komen
voor het overtollig water op de paden

Nieuws van Pré Wonen

Huurt u een woning
van Pré Wonen en
heeft u één of twee minder duidelijke
brieven ontvangen over onderhoud
van de mechanische ventilatie? Of juist
geen brief ontvangen? Tussen maart en
oktober 2016 wordt –in opdracht van
Pré Wonen– de ventilatie in keuken,
toilet en badkamer schoongemaakt
en zo nodig vervangen. Heeft u een
ventilatiesysteem en wilt u dat bij u
onderhoud wordt toegepast?
Even bellen met projectopzichter Eric
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Sellen en u wordt op de lijst geplaatst.
Telefoonnummer 088-7700174.
Nieuws over de verlichting in de
achterstegen: voor Pré Wonen was
het een enorme puzzel, omdat er
sprake was van standaardverlichting,
eigen verlichting, extra schakelaars en
bedradingen die niet klopten. Kortom,
veel reden voor een serieuze aanpak.
Pré Wonen gaat nu onderzoeken of
het mogelijk is om standaardverlichting
op zonnecellen te installeren.
Wordt vervolgd dus.
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langs de Kloppersingel en in het Nelson
Mandelapark. Omdat de gemeente na
maanden nog niet heeft gereageerd op
onze brieven aan het College van B&W
zal raadslid en tevens buurtbewoner
Bas van Leeuwen deze gebrekkige
communicatie bij de gemeente
aankaarten. Ook hebben we een
voorstel voor een verbeterde looproute.
Er is nog niets bekend over een nieuw
parkeerplan van de gemeente in zone
C -waartoe onze buurt ook hoort- maar
met de gemeente is afgesproken dat
nieuwe plannen eerst met de wijkraden
worden besproken. De werkgroep
streeft naar een 30 km-zone in het hele
gebied.
Via wijkkrant en website zullen
we u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
Heeft u zelf nog punten? Laat het ons
weten, via a.voort@chello.nl of
023-5253681.
Ton van der Voort

Buurtbewoner aan het woord
In de vorige wijkkrant gaf Henk Klaassen de pen door
aan onze wijkgenoot Arnold van Strien. Wie is hij en
wat bindt hem aan de Patrimoniumbuurt?

Wie ben je?
Ik ben Arnold van Strien, 66 jaar, sinds 1972 getrouwd met Gitta
en vader van Harold (42) en Mariska (40).

Hoe lang woon je al in de Patrimoniumbuurt en hoe ben je hier
terechtgekomen?

Even voorstellen

Paul Kooter,
nieuwe wijkagent
Ik wil mij graag voorstellen als de
nieuwe wijkagent. Sinds 1 maart
vervang ik Frank Kathmann, de
wijkagent die na vele jaren aan
de slag gaat in een andere wijk.

In 1954 verhuisde ik vanuit mijn geboorteplaats Deventer naar Vrouwehekstraat 65.
Na mijn huwelijk ben ik via de Kleverparkbuurt en Parkwijk in 1988 weer in hetzelfde
‘ouderlijk huis’ terecht gekomen en daar woon ik nog steeds.

Wat vind je het mooiste plekje van onze wijk?
De zitbank bij de Kloppersingel ter hoogte van de Koningkerk.

Waar ben je trots op?
Op mijn overleden ouders. Mijn vader was de eerste secretaris van wijkraad
Patrimoniumbuurt -begin jaren 70- en mijn moeder was ook jarenlang lid. Beiden
waren enorm sociaal én sportief betrokken bij het Haarlemse.

Dan de vraag van Henk: hoe komt het dan jij zo gek bent op basketbal?
Begin jaren 60 sportten we veel op het speelplein aan de Nieuwe Landstraat,
zoals basketballen. Ik heb veel gevoetbald, maar toen ik werd afgekeurd voor
het profvoetbal, heb ik me op basketbal gestort. Ik werd medeoprichter, speler,
coach en scheidsrechter bij TYBB (The Yellow/Black Boys) en fluit nog regelmatig
basketbaltoernooien in binnen- en buitenland.

Aan wie geef jij de pen door en wat is jouw vraag?
Aan Astrid Lofvers, met de vraag hoe zij het met haar handicap toch voor elkaar krijgt
om zo positief te blijven.

Meer weten over Arnold? Bijvoorbeeld zijn grootste blunder of de vrienden met

wie hij sportte op de Nieuwe Landstraat? Lees het volledige interview op de website.

De wijkschrijver
Joubert Pignon woont in de Patrimoniumbuurt en is
schrijver van korte verhalen. Zie ook www.joubertpignon.nl

Vuilcontainer
Aanvankelijk had het de jongens een
spannend idee geleken om af te dalen
in de ondergrondse vuilcontainer, maar
nu ze in de ondergrondse vuilcontainer opgesloten zaten ontdekten de
twee dat hun plan niet feilloos was. Ze
voelden gebroken glas door de vuilniszakken onder hun voeten heen. Glas
mag helemaal niet in deze container.
Maar goed, hoe kwamen de jongens
er nu weer uit? Ze hadden de vuilpas
vast, maar zaten te diep onder de
grond om de pas tegen het plaatje te

houden. De eerste
uren schreeuwden ze
nog om hulp, maar
daarna besloten ze
te wachten op buurtbewoners die hun
afval kwamen aanbieden.
Ineens rammelt de container. De
vuilcontainer wordt de lucht in getild.
Het geluid van een vuilniswagen met
draaiende motor klinkt. De grond onder
hun voeten opent zich en de jongens
vallen samen met alle vuilniszakken naar
beneden, zijn even vrij en gaan dan hun
ondergang tegemoet.
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De laatste 3 jaar heb ik gewerkt als
wijkagent in de wijk Kamp en
Heilige Landen. Daarvoor was ik 8
jaar lang werkzaam bij een specialistische afdeling van de recherche.
Voor mijn recherchetijd heb ik al
eerder 5 jaar als wijkagent gewerkt
in o.a. de Patrimoniumbuurt. De
wijk is mij dus niet onbekend.
Mijn doel is om zoveel mogelijk op
straat te zijn. Ik surveilleer te voet,
op de bike en ook met de politiebus.
Ervaart u overlast, bel dan 09008844 en wacht niet totdat u mij
tegenkomt. Als u het nummer belt,
stuurt de meldkamer een eenheid
naar de melding. Ik kan dan later in
kaart brengen wanneer er gebeld
is, hoeveel meldingen er gedaan
zijn en door wie. Op die manier kan
ik gericht aan een aanpak werken
en als ik op dat moment in dienst
ben, luister ik mee met de meldingen en reageer als ik daartoe in de
gelegenheid ben.
Bij spoed altijd meteen 112 bellen,
ook bij inbraak of diefstal op het
moment dat u het ziet gebeuren.
Ik wil graag met u samenwerken
aan een veilige en leefbare wijk,
dus meld vooral misstanden en
verdachte zaken.
Als u iets met mij wilt bespreken,
kunt u mij bellen via 0900-8844, of
mailen naar paul.kooter@politie.nl
Tot ziens in de wijk!
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Activiteitenagenda

Wist u dat ... ?

…> meeuwen weer gaan nestelen op

platte daken en u op www.haarlem.
nl/meeuwenoverlast kunt lezen wat u
moet doen bij overlast?
…> steeds meer buurtbewoners
mededelingen en oproepjes in
onze Facebookgroep plaatsen en
beantwoorden? Inmiddels heeft de
groep 186 leden.
…> de financiële commissie de financiën
over 2015 heeft goedgekeurd? Er is
zelfs nog wat geld over.
…> de redactie daarom pleit voor een
vrijwilligersborrel!!
…> de buurt sinds kort een wijkhandhaver
heeft? Robert Janssen zal zich in de
volgende wijkkrant voorstellen.

Gevraagd
Enthousiaste
wijkbewoners die
secretaris of
penningmeester
van de wijkraad
willen worden.
Taken van de secretaris zijn o.a.: deelnemen aan overleg met de wijkraadsleden,
één keer per maand aanwezig zijn bij de
openbare wijkraadsvergaderingen, notulen
schrijven en deze digitaal verspreiden. Een
duofunctie is ook mogelijk.
Zie de website voor meer informatie.
Graag uw reactie aan
secretaris@patrimoniumbuurt.nl

Handige telefoonnummers
Algemeen alarmnummer
Gemeente alle afdelingen

112
14023 of
023-5114950
Kindertelefoon (gratis)
0800-0432
Loket Haarlem zorg/welzijn
023-5430990
Meld misdaad anoniem
0800-7000
Meldpunt leefomgeving e.d. 023-5115115
Politie/wijkagent Paul Kooter
0900-8844
Pré Wonen
088-7700000
PWN storingen
0800-0232355
Sensoor telef. hulpdienst
023-5471471
Spaarnelanden, alle vragen
023-7517200
Storingen gas/elektra
0800-9009
Vrijw. Hulpdienst Noord
023-5436015
Welzijnsorganisatie DOCK
023-5436000
Willem van Oranjeschool
023-5252683
Wijkhandhaver/Robert Janssen 023 5114950
Wijkraad (Piet de Vries, vz)
023-5253547
WMO-loket
023-5114368
Zorgbalans
023-8918918
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• 16-17 april: 11-16u voorjaarsevenement Haarlemmer Kweektuin
(Kleverlaan 9)
• 17 april:
12u, 14.15u en 16.45u dansvoorstelling Het Veerkwartier.
(zie www.hetveerkwartier.com)
• 19 april:
20u wijkraadsvergadering: Willem van Oranjeschool
• 23-24 april: Bloemencorso Haarlem
• 5 -8 mei:
Haarlemse Wandel4daagse (zie www.
wandel4daagsehaarlem.nl)
• 13 mei:
vanaf 16u Luilakmarkt Haarlem
• 17 mei:
20u wijkraadsvergadering, Willem van Oranjeschool
• 25 mei:
19.30-21u voortuinexcursie Transvaalbuurt o.l.v. ecoloog
Dik Vonk (info: 06-15275753)
• 21 juni:
20u laatste wijkraadsvergadering voor de zomer, Willem
van Oranjeschool
• t/m 11 juli: elke maandag (met uitzondering van vakantie en heel slecht
weer): ophaaldag oud papier door De Schelp, 14-15u
In juli en augustus zijn er geen wijkraadsvergaderingen in verband met de
vakantieperiode.

Burenhulp

Haarlem Eﬀect heeft in de buurt een behoeftepeiling
gedaan met betrekking tot burenhulp. De wijkraad
wacht hun resultaten af om daarna te bekijken welke
verdere actie wordt ondernomen.

Burenhulp

Operatie Steenbreek

‘Operatie Steenbreek’ voert actie om Haarlemmers te stimuleren
hun tuin groener (en minder ‘stenig’) te maken: goed voor de
biodiversiteit, het waterpeil, de temperatuurregulatie in woonwijken
en natuurlijk een mooiere aanblik.
De actiegroep richt zich vooral op
Dietsveld en de Transvaalbuurt, omdat
deze wijken het minst groen zijn, maar
ook andere wijken worden van harte
uitgenodigd mee te doen!
Wilt u advies of hulp voor uw ‘versteende’
(voor)tuin, meld u dan aan voor een
bezoek van een ‘tuinambassadeur’.
Kijk op www.steenbreek023.nl of neem contact op via 06-15275753
(dinsdag en woensdag) of steenbreek@haarlemgroener.nl. Bewoners
die een steentje (of liever: handje of plantje) willen bijdragen, kunnen
zich daar ook aanmelden als vrijwilliger.
In onze agenda vindt u enkele activiteiten van Operatie Steenbreek.
Bovendien krijgt u in de ‘Nationale Tuinweek’ van 11 t/m 18 juni in alle
vestigingen van Intratuin voor elke ingeleverde tegel een plantje cadeau!

Volgende wijkkrant

Patrimoniumbuurt digitaal

De volgende wijkkrant komt uit in
september 2016. Heeft u ideeën
of een bijdrage, mail dan vóór
1 augustus 2016 naar
redactie@patrimoniumbuurt.nl ,
of doe een briefje in de bus bij
Rozenhagenstraat 55 of
Zocherstraat 17.

Website: www.patrimoniumbuurt.nl
Facebook: facebook.com/groups/
Patrimoniumbuurt (meld u aan als lid).
Twitter: @patrimonium023
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