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Bestuur wijkraad

UITNODIGING JAARVERGADERING
WIJKRAAD PATRIMONIUMBUURT
Beste buurtbewoners,
Hierbij nodigen we u van harte uit voor de jaarvergadering van onze
wijkraad. We kijken niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar blikken
vooral vooruit naar de toekomst: wat kunnen wij doen om onze wijk
mooier en beter te maken? Dat is meteen het thema van deze avond.
We richten deze avond heel anders in dan u van ons gewend bent. Na het
plenaire deel gaan we uiteen in groepjes van 5 à 6 buurtbewoners, om te
brainstormen en ideeën te vormen over wat we samen kunnen doen om
onze wijk nóg leuker en leefbaarder te maken. Zie ook de toelichting op
pagina 2 van deze wijkkrant.

In deze wijkkrant
• Uitnodiging jaarvergadering
• Even voorstellen:
twee nieuwe wijkraadsleden
• Toelichting op de jaarvergadering
• De wijkschrijver
• Buurtbewoner aan het woord
• Werkgroep Jeugd en Speelplaatsen
• Wijkhandhaver stelt zich voor
• Wijkteam Noord-Zuid

De avond wordt afgesloten met een buurtborrel en gelegenheid tot napraten.
Wat:
Wanneer:
Waar:

Jaarvergadering wijkraad Patrimoniumbuurt
dinsdag 25 oktober, 20.00u - 22.00u en aansluitend buurtborrel
Koningkerk, Kloppersingel 57

De agenda voor deze avond:
19.30u - 20.00u:
20.00u - 20.45u:

20.45u - 21.00u:
21.00u - 22.00u:
22.00u - 23.00u:

Inloop, koﬃe/thee
Vergaderdeel met o.a:
1. Welkom door voorzitter Piet de Vries
2. Terugblik op het afgelopen jaar met gelegenheid tot vragen
stellen over de bestuursverantwoording, jaarverslag en
financiën
3. Korte presentatie werkgroepen, redactie en
bewonersinitiatieven
4. Samenstellen groepjes van 5 à 6 buurtbewoners
voor de ‘rondetafelgesprekken’
Pauze
‘Rondetafelgesprekken’ over de toekomst van de wijk
Napraten met een drankje en een hapje

De benodigde vergaderstukken kunt u vanaf een week van tevoren digitaal
raadplegen op de website van de Patrimoniumbuurt: www.patrimoniumbuurt.nl.
Zie ook de Facebookgroep van de buurt: www.facebook.com/groups/
patrimoniumbuurt. Wilt u de papieren stukken ontvangen, dan kunt u deze
opvragen bij de secretaris van de wijkraad, Léon Wijsman (tel. 06-53497990).

We hopen u allemaal te ontmoeten op 25 oktober! Van harte welkom!
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PATRIMONIUMbuurt
Redactie:
Iris Hartog, Judith Huitenga,
Lieneke van der Veen
Foto’s: Pepijn Vanthoor
Contact:
redactie@patrimoniumbuurt.nl
Vormgeving:
Graﬁsch Werk, Kees Reniers

Welke buurtbewoner
wil de redactie af en
toe assisteren met het
bijhouden van de
website en de
Facebookgroep, en/of het aanvullen
van specifieke informatie zoals de
geschiedenis van onze buurt en de
herkomst van de straatnamen?
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Even voorstellen: twee nieuwe wijkraadsleden
Sinds kort maken twee nieuwe bestuursleden deel uit van het bestuur van de
wijkraad. Wie zijn zij?
Léon Wijsman volgt Els Holthuis op als secretaris.
‘Ik ben Léon Wijsman, 45 jaar. Sinds 2003 woon ik in
Haarlem en inmiddels drie jaar met mijn gezin aan de
Kloppersingel. Ik werk al jaren met veel plezier als
advocaat in belasting- en fraudezaken aan de Zuidas in
Amsterdam. Door (bijna)buurman Ton van der Voort
ben ik geënthousiasmeerd voor de wijkraad en samen met mijn
mede-bestuursleden Piet de Vries en Annet Zwaneveld hoop
ik te kunnen bijdragen aan het verder verbeteren van onze wijk,
uiteraard niet zonder de leden van de werkgroepen (Infrastructuur
& Veiligheid en Jeugd & Speelplaatsen). Voor mijzelf is de wijkraad
een leuke manier om in contact te komen met overige wijkbewoners.’
Wat wij als bestuur van de wijkraad,
samen met de andere wijkraadsleden
(Julietta Schabracq, Ton van der
Voort, Anita de Jong-Bliek en Anneke
Jongejan) hopen te kunnen betekenen
voor de Patrimoniumbuurt:
Wijkraden in Haarlem spelen steeds
meer in op de behoeften, wensen

PATRIMONIUMbuurt

Annet Zwaneveld volgt Ad
Demmers op als penningmeester.
‘Mijn naam is Annet Zwaneveld,
ik ben 46 jaar. In het verleden
heb ik in de wijkraad Transvaal/
Patrimonium gezeten en heb dat
vele jaren met plezier gedaan. Door tijdgebrek
ben ik destijds gestopt, maar nu mijn kinderen
groter zijn en ik weer over meer tijd beschik, wil ik
me opnieuw inzetten voor de buurt. Ik hoop dat
ik met de kennis en ervaring van al die jaren een
bijdrage kan leveren. Ik heb er enorm veel zin in.’

en initiatieven van buurtbewoners:
burenhulp, straatfeesten en andere
bewonersinitiatieven.
De wijkraad kan helpen ervaringen
te delen, doorverwijzen naar
contactpersonen binnen de gemeente
en subsidieaanvragen ondersteunen.
We zullen u regelmatig over onze

activiteiten informeren via de
wijkkrant maar ook via de website,
de – goed bezochte – Facebookgroep en het Twitter-account
van onze wijk. Zo blijven jong en
oud op de hoogte van de huidige
ontwikkelingen en de komende
initiatieven in de wijk.

Toelichting op de komende jaarvergadering
Als bestuur en wijkraad kunnen we best allerlei visies en werkplannen ontwikkelen om onze Patrimoniumbuurt mooier, groener, veiliger en schoner te
maken, maar graag gaan we bij u te rade om er achter te komen wat u belangrijk en waardevol vindt voor onze buurt.
Dit willen we graag doen in de
vorm van ‘rondetafelgesprekken’
tijdens de jaarvergadering, waarin
ideeën kunnen worden gedeeld en
uitgewerkt. Vervolgens kunnen we
met elkaar afspreken hoe we het
komend jaar uitvoering gaan geven
aan deze plannen. Die zijn er de
afgelopen tijd ook al veel geweest:

zo is georganiseerde burenhulp in
voorbereiding, zoals die in enkele
andere wijken al van start is gegaan.
Andere buurtbewoners zouden best
mee willen doen aan bijvoorbeeld
schoonmaakacties in de straat,
buurtbarbecues of heel nieuwe
initiatieven, waarbij de wijkraad kan
ondersteunen.

De Wijkschrijver

De buren hebben de hele dag nog geen overlast
veroorzaakt. We beginnen ons zorgen te
maken. Begin van de avond bellen we aan,
we zeggen dat we de hele dag geen overlast van ze hebben
gehad. De buren zeggen dat het ze spijt maar dat ze door
drukte hunnerzijds er niet aan toe zijn gekomen overlast te
veroorzaken. Ze vragen ons binnen en zeggen dat ze eventueel misschien nog
wel een kwartiertje met bijvoorbeeld een bal tegen de muur kunnen gooien.
We bieden aan te helpen. Samen met de buren gooien we ballen, bestek,
kussens, etensresten en stoelen tegen de muur die ons huis van dat van hun
scheidt. Na een paar uur stoppen we en gaan we naar huis. We staan in onze
woonkamer en houden onze handen tegen onze oren. We horen slechts het
suizen van ons bloed en verder helemaal niets.
Joubert Pignon is schrijver van korte verhalen. www.joubertpignon.nl
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Een mogelijk gespreksonderwerp is
ook de 'verjonging' in onze buurt. De
komst van veel gezinnen met kinderen
roept bijvoorbeeld de vraag op, of en
hoe we zouden kunnen zorgen voor
meer speelgelegenheid in de wijk.
Misschien voelt u er niets voor om
naar vergaderingen van wijkraad of
werkgroepen te komen, maar wilt u
best hand- en spandiensten verlenen.
Wellicht wilt u zich inzetten voor
duurzaamheid en milieu in de wijk, of
vindt u onze wijk juist 'groen' genoeg?
Over dit soort onderwerpen willen wij
graag met u in gesprek, te beginnen
tijdens onze jaarvergadering. U komt
toch ook?

Buurtbewoner aan het woord
In de vorige ‘Bewoner aan het woord’ gaf Arnold van
Strien de pen door aan buurtgenoot Astrid Lofvers.
Wie bent u?
Mijn naam is Astrid Lofvers. Ik ben geboren in 1944 in
Utrecht. Sinds 1988 woon ik naar volle tevredenheid in
de Vrouwehekstraat, naast fijne buren, ze staan altijd
voor me klaar!

Wat is uw levensmotto?
Neem het heft in eigen handen. Een voorbeeld: Toen ik ziek werd zei mijn arts dat
bewegen goed zou zijn voor mijn hart; hij stelde voor om te gaan zwemmen. Dat
durfde ik helemaal niet, maar ik ben het gaan proberen. Op mijn 63e haalde ik
mijn zwemdiploma A, op mijn 65e B en mijn snorkeldiploma heb ik gehaald toen
ik 70 was. Daarna werd een grote droom werkelijkheid: snorkelen met dolfijnen.
Ik zoek steeds weer een nieuwe uitdaging, ik ben een ‘broodje bijzonder’.

Even voorstellen

Robert Janssen,
uw wijkhandhaver
Elk stadsdeel heeft met ingang van
2016 haar eigen wijkhandhavers
toegewezen gekregen.
Via het wijkgericht werken en door
in te zetten op handhaving, wil de
gemeente Haarlem samen met bewoners, ondernemers en instellingen de
leefbaarheid van de wijk vergroten.

Wie moet er in de wijk komen wonen?
Vroeger had je veel kleine ondernemers in de wijk. Ik zou het leuk vinden als die
weer terug zouden komen, met verkoop aan huis en mooie etalages.

Dan de vraag van Arnold: hoe blijft u zo positief, ondanks uw
handicap?
Ik plan elke dag iets leuks, heb altijd een goede reden om op te staan. Ik kijk juist
naar wat ik nog wel kan en bedenk steeds weer nieuwe uitdagingen, zoals het
zwemmen. Humor vind ik ook erg belangrijk, ik lach iedere dag!

Aan wie geeft u de pen door en wat heeft u altijd al willen vragen aan
deze persoon?
Ik wil de pen graag doorgeven aan Peter Caljouw van viskraam Leo van Rhijn op
het Frans Halsplein. Ik ben benieuwd hoe het is om een familiebedrijf te runnen.
Wilt u weten waar Astrid Lofvers trots op is, of hoe haar dagelijks leven eruit ziet?
Lees dan het volledige interview op www.patrimoniumbuurt.nl.

Werkgroep Jeugd en Speelplaatsen:
Onderzoek speel- en sporttoestellen

Als wijkhandhaver ben ik hét aanspreekpunt bij u in de wijk. Ik ben
zichtbaar in de wijk aanwezig zodat u
altijd ergens terecht kunt met uw
klachten, vragen, opmerkingen en
ideeën. Zo kunnen we samen werken
aan een schone, veilige en leefbare
stad. Handhavers zijn vooral belast
met het handhaven van de leefbaarheid in de openbare ruimte.
Onze speerpunten, waarbij we ook
bevoegd zijn om op te treden, zijn:
Afval / Hondenoverlast / Dak- en
thuislozen / Jeugdoverlast / Dranken Horecawet / Parkeeroverlast /
Fietsen (wrak- en weesfietsen) /
Innemen openbare grond (bouwprojecten / Campers, caravans,
aanhangers en wrakken / Rijdend
Verkeer / Evenementen

Er is een onderzoek gehouden onder
29 woningen aan de Talmastraat naar de
wenselijkheid van een speeltoestel op
het gras. Helaas een negatief resultaat:
16 formulieren zijn geretourneerd
waarvan 10 tegen en 6 voor. De
werkgroep zal zich nu bezighouden met
een mogelijke uitbreiding van speel/
sporttoestellen op het Rozenhagenplein

en de kwaliteit van het speelterrein
tussen de Johannes de Breukstraat
en de Regulierstraat. Onze plannen
voor het Nelson Mandelapark liggen
stil in afwachting van het toekomstige
bestemmingsplan.
Mocht u ideeën hebben of ons team
willen versterken dan bent u van harte
welkom.
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De meldkamer handhaving is
telefonisch bereikbaar via
023 5114950:
Maandag t/m woensdag
8.30u - 22.15u
Donderdag t/m zaterdag
8.30u - 24.00u
Zondag 8.30u - 17.00u.
Samen met u streven wij naar een
schone, veilige en leefbare buurt.
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Activiteitenagenda

Wist u dat ... ?

…> Gerson Main, deelnemer van 'De

beste singer/songwriter' van Giel
Beelen zijn liedje 'Koning van de
Camping' ten gehore heeft gebracht
op de buurtcamping in juli in het
Mandelapark? En jawel, ook al was
het zomer, hij had zijn kenmerkende
muts gewoon op!
…> u op YouTube een mooi videoverslag
van Pepijn Vanthoor kunt zien van
de buurtcamping en het liedje kunt
horen? U vindt de video o.a. op de
Facebookpagina van de buurt
…> Pré Wonen nog steeds actief zoekt
naar adequate verlichting in de
achterstegen?
…> De leerlingen van De Schelp een heel
jaar lang geen oud papier komen
halen, omdat hun school tijdelijk niet
meer in de Patrimoniumbuurt staat?

Contactgegevens
bestuur wijkraad & werkgroepen
• Voorzitter, Piet de Vries:
Kloppersingel 23. 023-5253547,
voorzitter@patrimoniumbuurt.nl
• Secretaris, Léon Wijsman:
secretaris@patrimoniumbuurt.nl
• Penningmeester, Annet Zwaneveld:
penningmeester@patrimoniumbuurt.nl
• Werkgroep Infrastructuur en Veiligheid
Contactpersoon: Ton van der Voort
a.voort@chello.nl
• Werkgroep Jeugd en Speelplaatsen
Contactpersoon: Peter Ree
p.ree62@upcmail.nl

• 16 oktober
• 20 oktober
•
•
•
•
•

•
•

9.30 - 16.30u Vlooienmarkt Kennemerhal, IJsbaanlaan 2
9.00 - 10.00u Yoga in/bij Het Veerkwartier
(iedere donderdagochtend, zie www.hetveerkwartier.com)
25 oktober
20.00 - 23.00 Jaarvergadering wijkraad + borrel, zie voorpagina
30 oktober
Koopzondag Cronjéstraat (iedere laatste zondag van de maand)
5 november 10.00 - 14.00u Biomarkt Haarlemmer Kweektuin
(iedere eerste zaterdag van de maand)
4, 5 en 6 november: Kunstlijn Haarlem (zie www.kunstlijnhaarlem.nl )
9 november 13.00 - 17.00u Klimmen voor Kids (4 t/m 12 jr),
Klimhal Haarlem, Spaarndamseweg 120B
(iedere eerste woensdag van de maand)
13 november vanaf 13.00u Intocht Sinterklaas, Haarlem
(zie www.sintintochthaarlem.nl)
15 november 20.00 - 22.00u Openbare vergadering wijkraad, Willem van
Oranjeschool

Wijkteam Noord-Zuid nu ook
telefonisch bereikbaar
Met vragen over (ingewikkelde) problemen zoals
het hebben van schulden, afnemende gezondheid,
langdurige werkloosheid, eenzaamheid, et cetera
kon en kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam.
Ook als u zorgen heeft over uw buren, vrienden of familieleden kunt u
contact met ons opnemen. Sinds kort kunt u nu ook de telefoon pakken
en ons hier rechtstreeks over benaderen! Wij zijn van maandag tot en
met donderdag, van 9.00u - 17.00u bereikbaar op nummer 06-39476265.
Als u ons niet direct te spreken krijgt, kunt u uw naam en telefoonnummer
inspreken. Dan bellen wij zo spoedig mogelijk terug. Natuurlijk kunt u
ook langskomen op ons adres in Ontmoetingscentrum de Schakel aan de
Pijnboomstraat 17. Wanneer wij op huisbezoek zijn en u ons niet persoonlijk
kunt spreken, dan kunt u in onze brievenbus een bericht achterlaten.
Wijkteam Noord-Zuid

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
WMO-loket
023-5114368
Zorgbalans
023-8918918
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Het was goed toeven op de eerste buurtcamping in het Nelson Mandelapark.
De meningen waren onverdeeld: Volgend jaar weer!

Volgende wijkkrant

Patrimoniumbuurt digitaal

De volgende wijkkrant komt uit
in februari 2017. Heeft u ideeën
of een bijdrage, mail dan vóór
1 december 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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