Wijkkrant

PATRIMONIUM BUURT

Wijkraad Patrimoniumbuurt
nodigt u van harte uit voor haar:
UITNODIGING

NIEUWJAARSRECEPTIE
• Dinsdag 16 januari 2018 om 20.00 uur
• In de Koningkerk, Kloppersingel 55

januari 2018

In deze wijkkrant
• Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
• Van de Wijkraad
• De redactie zwaait af:
laatste papieren wijkkrant
• Cronjéstraat 1a
• Voormalig terrein Carpetright
• Handige telefoonnummers

De wijkraad zal op deze avond ook van de gelegenheid gebruik maken om
haar activiteiten van het afgelopen jaar te verantwoorden en vooruit te blikken
op het nieuwe jaar.
- Wat staat er te gebeuren in de Patrimoniumbuurt of in de directe omgeving?
- Welke werkgroepen zijn actief in de wijk?
- Wat hebben ze ondernomen en wat gaat er verder nog gebeuren?

DE BESTE WENSEN
VOOR 2018
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Laat u ons vooraf weten met hoeveel personen u komt, dan zorgen wij voor
voldoende hapjes en drankjes. Dit kan via de mail aan Annet Zwaneveld,
grubol@live.nl of een briefje in de brievenbus: Vredenrijkstraat 14.
Op de volgende pagina vindt u meer informatie over de wijkraad en binnenkort kunt u op onze Facebook-pagina en op de website de jaarstukken van de
wijkraad raadplegen.

PATRIMONIUMbuurt
Redactie: Iris Hartog, Judith Huitenga,
Lieneke van der Veen
Foto’s: Pepijn Vanthoor
Contact: redactie@patrimoniumbuurt.nl
Vormgeving: Graﬁsch Werk, Kees Reniers

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

De wijkraad.
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Van de wijkraad: Er gaat veel veranderen in de wijkraad
Piet de Vries gaat stoppen met zijn werkzaamheden als voorzitter. Hij heeft zich
de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor de wijk, heeft veel contacten in
de buurt, maar zeker ook bij de gemeente en andere wijkraden. Velen kennen
hem dan ook als hét gezicht van de wijkraad. Piet blijft nog wel betrokken bij
een aantal werkgroeptaken.

PATRIMONIUMbuurt

De wijkraad is nu dus dringend op
zoek naar een nieuwe voorzitter.
Natuurlijk gaan we actief geschikte
kandidaten werven maar als u nou
denkt ‘dat zou ík wel leuk vinden’, dan
horen we dat heel graag.
Leon Wijsman legt zijn secretariaatsfunctie neer. Leon heeft deze functie
met veel overtuiging twee jaar lang
bekleed, maar moet daar nu helaas
wegens tijdgebrek mee stoppen. Ook
voor deze functie geldt dat we zelf
actief gaan zoeken, maar misschien
bent ú wel degene die deze functie
graag wil uitvoeren. Laat het ons weten.

Wat houden dergelijke functies
precies in?
Omdat de wijkraad heel erg in ontwikkeling is en we graag op een andere
manier willen werken, is dat moeilijk
te zeggen. De invulling van deze twee
functies zal hierdoor veranderen en
opnieuw worden ingekleurd. Ook de

Contactgegevens
bestuur wijkraad & werkgroepen
• Voorzitter wijkraad,

Piet de Vries:
Kloppersingel 23, 023-5253547,
voorzitter@patrimoniumbuurt.nl

• Secretaris wijkraad,

Leon Wijsman:
secretaris@patrimoniumbuurt.nl

• Penningmeester wijkraad,

Annet Zwaneveld:
grubol@live.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
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V.l.n.r.: secretaris Leon Wijsman, penningmeester Annet Zwaneveld en voorzitter Piet de Vries

tijdsinvestering is afhankelijk van de
nieuwe werkwijze. Zo zullen er geen
maandelijkse of tweemaandelijkse
wijkraadsvergaderingen meer zijn. Het
is dus vooral belangrijk dat de nieuwe
functionarissen interesse hebben in de
wijk en mee willen denken over de
nieuwe invulling.
Dit is ook de laatste wijkkrant in deze
papieren uitvoering. De redactie heeft
onlangs aangegeven -wegens drukke
werkzaamheden- met haar activiteiten
te stoppen. De redactieleden schrijven
hierover zelf op pagina 3. De wijkraad
heeft ervoor gekozen om geen papieren wijkkrant meer te maken, maar
tegelijk zijn we hard op zoek naar
mensen die willen meedenken over de
vraag, hoe de wijkraad en de werkgroepen beter kunnen communiceren
met de wijkbewoners. Dat kan op veel
manieren; als wijkraad hebben daar al
een paar ideeën over, maar we horen
graag van u als buurtbewoners wat uw
wensen zijn en natuurlijk wie aan de
nieuwe werkwijze wil meewerken.
Uiteraard zullen we als wijkraad ook
een aantal zaken niet veranderen. Zo
willen we ons blijven inzetten voor
verbinding tussen buurtbewoners. Dat
willen we doen door middel van
nieuwe activiteiten, op verschillende
manieren en op verschillende locaties
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in onze wijk. Heeft u wensen en
ideeën? We horen het graag, bijvoorbeeld tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Want we willen in deze nieuwe stijl het
komende jaar inluiden, waarvoor u van
harte bent uitgenodigd. We hopen u
allen te verwelkomen en spreken nu
alvast de wens uit dat het een geweldig jaar mag worden.
Namens de wijkraad,
Annet Zwaneveld

Heeft u hem al gespot?
Een ondergrondse container voor
restafval met een klein luikje voor
zwerfvuil. Heel handig. Deze staat
op het Frans Halsplein.

De redactie zwaait af

Laatste papieren wijkkrant

Ruim 4 jaar geleden viel deze eerste wijkkrant bij u op de mat. De
krant die u nu voor zich heeft is de laatste van onze hand: als redactie
zwaaien we af. We hebben de wijkkrant met ontzettend veel plezier
gemaakt, maar het wordt tijd om het stokje door te geven en af te
stappen van de papieren krant. Deze verandering valt mooi samen met
de nieuwe werkwijze die de wijkraad voor ogen heeft, tegelijk met de
invulling van de vacatures van voorzitter en secretaris.
De wijkraad heeft het initiatief genomen om een andere werkwijze in te
stellen: minder vergaderen, minder
formeel, maar meer prioriteit bij de
bestaande of nog op te richten werkgroepen en ondersteuning bieden aan
persoonlijke initiatieven. Vergaderen
alleen als het nodig is en op een
prettige plek op een prettige manier.
Dat vraagt om een goede communicatie met de buurtbewoners, zodat
iedereen weet wat er speelt en op
welke manier men betrokken kan raken. De wijkraad heeft hierover al wel
enkele ideeën. En natuurlijk zijn

er onze sociale media, zoals de
website en de Facebookgroep
waarin veel informatie gedeeld
kan worden. Bijzonder nieuws of
een uitnodiging voor een leuk
evenement zullen nog steeds van
deur tot deur worden geﬂyerd.

Voor het beheren van de website
en de Facebookpagina (inmiddels
ruim 280 leden) zijn we op zoek naar
vers bloed. Vindt u het, als
buurtbewoner, leuk om hieraan mee
te werken? Uiteraard helpen we de
nieuwe medewerkers op gang, verklappen we de inlogcodes en
dergelijke.
De werkzaamheden bestaan
vooral uit het plaatsen van
berichten en het up-to-date
houden van de informatie
die op de website staat.
Het kost ongeveer twee
à drie uur per maand. De
input voor de website en
Facebook komt vanuit de
wijkraad, werkgroepen,
wijkgenoten, andere Haarlemse instanties of vanuit
De website van de buurt: www.patrimoniumbuurt.nl
de nieuwe redactie.
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Zo begon het vier jaar geleden

U kunt de website bekijken op
www.patrimoniumbuurt.nl.
Lijkt dit alles u een leuke uitdaging?
Neem dan contact op met de huidige
redactie via redactie@patrimoniumbuurt.nl of met de wijkraad:
grubol@live.nl.
Natuurlijk bedanken we u: trouwe
lezers, iedereen die de afgelopen jaren
heeft meegewerkt aan de wijkkrant,
bijvoorbeeld in de rubriek ‘Bewoner
aan het Woord’, Franka te Poele, die
heel enthousiast een kinderpagina
wilde lanceren, de wijkraad en werkgroepen en natuurlijk onze bezorgers:
superdank allemaal!
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Cronjéstraat 1a

De Schelp
De leerlingen van De Schelp zijn in de week
van 13 november weer teruggekomen in
hun prachtig verbouwde school aan de
Nieuwe Landstraat.
Wilt u meer weten over het resultaat en
de toekomstige activiteiten, waarbij ook de
buurtbewoners uitgenodigd zullen worden,
kijk dan op www.deschelp.stichtingsintbavo.nl

Vanuit deze locatie organiseert de gemeente activiteiten en spreekuren
voor de omliggende wijken, samen met
• DOCK (voor ondersteuning van activiteiten)
• !WOON (voor vragen op het gebied van huurprijs, huurcontract,
achterstallig onderhoud e.d.)
Sociaal wijkteam Noord-Zuid (zie info elders op deze pagina)

Spreekuren:
Dinsdag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Donderdag:

13:00-16:00 uur spreekuur Sociaal Wijkteam
17:00-18:00 uur spreekuur handhaving
15:00-17:00 uur spreekuur !WOON
17:00-18:00 uur spreekuur DOCK
18:00-20:00 uur spreekuur !WOON

Sociaal Wijkteam
Noord-Zuid
Naast het spreekuur in de Cronjéstraat 1a
blijft het inloopspreekuur in De Schakel
gewoon bestaan: op woensdag- en
vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur,
Pijnboomstraat 17. Telefoon 023-5430996.
Voor al uw vagen op het gebied van werk,
inkomen, wonen, welzijn en/of zorg.

Voormalig Carpetright-terrein
Handige telefoonnummers
Algemeen alarmnummer
Gemeente alle afdelingen

112
14023 of
023-5114950
De Fjord
023-5348628
Dierenambulance
023-5334323
Kindertelefoon (gratis)
0800-0432
Loket Haarlem zorg/welzijn
023-5430990
Meld misdaad anoniem
0800-7000
Politie/wijkagent Paul Kooter
0900-8844
Pré Wonen
088-7700000
PWN storingen
0800-0232355
Sensoor telef. hulpdienst
023-5471471
Sociaal Wijkteam Noord-Zuid
023 5430996
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/Jeroen Castelijn 023-5114950
WMO-loket
023-5114368
Zorgbalans
023-8918918
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Sinds november dit jaar zijn de gemeentelijke plannen voor het terrein
van het voormalig Carpetright-terrein bekend.
Sinds november dit jaar zijn de gemeentelijke plannen voor het terrein
van het voormalig Carpetright-terrein bekend. In de startnotitie staat in
grote lijnen de toekomstige ontwikkeling voor dit gebied: een ruim deel
detailhandel en een woontoren van circa 41 appartementen -verdeeld
over 10 etages-, waarvan 20% sociale huurwoningen. Eronder en op het
dak van de winkel respectievelijk 61 en 39 parkeerplaatsen. Dit zijn
voorlopige aantallen.
Voordat dit alles gerealiseerd kan worden moeten eerst het bestemmingplan
en de gebiedsvisie worden aangepast, en andere hindernissen genomen.
In de startnotitie wordt ruim aandacht besteed aan de bezwaren tegen het
plan, die onze wijkraad, samen met de VVE van de Pionier en bewoners
uit de omliggende straten, hebben ingediend. De ontwikkelaar moet met
de belanghebbenden in gesprek om tot een oplossing te komen en ook de
wijkraad blijft zeer alert op de ontwikkelingen. De gemeenteraad plaatst
nog veel vraagtekens bij dit plan: te weinig sociale woningbouw en deze
vorm van detailhandel zou juist wegblijven van de Spaarndamseweg.
Op de Facebook-pagina en de
website zult u regelmatig nieuwe
informatie vinden.
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HEEFT U ZICH AL AANGEMELD
VOOR DE NIEUWJAARSBORREL?

