Wijkkrant

PATRIMONIUM BUURT

Alweer de laatste wijkkrant van het jaar...
De laatste wijkkrant staat in het teken van uitbreiding en vernieuwing.
Een mooi thema voor 2016.
De Schelp, de ZMLK-school in onze
buurt, vernieuwt een deel van het
schoolgebouw; u leest hier waarom dat
zo belangrijk is.
Onze wijkraad wil uitbreiden, en zoekt
actieve buurtbewoners die zich bij hen
willen aansluiten. Daarnaast worden
vrijwilligers gezocht om een nieuw
initiatief op te starten in onze wijk:
burenhulp.
Ook komen twee buurtbewoners aan
het woord: Julietta Schabracq stelt

zichzelf voor als nieuw wijkraadslid,
en Henk Klaassen heeft de pen
overgenomen van Richard Koster in
‘Buurtbewoner aan het woord’.
De wijkkrant zal volgend jaar weer
drie keer verschijnen. Wilt u in de
tussentijd op de hoogte blijven van wat
er allemaal speelt in onze buurt, neem
dan een kijkje op de website of op de
Facebookpagina.
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Fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Gezocht: nieuwe wijkraadsleden!
Wilt u uw steentje bijdragen en lijkt
het u leuk om, samen met een aantal
andere enthousiaste buurtbewoners,
de buurt nog mooier te maken dan
deze al is? Dan is actief worden in de
wijkraad vast iets voor u. Vanwege
een aantal wisselingen zoekt de
wijkraad nieuwe leden.

Tweede secretaris
In het bijzonder zoekt de wijkraad een
tweede secretaris. Deze maakt deel uit
van het dagelijks bestuur, dat bestaat uit
de voorzitter (Piet de Vries), de eerste
secretaris (Els Holthuis) en de penning-

meester (Ad Demmers). Elke twee à drie
weken vindt bestuursoverleg plaats. De
tweede secretaris neemt o.a. deel aan
de openbare vergadering (elke derde
dinsdag van de maand), notuleert deze
en zorgt daarna voor (digitale) verspreiding van de notulen. Verder levert de
secretaris teksten aan voor de website
van de Patrimoniumbuurt.

Algemeen lid
De wijkraad is ook op zoek naar nieuwe
algemene leden. Vindt u het leuk om
bijvoorbeeld contacten te onderhouden
met de werkgroepen en deze zo nodig
aan te sturen? Wilt u graag meedenken
en praten over een aantal grote projecten die op stapel staan, zoals de herindeling Mandelapark/Werfstraat? Of wilt
u nieuwe initiatieven ontplooien in de
wijk? Dan is algemeen lid misschien iets
voor u. Als algemeen lid wordt er van
u verwacht dat u regelmatig aanwezig
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bent bij de openbare vergaderingen en
daarnaast ook beschikbaar bent voor
incidentele klussen, zoals bijvoorbeeld
hulp bij het buurtfeest.
Lijkt het u leuk om tweede secretaris
of algemeen lid te worden? Stuur
dan een mail naar secretaris@
patrimoniumbuurt.nl. De wijkraad kijkt
ernaar uit u te mogen begroeten!
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De Schelp: een bijzondere school voor bijzondere leerlingen
De Schelp ligt aan de rand van onze buurt. Wekelijks zien we de leerlingen
sjouwen met dozen vol oud papier. Of we zien ze tijdens hun pauze in het
Mandelapark of op het speelplein tussen de Nieuwe Landstraat en de
Werfstraat. Wat gebeurt er allemaal bij De Schelp? We vroegen het René
Delsing, directeur van de school.
Dagelijks brengen busjes ruim 100
leerlingen van 4 tot 19 jaar naar De
Schelp om Speciaal Onderwijs of Voortgezet Special Onderwijs te volgen. De
afkorting ‘ZMLK’ op de gevel laat zien dat
het om zeer moeilijk lerende kinderen
gaat.
Een paar jaar geleden heeft een aantal
leerlingen De Schelp verlaten omdat
nieuwe wetgeving bepaalde dat zoveel
mogelijk leerlingen naar ‘gewone
scholen’ moesten. Maar door samenwerking met De Hermelijn, een Kinderdagcentrum van De Hartekampgroep, is een
nieuwe doelgroep ontstaan: de onderwijs-zorggroep. Deze bestaat uit leerlingen van wie doorgaans wordt gedacht
dat ze niet tot leren in staat zouden zijn,
maar niets blijkt minder waar.
In de school is het aangenaam rustig; in
klassen van circa 12 leerlingen wordt
hard gewerkt in een prettige sfeer.
Leerkrachten gaan uit van de individuele

leerling: wat kan hij of zij aan, in welk
tempo en hoe activeer je hem of haar
het best?
Leren is dóen op De Schelp, en het
ophalen van ons oud papier is hiervan
een mooi voorbeeld: oefenen in samenwerken, omgaan met ‘klanten’, opletten
in het verkeer, sorteren en rekenen.

geschikt te maken voor het oefenen van
allerlei vaardigheden. Zo komen er een
heuse miniwoning en -winkel, lokalen
voor o.a. administratieve werkzaamheden, een kunstlokaal en een nieuwe
Verbouwing
keuken voor de horecalessen en -stages.
Voor het tuinieren wordt een nieuwe kas
Op De Schelp wordt de zelfstandigheid
van leerlingen ontwikkeld op het gebied gebouwd.
van wonen, werken, vrije tijd en burger- Vanwege de verbouwing zullen de
leerlingen en docenten het komende
schap (‘meedoen in de samenleving’).
Juist die zelfstandigheid is belangrijk voor schooljaar tijdelijk gebruikmaken van een
de eigenwaarde van de leerling én goed schoolgebouw aan de Korte Verspronckweg. Dat betekent dat er een jaar lang
voor de maatschappij.
geen papier wordt opgehaald, maar
Ter voorbereiding op het werknemerdaarover leest u meer in het volgende
schap ná de schoolperiode zijn praknummer van de wijkkrant. Voor uittijkstages – zowel binnen als buiten de
school – enorm belangrijk. De ingrijpen- gebreide informatie kunt u terecht op
de verbouwing die volgend jaar gepland www.patrimoniumbuurt.nl en/of
staat, is bedoeld om de school optimaal www.deschelp.stichtingsintbavo.nl.

Bruisende start van ons derde wijkraadsjaar!
Met een geslaagd buurtfeest op het terrein van leerbedrijf EcoSol op
26 september is onze wijkraad zijn derde jaar in gegaan.
De dag begon meteen goed met
muziek van Jong Damiate, die
’s morgens door de wijk liep en
vervolgens een spetterend concert gaf
op het feestterrein aan de Werfstraat.
In de loop van de dag hebben veel
buurtbewoners de tuin bezocht.
Er was van alles te beleven: o.a.
een clown, oudhollandse spelletjes
en een spectaculaire loterij. Voor
veel bewoners was het een eerste
kennismaking met de buurttuin en de
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deelnemers van EcoSol.
Inmiddels hebben we ook onze
jaarvergadering achter de rug. Het
eerste uur stond in het teken van
‘veiligheid’, waarbij wijkagent Frank
Kathmann vertelde hoe het staat
met de veiligheid in onze buurt en
omliggende buurten. Ook gaf hij
tips om inbraken te voorkomen.
Zet bijvoorbeeld nooit containers
of andere objecten tegen de muur:
inbrekers gebruiken dit als handig
opstapje om binnen te komen!
Naast de wijkraad en de redactie
blikten ook de werkgroepen in hun
presentaties terug op behaalde
successen, én vooruit naar het
nieuwe jaar. De werkgroepen ‘Verkeer
en parkeren’ en ‘Veiligheid’ gaan
vanaf nu meer samenwerken, net
als de werkgroepen ‘Werfstraat’ en
‘Jeugd en speelplaatsen’. Zij kijken
samen naar mogelijkheden voor o.a.
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speelgelegenheid in het Mandelapark.
Volgend jaar gaat de wijkraad zich
intensief inzetten voor o.a. versterking
en uitbreiding van de werkgroepen,
herinrichting van de Werfstraat en de
nieuwbouw op het terrein van Quality
Bakers.
Ik wens u, namens alle wijkraadsleden,
een mooi 2016 toe.
Piet de Vries, voorzitter.

De organisatoren van het buurtfeest
bedanken alle winkeliers van de
Cronjéstraat die geheel belangeloos
prijzen ter beschikking hebben
gesteld voor de loterij. Hulde!

Buurtbewoner aan het woord

Even voorstellen:

Wat is nu het mooiste plekje van onze buurt?
En wat willen bewoners graag zien in de buurt?
In deze aflevering van ‘Buurtbewoner aan het
woord’ heeft Henk Klaassen het woord.

Julietta Schabracq,
nieuw wijkraadslid!

Wie ben je?

Sinds vorig jaar woon ik met veel
plezier in de Patrimoniumbuurt.
Omdat ik het belangrijk vind om
een bijdrage te leveren aan mijn
omgeving, hoefde ik niet lang
na te denken toen mij gevraagd
werd om actief te worden in de
werkgroep Veiligheid en nu ook
in de wijkraad.

Henk Klaassen, 74 jaar.

Hoe lang woon je al in de Patrimoniumbuurt?
Ruim 50 jaar. Vanaf maart 1965 woonde ik in de Vrouwehekstraat 13, en sinds
september 1969 in de Zocherstraat 71.

Wat doe en/of deed je in het dagelijks leven?
Vóór mijn pensionering was ik autokleur-deskundige bij één van de grootste
lakfabrikanten ter wereld, waarvoor ik veel op reis was naar het buitenland. Nu ik
gepensioneerd ben, doe ik veel computerwerk, tuinwerk en hand-en-spandiensten
voor familie, buren en vrienden.

Wat vind je het mooiste plekje van onze buurt?
Het mooiste vind ik het Rozenhagenplein, met de school en het speelveldje. Ook
de Kloppersingel vind ik erg mooi, vooral in winter/schaatstijd. Spelende kinderen
in onze wijk zijn helemaal het einde!

Wat wil je graag anders zien in de buurt?
Ik zou graag zien dat alle hagen en voortuintjes worden gefatsoeneerd en dat er meer
groen en bloemen komen (dus geen hekken, minder steen en geen rotzooi). Het mooist
zou het zijn als we weer meer eenheid in voortuintjes en gevels zouden krijgen. Ook zou
het leuk zijn als de boomspiegels wat meer aandacht kregen en beplant zouden worden.

Wie moet er in de buurt komen wonen en waarom?
Wat mij betreft: meer kinderrijke families. In vergelijking met vroeger is de
Patrimoniumbuurt verouderd en worden veel woningen bewoond door één of twee
(oudere) mensen. Meer jonge gezinnen, eventueel via de gewenste nieuwbouw in de
wijken rondom het Nelson Mandelapark, zouden de buurt weer levendiger en volgens
mij ook gezelliger maken.

Aan wie geef jij de pen door en wat heb je altijd al willen vragen aan
deze persoon?
Ik geef de pen graag door aan Arnold van Strien. Mijn vraag voor hem: ‘Hoe komt het
dat je zo gek bent op basketbal, en heb je ook andere sporten gedaan?’

De volledige versie vindt u op de website www.patrimoniumbuurt.nl (onder ‘De Wijk’).

Werkplaats Talmastraat
Ton van der Voort, contactpersoon
van de wijkraad met Pré Wonen en
initiatiefnemer van de Werkgroep
Talmastraat, blikt terug.
Ongeveer 3 jaar geleden kwam de
werkplaats van aannemer Van der
Worp in de Talmastraat vrij. Eigenaar
Pré Wonen, die graag samen met de
buurt een nieuwe bestemming voor
dit pand wilde vinden, knapte alvast
de buitenkant op. In overleg met
de wijkraad werd naarstig gezocht
naar mogelijkheden om het pand te
exploiteren.

Helaas hebben alle inspanningen geen
serieuze kandidaten opgeleverd en
omdat de wijkraad onvoldoende eigen
middelen heeft, is in goed overleg met
Pré Wonen besloten dat de wijkraad
stopt met het zoeken naar verdere
mogelijkheden.
Pré Wonen gaat nu zelf op zoek naar
een definitieve bestemming.
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De werkgroep Veiligheid inventariseert eventuele veiligheidsproblemen in de wijk en probeert
daar een oplossing voor te
vinden. Deze werkgroep is
samengegaan met de werkgroep
‘Verkeer & parkeren’, waardoor
we ons nu ook bezighouden met
problemen in het verkeer of
verkeerssituaties.
Een goed voorbeeld is de Werfstraat: een rommelige, donkere
straat waar veel buurtbewoners
een onveilig gevoel ervaren.
Samen met de gemeente proberen we daar stapje voor stapje
oplossingen voor te vinden.
Sinds kort ben ik ook lid van de
wijkraad, met nog steeds bovengenoemde onderwerpen als
aandachtspunt. Mijn ervaring als
jurist kan daarbij goed van pas
komen. Ik hoop eigenlijk dat alle
buurtbewoners hun omgeving
ook belangrijk vinden en signalen
over allerlei misstanden doorgeven aan de gemeente of aan de
wijkraad, zodat we samen naar
verbeteringen kunnen zoeken.
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Wist u dat ... ?

…> u op de website ook de persberichten

van bijvoorbeeld de gemeente
Haarlem en Spaarnelanden kunt lezen?
…> u ook op zaterdag contact kunt
opnemen met Spaarnelanden als uw
container vol zit?
…> dat Pré Wonen – na een klacht van een
buurtbewoner over het NIET vervangen
van kapotte lampen in de achterpaden
– naar een oplossing zoekt?
…> wijkagent Linda Hunsche niet langer
meer ‘onze’ wijkagent is? Door
reorganisatie binnen de politie doet
zij nu haar ronde in een andere
wijk. Frank Kathmann blijft wel onze
wijkagent.
…> De Fjord aan de Paul Krugerkade
weer in gebruik is? Sinds oktober
2015 maakt o.a. EcoSol gebruik
van het gebouw. Ook komt er een
ontmoetingsgroep voor ouderen van
Zorgbalans en een huiskamerproject
van HaarlemEﬀect. De Fjord biedt
ook ruimte voor activiteiten die
buurtbewoners willen organiseren.
Neem contact op met HaarlemEﬀect
via 023-5319030 of
rhillenaar@haarlemeﬀect.nl
…> Daphne Tabbers de werkgroep
‘Veiligheid’ heeft verlaten vanwege
haar verhuizing, en Max Havelaar
is gestopt als lid van de werkgroep
‘Verkeer en parkeren’? Beiden zijn
hartelijk bedankt met een mooi
bloemetje tijdens de jaarvergadering.

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 Kathmann
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
Wijkraad (Piet de Vries, vz)
023-5253547
WMO-loket
023-5114368
Zorgbalans
023-8918918
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Activiteitenagenda

• 15 december: wijkraadsvergadering, 20.00-22.00u Willem van
Oranjeschool
Thema: herinrichting Werfstraat/terrein Quality Bakers
• 20 december Kerstmarkt Cronjéstraat, 12.00-17.00u.
• 24 december: Kerstzang o.a. op de Grote Markt, het Nieuwekerksplein
en bij de Veerplas.
• 1 januari:
12.00-13.00u massaal straten vegen en oud vuurwerk
opruimen
• 6 januari:
18.00u buurtmaaltijd Koningkerk
• 19 januari:
wijkraadsvergadering, 20.00-22.00u Willem van
Oranjeschool.
• 16 februari: wijkraadsvergadering, 20.00-22.00u Willem van
Oranjeschool.
• 15 maart:
wijkraadsvergadering, 20.00-22.00u Willem van
Oranjeschool.
• 19 april:
wijkraadsvergadering, 20.00-22.00u Willem van
Oranjeschool.

Burenhulp

Er bestaan plannen om in de Patrimoniumbuurt een
burenhulpproject te starten. Het gaat om een netwerk
van contactpersonen uit elke straat, die samen met
andere vrijwilligers burenhulp en andere sociale
contacten organiseren.

Burenhulp

Denk daarbij niet aan grote klussen, maar aan kleine hand-en-spandiensten
als boodschappenhulp of tuinonderhoud, contact leggen bij vermoeden van
eenzaamheid, kennismaken bij nieuwe huisvesting of alert zijn wanneer de
buurman zijn dagelijkse wandelingetje niet meer maakt.
Het burenhulp-project zal gaandeweg moeten groeien en passen in onze
buurt met haar specifieke bewoners.
Vindt u het leuk om dit plan mede vorm te geven, als coördinator
of contactpersoon, neem dan contact op met Anneke Jongejan via
pieterjongejan@hetnet.nl of 023-5353417.

Ophaalroute oud papier De Schelp

Vanaf maandag 4 januari wordt er weer iedere maandag oud papier
opgehaald.
De leerlingen van De Schelp lopen hun route door de Johan de
Breukstraat, Zocherstraat, Vrouwehekstraat tot aan de Patrimoniumstraat,
Rozenhagenplein, Nieuwe Landstraat en Kloppersingel tot aan nummer 147.
Als uw adres er niet tussen staat, kunt u uw oud papier op maandagochtend
in een van de genoemde straten neerzetten of naar de school brengen op
maandag tussen 14.00 en 15.00u. Gelieve niet naar de school te bellen om
het te laten afhalen.

Volgende wijkkrant

Patrimoniumbuurt digitaal

De volgende wijkkrant komt uit in
april 2016.
Heeft u ideeën of een bijdrage,
mail dan vóór 1 maart 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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