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Voordat hij tijdens de blind auditions
het podium op ging, had Ralph bedacht
dat hij Ali B. als coach wilde. ’Maar toen ging ik

Babette Labij, stemcoach bij The Voice
Kids. Hij hoopt dat zijn deelname aan
The Voice een mooie opstap kan zijn naar een

toch twijfelen. Want er zaten al veel jongens in

professionele muzikale loopbaan. ’Met een aan-

zijn team. Een aantal van hen waren mijn vrien-

tal andere deelnemers hebben we nog zangles

den geworden, dus daar wilde ik tijdens de

bij Babette Labij. Verder hoop ik dat er iemand

‘battles’ niet tegen uit komen.’

is die een single met me wil opnemen en ik wil
vaker kunnen optreden.’

Hij was uiteindelijk heel blij met zijn keuze voor
Ilse de Lange. ’Ik luisterde naar wat ze te zeg-

Annemieke Windt

gen hadden over mijn auditie en toen kwam
voor mij Ilse uit de bus. Zij heeft iedere ronde
voor mij gekozen.’ Volgens de moeder van

Zaterdag 29 juni, Koninginneparade
Wilhelminapark

Ralph was het voor zijn coach duidelijk waarom
zij voor hem ging. ’Hij vertelt een verhaal en dat
vindt Ilse de Lange belangrijk in een zanger. Be-

Let op! Ralph speelt 29 juni met zijn band
Ralph & the Essix om 18.00 uur op de
Konninginneparade. Mis het niet!

langrijker dan iemand die allerlei toonladders
Ralph Moerman (bijna 15) hoorde al langer van
zijn vrienden dat het hij zou moeten meedoen
aan The Voice Kids. ’Maar ik wilde dat nooit,
omdat ik niet zo van het commerciële houd.’
Hij ging uiteindelijk overstag toen ook zijn
moeder hem aanmoedigde om mee te doen.

Ralph Moerman heeft
meer zelfvertrouwen op
de bühne dankzij
The Voice Kids
kan zingen.’ Tijdens de opnames voor het proRalph schopte het in april tot de finales van de

gramma was Ralph zich er van bewust dat hij

wedstrijd. Zangeres Ilse de Lang was zijn coach.

niet alleen voor de mensen in de zaal optrad.

’Ze is heel betrokken. Ik heb haar nummer en

’Het gaat wel door je heen dat er ook heel veel

app nog steeds met haar.’ Zij leerde hem hoe

mensen thuis kijken. Maar dat maakte me niet

hij zich kon gedragen op het podium. ’Zij legt

bang. Eerder kriebels in mijn buik.’

dingen uit en we keken samen terug naar op-

Programma

names tussendoor om te kijken hoe het beter

Ralph mag dan nog jong zijn, hij heeft al aardig

15.00 Buurtwandeling 1 (vol)

zou kunnen.’

wat ervaring opgedaan. Hij speelt in het bandje

15.30 Park open & kids disco

dat via de Koninklijke HFC bij elkaar is ge-

Start taartenbak wedstrijd

De jonge bewoner van onze wijk moest een

komen. Daarnaast speelt hij zelf gitaar. ’Ed

paar maanden zijn mond houden over zijn deel-

Sheeran is wel een zanger naar wie ik echt op-

name aan de zangwedstrijd. ’Alleen de mensen

kijk. Met zijn nummer Make it rain heb ik mee-

die dicht bij me staan en de mensen van school

gedaan aan de audities.’ Als hij nu terugkijkt

16.20 Koninginnetaart prijsuitreiking

wisten dat ik meedeed. Want af en toe moest

naar de auditie dan is wel duidelijk dat er het

16.30 Start Koninginneverhalen

ik vrij vragen van school. En het ECL heeft echt

een en ander is veranderd. ’Mijn stem is veran-

17.00 Kroning wijk Koning(in) 2019

heel goed meegewerkt. Alles was al van te

derd, als je de auditie hoort, dan is mijn stem

18.00 Ralph & the Essix

voren opgenomen. Alleen de finale wordt live

duidelijk hoger dan tijdens de finale.’ Tips hoe

18.30+ DJ & diverse optredens

op televisie uitgezonden.’

hij daarmee het beste kan omgaan, krijgt hij van

mis het niet!
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16.00 Grand opening
Start borrel, DJ & open podium

Buurtwandeling 2

Wijkraad
Koninginnebuurt

Mis het niet!
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Naast de AED-dekking is het nodig dat er voldoende burgerhulpverleners aangemeld zijn bij
HartslagNu, zodat zij opgeroepen kunnen worden om hulp te verlenen bij een reanimatie.
Vanuit de gemeentelijke werkgroep wordt hier
al aandacht aan besteed in samenwerking met
diverse opleiders. Met de lokale opleiders wordt

Kom ook buurten op zaterdag 29 juni vanaf 15.30 uur op de
Koninginneparade in het Wilhelminapark – een feestelijke
ontmoetingsplek voor en door de bewoners van de
Koninginnebuurt.
Altijd al meer willen weten over de Koninginnebuurt? Loop
dan gerust even binnen bij de Koninginneverhalentent,
ga mee met de speciaal voor ons georganiseerde historische Koninginnebuurt wandeling en kom genieten
5andere talentvolle buren bij het podium.

Supertrots zijn wij dat buurtbewoner en
Voice kids finalist Ralph Moerman met zijn band
The Essix komt optreden!

Wijkraadzaken

controleert of mensen die zich aanmelden wel

bekeken of er per wijk een reanimatiecursus

Nieuwe data voor wijkraadsvergaderingen

bewoners van het opgegeven adres zijn, al is die

aangeboden kan worden, zodat mensen kun-

Tijdens de jaarvergadering is besloten dat de

controle niet superstreng. Het gaat dus in prin-

nen leren hoe te reanimeren en de AED te ge-

Wijkraad naast de jaarvergadering naar 4 verga-

cipe om communicatie in een besloten groep.

bruiken. Mocht u hierover ideeën hebben of

deringen per jaar gaat. Ook zullen wij vergade-

Hoe werkt Nextdoor?

bijvoorbeeld al een groep enthousiaste bewo-

ren op de woensdagavond omdat de politieke

Je kunt op Nextdoor ook prima kleine annonces

ners bij elkaar hebben voor een training dan

partijen op maandagavond vergaderen en raads-

(oproepjes) plaatsen. Bijvoorbeeld de vraag wie

kunt u contact opnemen met Monique Bos-

leden hebben aangegeven bij onze vergaderin-

je oude spullen wil ophalen of je kind wil hel-

scher van Stan: monique @ stanglobal.com.

gen aanwezig te zijn. Indien er behoefte is van-

pen bij het maken van huiswerk. Als er onveilige

Inwoners kunnen zichzelf aanmelden

uit de wijk om bepaalde onderwerpen extra te

situaties zijn, van dronken hangjongeren op de

als burgerhulpverlener via de website:

speeltoestellen tot potentiële inbrekers op ver-

www.hartslagnu.nl.

belichten dan lassen wij extra vergaderingen in.

kenning in de wijk, kun je dit ook melden aan
je buren. Als gebruiker van de Nextdoor-app

Woensdag 4 september

kun je de (urgente) waarschuwingen direct als

Leden van de wijkraad zijn samen met de ge-

Woensdag 11 december

een alert ontvangen op je telefoon, terwijl je an-

meente, onze gebiedsverbinder en Spaarnelan-

Nieuwe data 2020:

dere berichten alleen leest als je zelf inlogt. Zo'n

den door de wijk gefietst en hebben allerlei

Woensdag 4 maart

ideaal schema moet je wel zelf instellen in de

zaken doorgesproken. Graag willen wij de ge-

Woensdag 1 april Jaarvergadering

app net zoals je privacy settings.

meente en Spaarnelanden bedanken voor hun

Woensdag 3 juni

De buurt prins(ess)en kunnen zich uitleven op het springkussen en een potje
straatvoetbal, zich laten schminken en meetekenen aan een heuse Koninginnestrip.
Of kom gewoon gezellig bijkletsen met buurtbewoners bij de Grapedistrict wijn-en
drankenbar en misschien even swingen op de beats van onze eigen in-house
DJ Bart Algera of de Silent Dancing Queen disco.
BESTEL NU vast met korting je kaarten op www.koninginneparade.nl en help ons,
zes enthousiaste buurtbewoners, om deze allereerste Koninginneparade tot een
’vorstelijk’ succes te maken Vergeet niet je op te geven voor de buurtwandeling,
de Koniginnetaart bakwedstrjd of als open podium artist. En welke buur nomineer jij
voor wijk Koning(in) 2019...? Graag tot de 29 e!

positieve benadering en in sommige gevallen

BuurtWhatsApp groep

zelfs zeer snel handelen. Een volledig verslag

Woensdag 4 september om 20.00 uur komt de

Steeds vaker starten inwoners van Haarlem een

valt te lezen op www.koninginnebuurt.nl onder

wethouder naar de wijkraadvergadering. Vóór

BuurtWhatsApp groep. BuurtWhatsApp is een

het kopje notulen. Het betrof met name be-

die tijd schrijven wij via de website een enquête

WhatsApp-groep die zich richt op het signale-

schadigingen aan stoepen, bereikbaarheid en

uit om ieders mening te polsen. Graag zien we

ren van verdachte situaties in de buurt. Het is

overhangende heggen bij de stoepen, fietsen-

jullie dan in Stichting de Baan. In de tussentijd

eigenlijk een moderne vorm van buurtwacht.

rekken tekort en andere kleine perikelen.

zijn wij bereikbaar via de mail info@koningin-

Een BuurtWhatsApp-groep richt zich op het sig-

Het is toch ieder jaar weer van belang dat er

nebuurt.nl en zullen wij jullie informeren via de

naleren van verdachte situaties in een bepaalde

een schouw is en dat er zaken worden bespro-

website www.koninginnebuurt.nl en Nextdoor.

wijk of buurt, die gemeld kunnen worden bij de

ken. Maar vergeet niet dat tussentijds je ge-

Als je op de hoogte gehouden wilt worden via

politie. In onze wijk heeft Tubergen een

woon de gemeente kunt attenderen op zaken

de mail over wijkraadzaken zoals vergaderin-

BuurtWhatsApp-groep opgericht. De gemeente

in de openbare ruimte die aandacht behoeven

gen, evenementen in de wijk, lopende zaken

heeft dit initiatief ondersteunt met het plaatsen

via https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-

etc. en akkoord gaat met het delen van je email

van borden in de wijk. Met deze borden wordt

vraag-stellen/ of met de app BuitenBeter (die

adres en eventueel je NAW, stuur dan een mail-

duidelijk gemaakt dat er een BuurtWhatsApp-

ook erg goed en snel werkt).

tje naar info@koninginnebuurt.nl en kunnen we

groep actief is.

je ook op die manier informeren. In verband
met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet iedereen wel uitdrukke-

WAGENWEG
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Overhangend groen – stoepen slecht
begaanbaar door overhangende heggen
We zien het allemaal in onze wijk, heggen die

Zoals u wellicht weet is de gemeente Haarlem

beschikbaar zijn online. Ook kunnen jullie je ge-

bezig met het plaatsen van AED’s die 24 uur per

lopen, laat staan met een kinderwagen, fiets,

gevens weer verwijderen.

dag beschikbaar zijn zodat we een Hartveilige

rollator of mensen met beperkingen. Heel ver-

gemeente worden. Om dit te realiseren heeft

velend en onnodig. Niet iedereen voelt zich

Wat is Nextdoor?

Stan/HartslagNu samen met een lokale werk-

comfortabel genoeg om zijn of haar buren

Nextdoor is een Amerikaanse internetdienst en

groep (waaronder ook enkele vertegenwoordi-

daarop aan te spreken, dus wees een goede

app waarmee je makkelijk in contact kunt

gers van wijkraden) gekeken naar de wenselijke

buur en hou je heg in de gaten. Er zijn een aan-

komen met je buren. Via de Nextdoor-app of -

dekking per wijk. Dit heeft geleid tot een plaat-

tal voorwaarden vanuit de gemeente, denk bij-

K
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Afgezet gebied
voor straat
voetbal & spel

Vrijwilligers gevraagd voor
burgerhulpverleners

lijk toestemming geven. Er zal een formulier
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Wijkschouw 12 april 2019

Nieuwe data 2019:

veel te dik zijn en waar je amper langs kunt

website kun je allerlei informatie met je wijkge-

singsplan waarbij ook de bestaande AED’s in

voorbeeld aan een standaard stoepbreedte van

noten uitwisselen. Bijvoorbeeld dat de gemeente

beeld zijn gebracht. De inzet is om zoveel mo-

90 cm die aangehouden moet worden, alles

van plan is de straat te versmallen en dat daar

gelijk AED’s 24 uur beschikbaar te hebben. Dit

wat daaroverheen hangt mag worden wegge-

nog protest tegen kan worden aangetekend.

kan door nieuwe AED’s in buitenkasten te

haald door de gemeente. En zeg nou zelf, hoe

Of wie de weggelopen kat van de buurvrouw

plaatsen dan wel door bestaande AED’s naar

vervelend is het als handhaving moet langsko-

heeft gezien. Ook kun je samen evenementen

buiten te verplaatsen. Binnen de Koninginne-

men om je daar op te attenderen…

organiseren, zoals een straatfeest. Nextdoor

buurt zijn we bijna rond.

Mirjam Sintnicolaas, secretaris
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Zomaar een straat
in de buurt
Wilhelminapark

ontworpen door S.J.W. Mons. Die schijnt bij zijn

prima voor activiteiten als een periodieke zeep-

ontwerp geïnspireerd te zijn door de ’schilder-

kistenrace van de naastgelegen Bos en Vaart-

achtige Engelse landsschapsstijl’.

school. Maar het moet natuurlijk niet te gek

Dat levert volgens de officiële aanwijzing tot

worden en geen platgetreden park worden. En

De Koninginnebuurt is niet zomaar een buurt.

Imre de Roo

25.600 handtekeningen!

Zicht op huidige parking vanuit
het gedeelte dat moet verdwijnen

beschermd stadsgezicht ’een goed bewaard

dus is het er meestal gewoon heerlijk rustig. Al-

Onze Haarlemmerhout gaat met emotie ge-

ambtenaren, hebben aangege-

voorbeeld van villaparkaanleg op’, waar de be-

leen op 29 juni mag iedereen uit de buurt het

paard. Dat blijkt wel uit het feit dat binnen en-

ven met enkele aantekeningen

woners van de villa's en herenhuizen er ook nu

parkje ook echt in, voor de allereerste feestpa-

kele weken meer dan 25.600 handtekeningen

akkoord te gaan met het plan.

nog warm bij zitten. Met de ’ruime groenvoor-

rade van de Koninginnebuurt in deze eeuw: de

werden opgehaald met een online petitie tegen

In hun woorden: ’Het voorlo-

Dat weet iedereen die er woont en de Wille-

ziening die voor een goede aansluiting zorgt op

Koninginneparade!

de kap van bomen om de uitbreiding van het

pige ontwerp biedt een afge-

mien leest u natuurlijk al lang. Maar wij zijn

de Haarlemmerhout’, leent het zich bovendien

parkeerterrein van Dreefzicht (La Place) moge-

wogen invulling van de opgave

niet de enigen die dat vinden: ook de staatsse-

lijk te maken. Niet alleen uit Haarlem, ook van

conform de Beheervisie Haar-

cretaris van Cultuur vindt dat. Daarom is de

ver daaromheen kwamen de handtekeningen

lemmerhout. Voor het uiteinde-

wijk in 2011 aangewezen als beschermd stads-

binnen. Een geslaagde actie van de Haarlemse

lijk te behalen resultaat hangt

gezicht. Het gebied is, aldus de staatssecreta-

Bomenwacht.

echter veel af van de detaille-

vroegste stadsuitbreidingen van Haarlem en

Meer dan 10 jaar geleden plaatsten we in de

richting van het nieuwe voorplein van Dreefzicht, de afscher-

ris, van algemeen belang als een van de

ring.’ Het gaat dan om de in-

representatief voor de ontwikkeling van de Ne-

Willemien een artikel onder de kop ’Het gaat

derlandse stadsuitbreidingen uit het eerste

fout met de Hout!.’ Teneur van het verhaal: de

ming van het parkeerterrein naar

kwart van de 20e eeuw. Ga er maar aan staan.

Hout gaat er aan. Zure regen, gebrek aan on-

het bos, en een gedegen onder-

derhoud, modderige paden, kapotte bankjes,

zoek naar de waarde van de te
kappen bomen.

Het Wilhelminapark is hierbinnen van zeer grote

aan alles was te zien dat de Hout aan zijn na-

betekenis, met zijn ’gevarieerde, luxe bebou-

dagen was begonnen. Online petities beston-

wing uit de periode 1898 - 1905. Voordat er

den toen nog niet, we zijn ook niet met hand-

Hoe verder?

veertien villa's en vijf herenhuizen voor de ge-

tekeningenlijsten rondgeweest. Maar het artikel

Het voorlopige ontwerp is door

goede burgerij werden gebouwd, was er een

maakte heel wat los. Een paar maanden later

het College van Burgemeester

bollenkwekerij. Het park ligt voor buitenstaan-

kwam er een goedbezocht seminar, heel toe-

en Wethouders vrijgegeven voor

ders dan ook helemaal verstopt achter de be-

passelijk in een tent op het Vlooienveld. Een rij

inspraak. Omdat bijna alle be-

bouwing van de Wagenweg. Het werd in 1898

van sprekers liet zien waar het fout ging en wat

trokkenen vóór zijn leek dat een

er aan te doen was. De Gemeenteraad trok de

gelopen race. Alhoewel er in het

wethouder stevig aan zijn vestje. En binnen

proces een stevige procedurefout geslopen is.

Het voorlopig ontwerp Dreefzicht. De bomen met een
wit kruis staan op de nominatie om te verdwijnen.

korte tijd kwam er de aandacht, geld, een

Omdat de Haarlemmerhout een officieel Rijks-

aparte coördinator speciaal voor onze Hout. En

monument is, moet er voor een plan als het hui-

Fout met de Hout?

Wagenweg 30 km

Verkeersonderzoek

veiligheid rondom scholen te verbeteren. Hier is

met resultaat. In een paar jaar tijd was het ach-

dige ook instemming komen van de Rijksdienst

Het Actiecomité heeft een enquête gehouden in

volgens wijkraadvoorzitter Ruud van der Pluijm

terstallige onderhoud ingehaald, banken ver-

voor het Cultureel Erfgoed. En het plan is niet

de Koninginnebuurt. Ze willen een groot ver-

alleen nog maar invulling aan gegeven door het

nieuwd en bleven je schoenen droog als je een

voor goedkeuring naar de Rijksdienst gezonden.

De Hout leeft, onder Haarlemmers en ook ver

Met tekeningen en creatieve oplossingen heb-

keersonderzoek naar de verkeersbewegingen,

plaatsen van een waarschuwingsbord, dat eerst

wandeling maakte. En heel belangrijk, de aan-

Bij latere gerechtelijke procedures is dat van

daarbuiten. Dus zodra iemand een zweem van

ben leerlingen van de Bos en Vaartschool hun

niet alleen van de auto's maar ook van de toe-

ook nog verkeerd stond. ’Dat is aangepast en er

dacht van de overheid bleef. Op dit moment is

groot belang.

aantasting van ons Rijksmonument voelt,

pleidooi voor een 30-km zone op de Wagenweg

nemende fietsersstroom dat over smalle paden

komt een tweede bord.’ Ruud van der Pluijm

er geen sprake meer van achterstallig onder-

in Haarlem-Zuid kracht bij gezet. Ze hebben al

moet. Met plantenbakken, groenstroken en op-

(voorzitter wijkraad) is daar dankbaar voor, maar

houd.

hun tekeningen en ideeën aan de raadsleden

lichtende zebrapaden zou de weg volgens Ja-

vindt het eigenlijk ’symptoombestrijding’.

van de commissie Beheer aangeboden.

cinta de Vogel, voorzitter Actiecomité ’weer een

breekt er een golf van verzet los en wordt
Maar het College had ook buiten de Haarlemse

alles uit de kast gehaald om deze heiligschen-

Bomenwacht gerekend. Hilde Prins van de Bo-

nis in de kiem te smoren.

Volgens wethouder Snoek is het op zich simpel.

menwacht kreeg de plannen in handen, was he-

Buren vragen me een petitie te tekenen om

stadstraat in plaats van een snelweg’ moeten

Uitnodiging

Het parkeerterrein aan de voorkant van Dreef-

lemaal ontzet en startte de actie. Met een

het rooien van de longen van onze stad

Eén van de ideeën van een kleuter van de Bos en

worden. De Haarlemse gemeenteraad heeft een

De gemeente is wel van plan om van een deel

zicht wordt opgeheven en de voorkant groener

ongekend resultaat tot gevolg. Als 16% van de

waarna auto’s vrij toegang zullen krijgen, te

Vaartschool die door Madelief werd voorgelezen,

paar jaar geleden een motie aangenomen om de

van de Wagenweg een 30-km zone te maken,

gemaakt om het aanzien van Dreefzicht te ver-

bevolking negatief reageert - ongeacht of men

keren. Als ik daarop vraag of ze dat plan zelf

is een verkeersbord met ’niet over kinderen rij-

maar pas in 2028.

beteren. Niemand tegen. Maar om de verdwe-

alle finesses van het plan door heeft - is dat

wel kennen, word ik vreemd aangekeken.

den’. Het wordt met een glimlach ontvangen

En dat is volgens

nen parkeerplaatsen te compenseren wordt het

voor de gemeenteraad, aan wie de petitie ge-

Want op dat plan van de gemeente hebben de

door de politici, maar later vertelt Jacinta de

de omwonenden en

parkeerterrein aan de achterzijde van Dreefzicht

richt is, een stevig signaal. De officiële inspraak

omliggende wijkraden, met deskundigen ver-

Vogel van het Actiecomité ’Wagenweg Veiliger

de ondernemers veel

verdubbeld en het totale aantal parkeerplaatsen

moet nog beginnen, maar nu al valt te voor-

enigd in de adviescommissie Haarlemmerhout

over het ernstig ongeluk begin dit jaar waarbij

te laat. Madelief en

neemt zelfs extra toe. En dat kan alleen ten

spellen, dat de goedkeuring nog wel even te

en Frederikspark, gezamenlijk gereageerd om

een leerling flink gewond raakt. De schrik zit er

Thom van de leerlin-

koste van enkele rijen bomen. In totaal onge-

gaan heeft en dat aanpassingen onvermijdelijk

een betere entree van Dreefzicht te krijgen

bij de kinderen en hun ouders flink in. De vol-

genraad van de Bos

veer 25 bomen, waaronder kleine exemplaren,

zijn. Het zou het College sieren om het er niet

met een beperkt gevolg voor het bomenbe-

wassen insprekers bij de commissievergadering

en Vaartschool heb-

maar ook een aantal grotere. Iedereen tegen.

op aan te laten komen, maar de inspraak even

stand. De wethouder heeft het plan ter inzage

merken op dat de afgelopen vijf jaar de weg een

ben de raadsleden

Ondertussen is gebleken dat er toch 11 bomen

op ‘hold’ te zetten en in overleg te gaan hoe het

gelegd. Met de raad zal hij nog ter plekke

racebaan is geworden. Ook in de spits als juist

uitgenodigd om zelf

gespaard kunnen worden, maar dat zijn toch

aanzien van Dreefzicht verbeterd kan worden,

gaan kijken en dan met een voorstel komen.

de kinderen met de fiets naar school komen of

eens te zien hoe de

wat kleinere exemplaren.

zonder dat de halve stad in opstand komt.

Leden van de adviescommissie en ook opstel-

het zebrapad over moeten steken. Dat er binnen

verkeerssituatie voor

een meter een bushalte staat bij dat zebrapad,

hun school is.

Extra verwarrend is dat de leden van de Advies-

Auke Douma

commissie Haarlemmerhout en Frederikspark,

Ruthger Smit, lid van de Adviescommissie

(NH-Nieuws)

een officieel orgaan bestaande uit burgers en

Haarlemmerhout

waardoor het zicht vaak slecht is, maakt de verkeersveiligheid er niet beter op.
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lers van de petitie zijn daarbij aanwezig.
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Lezers schrijven

zijn collega’s het klusje op onze kosten wel even

op paaltjes die at random over de stoepen ver-

uitvoeren. Hij wilde niet zeggen wie er geklaagd

spreid staan en zo een grotere aanslag plegen

had en amper luisteren naar een uitleg van zijn

op het beeld van de wijk dan het weinige groen

ongelijk en dat van de anonieme klager. Nadat

dat er nu groeit.

MIS HET NIET!

ik hem wees op de duidelijk waarneembare
In de Willemien die we begin April ontvingen

EIGEN GROND tegels die in het trottoir werden

staat op pagina 4 een artikeltje van de wijkraad

opgenomen nadat de vorige eigenaar van mijn

onder de kop ’Wijkschouw nabespreking’.

pand het tuinhek verwijderde, bond hij in. Nog

Daarin wordt als einde van een opsomming

steeds tegensputterend, dat hij dit verschijnsel

Beste Paul

van opgemerkte zaken ook een sneer gegeven

niet kende. Kort en goed, mijn dure en aan-

Ik ben de voorzitter van de wijkraad en de op-

in de richting van huiseigenaren die volgens de

dachtig onderhouden struiken staan er nog.

roep valt onder mijn verantwoordelijkheid. Wij

beschouwer hun bosschages te ver over de

Wat bleek een aantal dagen later: mijn eigen

hebben elkaar kort gesproken over de plaatsing

Zaterdag 29 juni | Koninginneparade | Wilhelminapark

Paul van den Berg, bewoner sinds 1996.

BESTEL NU JE KAARTEN - WWW. KONINGINNEPARADE.NL

ouderen met rollators, gehandicapten en no-

zoals wij deze bij de start in de Willemien aan

mien een stukje schrijven en je visie en mening

kunt dan kan je nog altijd in de volgende Wille-

stoep laten uitgroeien. Daar zal het comité on-

buren lijken geklaagd te hebben. Waarom?

van een laadpaal in jouw buurt die overigens

toire klagers. Bij de aankondiging van de wijk-

de wijk hebben gecommuniceerd op dit punt

getwijfeld wat voorbeelden van gezien hebben.

Omdat zij het lastig vonden dat zij niet vanaf de

binnenkort op de Emmakade wordt neergezet.

schouw worden deze klachten nog eens door

bereikt maar helaas nog geen zekerheid.

beschrijven. Dit maakt de Willemien levendig en

Maar is het dan niet wat wereldvreemd om de

hoek van de straat op hun fiets over het voet-

lezers - je mede wijkbewoners - direct op te

gangers gedeelte, dat wij trottoir noemen, hun

Ik ben gemeend blij met jouw reactie die ik po-

door ons getoond en besproken tijdens de wijk-

Daarnaast heb ik het punt ingebracht van over-

kunnen helpen het probleem zichtbaar te

roepen om maar even Handhaving te bellen of

voordeur konden bereiken. Een gotspe. Mijn

sitief lees en waarin je goede argumenten aan-

schouw waarbij je overigens van harte welkom

hangende heggen en parkeren van auto’s deels

maken en op te lossen onder de leuze ’samen

een app te downloaden? Ligt het niet veel

uitleg dat daarvoor de gemarkeerde fietsstrook

geeft. Ik wil graag eens bij je langs komen

bent. Deze wijkschouw is as vrijdag om 9 uur

op de stoepen. Wij hadden overeenstemming

en met elkaar’. Zolang wij geen capaciteit, hel-

meer voor de hand dat de beschouwer of de-

op de Koninginneweg bedoeld was werd als

omdat ik hoop dat je ons als wijkraad kunt en

start bij de Tuinlaan. De gemeente heeft aan alle

in de workshop over een communicatie strate-

pers van uit de wijk of een andere oplossing

gene die meent zoveel overlast te ondervin-

niet ter zake doende afgewezen. Maar gelukkig

wilt helpen. Ik wil je graag spreken over het di-

wijkraden aangegeven de klachten over over-

gie top down (gemeente wijkraden) over het

hebben blijven wij op voordracht van de ge-

lemma wat wij hebben met enerzijds de klach-

hangende bossasches losse stoeptegels gebro-

aanpakken van dit probleem waarbij de wijk-

meente de app promoten.

ten van onze wijkbewoners over overhangende

ken trottoirbanden etc te kanaliseren via de

raad de micro communicatie doet naar de be-

den, zelf even aanbelt om te vragen of de

pasten ze hun gedrag wel aan.

begroeiing bijgesnoeid kan worden?

hopelijk zijn er dan wijkbewoners die ons allen

bewoners via email aan de wijkraad herhaalt en

Ik hoop dat de herinrichting van onze straten

bosschages en het direct aanspreken van en

Beterbuiten app. Deze richtlijn geven wij als

woners waarbij een draft brief door de gemeen-

Beste Paul ik hoop je binnenkort te spreken

Ik kan uit eigen ervaring melden dat wij een

veel bosschages zal sparen. Al was het alleen

door bewoners wat vaak leidt tot ruzie. De

wijkraad door zoals je gezien hebt. Hoe de

te aan de wijkraden wordt gemaakt die wij als

maar hoop dat jij die oplossing bent.

tijdje geleden verrast werden door een Hand-

maar omdat de stoepen breder zijn ingetekend

klachten komen naar ons via bewoners spon-

handhavers en Spaarnelanden reageren naar

wijkraden kunnen aanpassen. Dit allemaal in

haver die op hoge poten kwam eisen dat we

dan de maat van de huidige. En tegelijk hoop ik

taan op straat of via onze website met naam en

bewoners is buiten onze controle. Er is een beter

het kader om Haarlem toegankelijker te maken

Met vriendelijke groet,

alle bosschages bij ons huis zouden verwijde-

dat de wijkraad zich krachtig inzet voor het ver-

toenaam. Er zijn bepaalde groepen die klagen

alternatief die wij helaas door gebrek aan tijd

voor bewoners met een handicap, verstande-

Ruud van der Pluijm, 06 54314263

ren. En wel terstond. Zo niet dan kwam hij met

wijderen van de wildgroei aan verkeersborden

te weten: moeders/vaders met kinderwagens,

niet kunnen uitvoeren en waarmee jij ons wel-

lijke achterstand, mensen met kinderwagens,

licht kunt helpen.

bewoners met dementie etc. Wij hebben de
kans gehad en genomen om onze wijk op deze

Ik geef je een interne terugrapportage uit najaar

Fysiotherapie
De Koningin

. Fysiotherapie
. Handfysiotherapie
. Adem, Bewustwording, Ontspanning
. Dry Needling
. Manuele therapie
. Sportfysiotherapie
. Oedeemtherapie
. Osteopathie
. Valpreventie
. Medisch fitness ( in airco oefenzaal )
. GLI (Gecombinerde Leefstijl Interventie)

Bakker Rijkenberg gaat met de tijd mee.
U kunt bestellen via onze webshop.
Ga naar www.bakkerrijkenberg.nl, plaats een bestelling
vóór 17.00 uur en wij bezorgen het de volgende
dag bij u thuis.

door leefstijlcoach

www.fysiotherapie-centrum.nl

Tel: 5 31 37 99
Koninginneweg 31
GZC - De Koningin
Bakker Rijkenberg | Emmaplein 34 | 2014 VA Haarlem | 023-5325426
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2 punten naar voren te schuiven en te positio-

2018 van een van onze wijkraadsleden aan de

neren. Ik hoop dat in het uiteindelijke rapport

wijkraad over zijn inbreng in de participatieraad

van de participatieraad deze punten naar voren

om ons wijkprobleem Haarlem breed op te los-

komen. Dit rapport wordt aangeboden aan de

sen en die voor een deel het probleem beschrijft

nieuwe raad en BenW. Jur Botter was aanwezig.

wat jij aankaart, toegankelijkheid van de buurt

Vraag blijft: zullen wij wachten of gaan wij toch

zowel straten, stoepen als overhangende heg-

communiceren. Ik heb als bijlage de communi-

gen, en waar de gemeente alleen is terug geko-

catie van de Leidsche wijk toegevoegd die wij

men met de Buitenbeter app:

aangepast kunnen gebruiken.

Verslag najaar 2018

Ik moet zeggen dat de gemeente niets gedaan

Wij hebben als wijkraad geparticipeerd in de

heeft aan de communicatie of hulp heeft gebo-

conferentie de toegankelijke stad. Zonder nu

den door een toolkit te maken en aan te bieden

uitgebreid terug te koppelen had ik 1 speerpunt

aan de wijkraden. De Leidsebuurt heeft dit zelf

van onze wijkraad verdedigd en voortgang ge-

opgepakt, zie bijlage. Wij hadden en hebben

boekt en een nieuwe ingebracht. Wij hebben in

geen capaciteit om voor onze wijk hetzelfde te

de workshop overeenstemming bereikt om op

doen en daarom onze oproep om gebruik te

termijn het onderhoudsniveau in de wijken te

maken van de app. Door jouw email en je te-

brengen naar niveau B en voor dit jaar en vol-

rechte frustratie hoop ik nu iemand gevonden

gend jaar allemaal te brengen naar niveau A.

te hebben die ons kan helpen dit probleem op

Wij moeten uitgaan van een lappendeken van

te pakken. Wij kunnen je helpen door je in con-

niveau A en niveau C omdat de gemeente bij

tact te brengen met de initiatiefnemers van de

het aanbrengen van de nieuwe gescheiden rio-

Leidsebuurt, budget om een folder te drukken

lering in bepaalde straten A niveau oplevert,

wellicht een fotograaf die een aantal knelpun-

zoals Floraplein, Florapark, Julianastraat, deel

ten kan fotograferen voor de folder. Ik hoop

Koninginneweg, Tempeliersstraat en Emmaweg

echt dat je de handschoen oppakt en de wijk

en delen op niveau C houdt zoals delen konin-

kan helpen en meeloopen met de wijkschouw

ginneweg, Olieslagerslaan etc. Stel dat dit lukt

is een eerste stap naar een oplossing.

dan hebben wij een deel van onze doelstelling

Indien je hier geen tijd voor hebt of het niet
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Berichten van de Gemeente

Spaanse versmarkt komt naar de Wagenweg

van Haarlem naar Amsterdam-Zuid en vice
versa voldoende vol. Menno Maas van het
Haarlemse actieplatform Bus-kruit is blij met de
aanbeveling. ’Een eerste mooie stap’, zegt hij.

Wie ooit in Spanje is geweest kent ze wel; de

delicatessenzaak Madisons, streekbakker Van

Huizen splitsen in appartementen

nieuwe stenen versus oude stenen in het Flo-

’Nu moeten de bussen nog van de weg die

overdekte ‘mercados’ waar verse etenswaren

Vessem en slagerij Van Leeuwen Vleesch zich al

Het is de gemeente ook opgevallen dat er de

rapark. Zoals eerder in de Willemien gemeld

overdag leeg rondrijden. Want die zware bus-

en delicatessen te vinden zijn. Cobraspen ont-

als mogelijk toekomstige ondernemers.

laatste tijd wel erg veel woonhuizen worden op-

heeft de aannemer in strijd met de afspraken

sen blijven een aanslag op het leefklimaat in

gesplitst in appartementen. Een proces dat al

met de buurt nieuwe stenen op het Florapark

Haarlem. Daar blijven we voor knokken. We

wikkelt nu een soortgelijke overdekte lokale
versmarkt in de Koninginnebuurt. In ‘De Ga-

Mobiliteitsonderzoek

een aantal jaren op gang is, maar de laatste tijd

gelegd in plaats van zoveel mogelijk de oude

zijn blij dat er kennelijk rekening wordt gehou-

rage Passage’ genieten buurtbewoners straks

Tijdens de eerste bijeenkomst bleek dat veel be-

in een versnelling terecht is gekomen. In het

stenen te hergebruiken. Dat is niet alleen een

den met onze bezwaren en zorgen.’

van een eigen overdekte versmarkt en dat is

woners van de Koninginnebuurt en de aanpa-

weer eens iets heel anders dan een buurtsuper.

lende Bosch en Vaartbuurt enthousiast waren

De Garage Passage komt rechts van cafe Westerhout

begin was de gemeente geen tegenstander,

ethische kwestie. De oude stenen zijn meer

De gemeente Haarlem gaf eerder al aan graag

Een gewaarschuwd mens…

want het leverde méér woningen op en split-

waard dan de nieuwe en door de oude stenen

te zien dat de frequentie van lijn 346 wordt ver-

singsvergunningen werden makkelijk verleend.

snel door te verkopen heeft de aannemer een

laagd. Het adviesbureau ziet dat niet als een

De maandelijkse koffieochtend was deze keer

Maar opsplitsen van woningen heeft naast

leuk winstje gemaakt. Hoeveel zullen we voor-

goed plan.

gelardeerd met koekjes van ’t Paleis, de naam

voordelen, zoals méér woningen in de stad ook

lopig dus niet weten. Door de zaak geheim te

voor een deel van de Baan waar mensen een

nadelen. De woningen worden kleiner, er

houden is een WOB-verzoek waarin om open-

vorm van dagbesteding genieten. Zij maken

komen meer auto’s en de kleinere woningen

baarmaking van de financiële stukken werd gevraagd, afgewezen.

ook kleine weggeefdingetjes die voor een

kennen een kortere bewoningsduur, zodat de

schappelijke prijs te verkrijgen zijn. Buiten de

bewoners minder ’hechten’ aan hun buurt.

koekjes om wordt iedereen vandaag getrak-

Voor het centrumgebied is nu aan de gemeen-

Floraplein

teerd op vele tips, voorgedragen door twee po-

teraad voorgelegd om geen splitsingsvergun-

Nu de renovatie van het Floraplein voltooid is,

litieagenten in opleiding.

ningen meer af te geven, behalve in bijzondere

mag er na alle gedoe over de steentjes ook wel

gevallen. Naast de hiervoor genoemde redenen

iets aardigs gezegd worden. Want het eindbeeld zoals dat nu te zien is valt niet tegen. Als

Zij staan onder de hoede van onze oud-wijk-

wordt daarbij ook gewezen op het beschermd

agent Frits de Vries, voor wiens weerzien vele

stadsgezicht. Vreemd dat dit dan klaarblijkelijk

voorbeeld laten we hier het kleine pleintje op

wijkbewoners aangeschoven zijn. Met filmpjes

niet voor de Koninginnebuurt telt. Voortdurend

de hoek van Hazepaterslaan en de Wagenweg

en met het uitwisselen van ervaringen krijgt ie-

worden hier de laatste jaren huizen gesplitst om

zien. Eerst niet meer dan een rommelhoekje,

dereen nog eens ingepalmd hoe makkelijk ieder

met nog meer winst als losse appartementen te

waar ook voortdurend vuilnis werd gedumpt,

over de komst van de overdekte markt, maar

zich laat verleiden. Want nog steeds trappen

worden verkocht. Alle overwegingen die voor

nu een leuk plekje om te zien. Laten we hopen

dat er wel veel vragen waren met betrekking tot

we erin. De slang in het paradijs wist Eva te ver-

het centrum gelden zijn ook van toepassing op

dat het voortaan met de rommel rond de containers ook beter gaat.

Het project ’De Garage Passage’ dankt zijn

mobiliteit en overlast (m.n. parkeeroverlast).

lokken tot het eten van een verboden vrucht.

de Koninginnebuurt. Waarom hier ook geen

naam aan de vroegere garage Westerhout aan

Door een adviesbureau gespecialiseerd in vraag-

Sindsdien dwaalt de mensheid in zonde rond,

splitsingsverbod?

de Wagenweg. Zeven winkels verdeeld over

stukken rondom mobiliteit en ruimte is een on-

en slaagt nog steeds de babbeltruc. Mensen

een oppervlakte van 1200 vierkante meter zul-

derzoek naar het parkeren uitgevoerd. Er komt

komen aan de deur met een smoes, worden

Bouw woningen op vm. Alditerrein

len zich hier vestigen. De passage loopt van de

uit dat er binnen 100 meter van de locatie vol-

binnengelaten, krijgen zelfs koffie aangeboden

grote stap verder

Minder dubbeldekkers

Wagenweg door naar de Schouwtjeslaan en is

doende parkeerruimte is.

en plots zijn ze verdwenen onder het medene-

Met het vaststellen van het bestemmingsplan

De omstreden dubbeldekkers van het R-net in

aan beide kanten toegankelijk. Geïnspireerd

Er komt een fietsenstalling in de Schouwtjeslaan

men van kostbaarheden. Leg dus nooit geld in

voor het gebied tussen de Tempeliersstraat en

Haarlem moeten in het weekend en mogelijk

door de Spaanse markten krijgt ’De Garage Pas-

om te voorkomen dat er te veel fietsen ’in het

het zicht; zelfs niet onder je matras. Het is jouw

de Raamsingel, ook bekend onder de naam Al-

ook in de avond van de weg. Dat blijkt uit een

sage’ een lichte, authentieke afwerking. Een

wild’ worden geparkeerd in de buurt.

betaalpas, dus geef hem niet af. Een kierstand-

diterrein, is de bouw van 50 woningen een stuk

onderzoek in opdracht van de Vervoerregio

houder op de deur kan trouwens de booswich-

naderbij gekomen. Het gaat om 42 apparte-

Amsterdam, de organisatie die verantwoordelijk
is voor het openbaar vervoer in de regio.

glazen dak met metalen constructie zorgt voor

Auke Douma
Minder rommel, voor hoelang?

veel daglicht en de vloeren worden uitgevoerd

Bij de ontwikkeling is ook rekening gehouden

ten op afstand houden. Ook dubbel glas,

menten, 2 twee-onder-een-kapwoningen en 6

in granito.

met een interne installatieruimte, waardoor het

lichten aanlaten als je weggaat en de deur op

hofwoningen met de volgende segmentering:

Omwonenden van de route waar de dubbel-

dak vrij kan blijven van installaties, die geluids-

slot doen kan helpen erger te voorkomen. En

8 woningen lage middeldure koop

dekkers rijden, klagen al lange tijd over de bus-

overlast kunnen geven. Om mogelijke geur te

heb je ongewenst bezoek gehad, meldt dit dan

16 woningen hoge middeldure koop

sen van lijn 346. Bewoners worden regelmatig

Met de komst van deze markt krijgt de buurt er

neutraliseren wordt de luchtbehandelingsinstal-

direct bij de politie. Ook als je er telefonisch of

26 woningen dure koop

uit hun bed getrild. ’Vroeger kon ik rustig uit-

een bijzonder concept bij, waarbij de overdekte

latie voorzien van een koolstoffilter.

via internet achter komt, dat sommige contac-

Kwaliteitsproducten & ontmoetingsplek

versmarkt ook een ontmoetingsplaats wordt om

NH-Nieuws

slapen, tegenwoordig word ik om 5 uur wakker

ten niet zo eerlijk zijn verlopen. Laat telefoontjes

De definitieve bouwplannen zijn bijna klaar, de

vanwege het geluid’, zei een bewoner eerder

een kopje koffie te drinken en bij te praten.

Opening De Garage Passage

uit verre landen onaangeroerd. Met nummer-

verkoopprocedure start mogelijk al in juli. Af-

tegen NH Nieuws.

Voor de invulling van de passage kijkt ontwik-

De Cobraspen Groep is sinds 2018 bezig met de

herkenning op je toestel kan je de boeven rustig

hankelijk van eventuele bezwaarprocedures kan

Volgens het onderzoeksbureau zitten de bussen

kelaar Cobraspen goed naar de buurt en geven

ontwikkeling van ’De Garage Passage’. De

laten uitrinkelen.

de bouw dan nog dit jaar beginnen en zal zo’n

in de daluren vaak leeg en kunnen op die tijden

zij aan dat er een zorgvuldige afweging wordt

bouwvergunning is verleend. Het is de bedoe-

Ook van de gemeente Haarlem en van het

anderhalf jaar duren. Omdat het College het

beter standaardbussen worden ingezet. ’Dat de

gemaakt in het winkelaanbod. De hedendaagse

ling dat de overdekte markt in het eerste kwar-

Rode Kruis krijgen bewoners nuttige tips en fol-

plan heeft ondergebracht onder de werking van

vervoerder om bedrijfsinterne redenen kiest om

consument wordt bewuster en massaproductie

taal van 2020 de deuren opent.

ders mee. Geen wonder dat ieder vol huiswaarts

de Crisis- en Herstelwet zijn de bezwaarmoge-

de dubbeldekker ook in de avond en in het

keert. En meteen kijkt of alles nog veilig is.

lijkheden beperkt en gaat de doorloop sneller.

weekend in te zetten, weegt niet zwaar genoeg

Ruthger Smit

Geheimhouding

den’, stelt het onderzoek.

telijke en lokale kwaliteitsproducten gaan bie-

Het College van B&W heeft de gemeenteraad

Van de in totaal 1.200 bussen die dagelijks door

De zware bussen zijn een aanslag op het

den. Tijdens de informatiebijeenkomst van eind

achter een verzoek om geheimhouding gekre-

de Rustenburgerlaan rijden, zijn er 250 hoge

leefklimaat

vorig jaar presenteerden onder andere Italiaanse

gen. De geheimhouding betreft het gedoe met

bussen. Alleen in de spits zit de lijn R-net 346

wordt vaker vervangen door vakmanschap en
kwaliteit. De Garage Passage wil voorzien in

tegenover ondervonden hinder van omwonen-

Auke Douma

deze groeiende behoefte en zal verse, ambach-
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Wijkcoöperatie

Op de afgelopen Koningin Duurzaam sessie in

als proef gedaan in Hoomdossier en ik was in

ons wijkcentrum de Baan heb ik uiteengezet

een kwartier klaar. Als dit is ingevoerd door de

hoe ik deze coöperatie voor me zie. In het kort

leden dan ontstaat er een basis voor een wijk-

nog even de doelen:

breed onderhoudsplan. Zo zouden er bijvoor-

met de spoorbouwer. Daarbij zou de brug over

Het is een prachtdag

de Zanderijvaart worden betaald door de partij
die als laatste de plek, waar de brug zou

Beste buurtbewoners, hierbij een kort pleidooi

.

de coöperatie zal zich inzetten om gepland

beeld in 2022, 30 huizen (van de 2100) hun dak

Het ochtendnieuws meldt dat we in geluksland

in de directe omgeving van zijn landgoederen

om een wijkcoöperatie voor de Koninginne-

onderhoud en verbetering van huizen in kaart

willen vervangen en eventueel ook willen isole-

nummer 5 van de wereld leven. En om dat te

Middenduin en Koningshof werd verstoord. Pas

ten in Haarlem liet afgraven, kwam als winnaar

buurt en Bosch en Vaart op te zetten om geza-

brengen en gezamenlijke inkoop van isolatie-

ren, of in 2020 40 huizen een grote schilder-

bewijzen mogen we vandaag ons democratisch

toen er gedreigd werd met een onteigenings-

uit de bus. De spoorweg kwam er. En de krappe

maatregelen en onderhoud mogelijk te maken;

beurt van ramen en kozijnen willen combineren

recht gebruiken en gaan stemmen. En dan ook

bocht houdt de dienstregeling nog

energiebronnen te identificeren en waar mo-

met dubbelglas. De coöperatie zou dan een rol

nog een lezing bijwonen over een stukje van

steeds beperkt. Maar Zandvoort

Nederland zijn inmiddels aardig wat initiatie-

.
.
.

ven draaiende.

nen naar bijvoorbeeld de gemeente op het ge-

menlijk de energietransitie te lijf te gaan. Dit
is mede geïnspireerd door twee andere wijken
in Haarlem, te weten het Garenkokerskwartier
en het Ramplaankwartier. Ook in de rest van

moeten komen had bereikt. Borski, die daar het
zand onder andere voor het dempen van grach-

kunnen vervullen met gemeenschappelijke in-

onze rijke omgeving. Natuurlijk op de maande-

werd geopend als badplaats, met

de wijken en inwoners voorlichten;

koop, kwaliteitsborging, uitvoeringsbegeleiding

lijkse koffieochtend in de Baan. George Beren-

name voor het betere publiek. Zo

de coöperatie de wijk als gesprekspartner die-

en informatievoorziening. Het meedoen aan

schot woont vlak bij Elswout en hij heeft zich

is keizerin Sissi menigmaal direct

verdiept in de historie van dit gebied. Met veel

per stoomtrein vanuit Wenen de

enthousiasme neemt hij ons mee in een tocht

zee in kunnen duiken. Als je dit

gelijk gezamenlijk in te kopen;

deze actie is vrijwillig voor de leden.

bied van de energietransitie, dit alles in goed
overleg met de wijkraad.

Overigens is het goed om te realiseren dat

over zanderijen, buitenplaatsen, Rampenvaart

alles zo hoort, is het gek dat we nu

100% van het gas af niet eenvoudig te realise-

en kolken. Hier zijn de oude duingronden afge-

pas op geluksplaats 5 staan. Of we
volgend jaar stijgen door de For-

Zoals jullie de afgelopen maanden en misschien

ren is voor de huizen in onze buurt. Maar het is

graven waarmee de Amsterdamse grachtengor-

zelfs jaren in de media lezen wordt steeds dui-

eigenlijk vrij eenvoudig en niet al te kostbaar

del kon worden opgebouwd tot UNESCO-

mule 1 race zal het onderwerp zijn

delijker wat de rol van de overheid is in de ener-

om 50-60% van het energiegebruik te besparen

erfgoed. Later legde Van Lennep van hieruit een

van een andere koffieochtend.

gietransitie. Inmiddels is de klimaatwet door de

en dat is al een grote stap in de goede richting.

drinkwaternet aan, waardoor de hoofdstad aan

Eerste Kamer goedgekeurd en staat de wet op

Ik spreek hier uit eigen ervaring en ook de er-

vele ziektes is ontkomen. Brouwersstad Haarlem

het punt om getekend te worden. Dit betekent

varingen in het Garenkokerkwartier wijzen in

kende natuurlijk al de kracht van dit wildschui-

procedure was hij bereid om afspraken te

dat op landelijk, provinciaal en gemeentelijk ni-

die richting.

mend vocht.

maken over het tracé. Zodoende is de hele

veau duidelijkheid gaat ontstaan over de inpas-

Op het gebied van energievoorziening vervul-

sing van het klimaatakkoord. Er is vanuit de

len bestaande coöperaties zoals in het Garen-

George toont dit met een rijkdom aan prentjes

gebied aangelegd. En hij kreeg een eigen toe-

overheden al langere tijd een stimulans om hui-

kokerkwartier een rol. Er wordt daar gezamen-

uit de oude doos. Hij verhaalt ook over de aan-

gang tot het station Overveen: een trap vanaf

zen klaar te maken voor de energietransitie.

lijk zonne-energie ingekocht dat op een groot

leg van het spoor naar Zandvoort en de rol van

het naastgelegen Belvedère. Volgens anekdote

Simpel gezegd betekent dat isoleren en minder

dak in de buurt is gerealiseerd. Zonne-energie

de heer Borski hierbij. Die wilde niet dat de rust

zou hij ook een weddenschap zijn aangegaan

aardgas. Naast een lichte maar steeds duidelij-

maar ook andere bronnen als grondwarmte

’Typerend voor onze wijken zijn de oudere

ker dwang vanuit de overheid bestaat in veel

zouden ook van toepassing kunnen zijn op

huizen en daar is flink wat winst te behalen

huishoudens ook de persoonlijke wens om een

onze buurt, maar daar is nog wel wat nader on-

met isolatie en slimmer energieverbruik’

en ander te doen aan het verlagen van het

derzoek voor nodig.

Ruthger Smit

spoorweg langs de noordgrens van zijn grond-

energieverbruik. Dit kan gemotiveerd zijn door

Gezocht eenCoördinator
burennetwerk

klimaatverandering of door kosten of allebei,

Al met al hoop ik met de coöperatie aan de

dat is voor iedereen natuurlijk een persoonlijke

huishoudens in de buurt een lidmaatschap te

afweging.

bieden waarmee de aankomende energietransitie op wijkniveau ondersteund kan worden.

Het is overigens de verwachting dat de kosten

Het lidmaatschap zal naar inschatting tussen de

voor energieverbruik per huishouden de ko-

15 en 40 Euro per jaar kosten en wellicht ten

mende decennia flink omhoog zullen gaan, al

overvloede, een coöperatie heeft per definitie

In de Koninginnebuurt functioneert al enkele

dan niet door sturing van de overheden. Type-

geen winstoogmerk.

jaren een netwerk van contactpersonen,

rend voor onze wijken zijn de oudere huizen en

Dit gezegd hebbende, zijn wij dus op zoek naar

ondersteunt door een - onbezoldigde -

daar is flink wat winst te behalen met isolatie en

draagvlak in de wijken Koninginnebuurt en

coördinator. Dat is al die jaren Henny de Vos

slimmer energieverbruik. Daarbij moet er ook

Bosch en Vaart, medebestuursleden, een com-

geweest. Helaas heeft zij gemeld hiermee te

regelmatig klein en groot onderhoud plaatsvin-

municatiemedewerker, vrijwilligers die zich willen

willen stoppen. Daarom is er een nieuwe

den aan onze oudere woningen. De onder-

laten opleiden tot energiecoach om medebewo-

coördinator nodig, die de straat contactperso-

houdskosten voor deze huizen zijn behoorlijk

ners voor te lichten. Dus meld je aan bij Koningin

nen kan ondersteunen. Hij/zij krijgt daarbij

(de Vereniging Eigen Huis hanteert 300 euro

Duurzaam, koninginduurzaam@gmail.com

ook ondersteuning vanuit het burennetwerk

per maand als richtlijn!) en het is verstandig om

en versterk ons team! De presentatie is terug te

Haarlem.

groot onderhoud te koppelen aan isolatiemaat-

vinden op, www.koninginnebuurt.nl

Vindt jij het belangrijk dat er een goed

regelen. Een coöperatie kan hier een rol in ver-

Ik hoop jullie op de volgende sessie die Konin-

netwerk van contactpersonen is in de wijk en

vullen. Naar voorbeeld van het Garenkoker-

gin Duurzaam organiseert in groten getale te

wil je je inzetten om dit te behouden en uit te

kwartier zouden de leden van de coöperatie,

mogen verwelkomen en verder te praten over

breiden? Meld je dan aan. Zodat elke buur

lees huishoudens, de gegevens van hun huis

de duurzaamheids-coöperatie in onze wijken!

kan rekenen op steun uit de straat of die

(energieverbruik, omvang en onderhoudsplan)

gezellige ontmoeting.

invoeren in een database. Daarmee ontstaat

Voor meer informatie:

voor de coöperatie een overzicht van het wijk-

contact@burenhulphaarlem.nl

brede geplande onderhoud per jaar. Het invoe-

06-81882465

ren in de database is eenvoudig, ik heb dit zelf
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Bel expert Bas,
hofleverancier van
de buurt.
06 - 53 53 98 89

Michiel Westermann

Amsterdam

Q

Haarlem

Q

Haarlemmermeer

15
11

Q

Heemstede-Aerdenhout

Werkgroep
’ontlasten infrastructuur
Koninginnebuurt’

De rand van de Koninginnebuurt is een jaar
lang het decor van tien spraakmakende kunstwerken geworden. Langs het schelpenpad tussen het Houtplein en het provinciehuis tot aan
Dreefzicht hebben tien kunstenaars hun licht
laten schijnen over het thema Recycling ofwel
Circulair denken. Dat levert een kleurig lint met

Na het bericht in de vorige Willemien is voort-

bijzondere werken op, met namen als Power

gang geboekt, en zal nog meer voortgang vol-

Plant, Stapeling, In Awe en TOTEMETOT. Met

gen. Hier een update.

de Walk of shame, een boog van roestig staal

De wethouder wil conform de toezegging aan

en afgedankte schoenzolen, sluit scholiere

de commissie Beheer op 14 februari jl., een

Eline de Lange van het Coornhert Lyceum de

verkeersonderzoek laten uitvoeren en op basis

beeldengalerij vlakbij het koepeltje af.

daarvan de scenario s voor deze buurt bepalen.
Op sociale media was al voordat de tentoonOp uitnodiging van de Wijkraad werd daarop

stelling op 17 mei officieel werd geopend veel

een werkgroep samengesteld, met een flink

te doen over de beelden. Zo riep het beeld

aantal mensen uit de wijk en het Wegcomité.

cover-Re-cover, een compositie van roestig en

De probleemstelling is:

witgeverfd staal, nogal wisselende reacties op

1) Te veel doorgaand verkeer door de woonwij-

en vroeg menigeen zich af wat de bedoeling

ken zoals de Koninginnebuurt.

was van ’houten vloer’ Estrada. Daar mag je dus

2) Te veel doorgaand verkeer met bestemming

op dansen. Of picknicken, als je wilt.

buiten Haarlem zoals Heemstede, Aerdenhout,
Zandvoort door de hoofdwegen.
3) Te weinig doorstroming/tijdwinst op de ring.

De initiatiefnemers van de beeldengalerij, de
stichting Hildebrandmonument, lieten in het
Noordhollands Dagblad weten blij te zijn met

Op 10 mei was er een gesprek met de werk-

de discussie over de tien beelden. Kunst is om

groep, de voorzitter van de wijkraad en de ge-

mensen te confronteren, zei Lex Rietveld van de

biedsmanager, gebiedsverbinder en de account-

stichting in de krant. ’Het is de bedoeling van

medewerker verkeer van de zijde van de ge-

kunst dat het spraakmakend is, laat er maar dis-

meente. Er werd besloten tot extra lokaal ver-

cussie over ontstaan.’ ’Je hoeft niet alles mooi

keersonderzoek en een vervolggesprek. Het

te vinden, maar dan kan het nog wel interes-

verslag van dit gesprek ging, na verwerking van

sant, boeiend of raadselachtig zijn’, vulde

de reacties van de aanwezigen, naar de wet-

mede-initiatiefnemer Jaap van Zetten aan.

houder, Merijn Snoek.

’Kunst doet iets met je en maakt emoties los.’

Op 29 mei diende de werkgroep bij de ge-

De beelden blijven tot mei volgend jaar staan.

Walk of Shame van Eline de Lange (Haarlem)

Girozoom Inc. van Willem Harbers (Amsterdam)
oftewel ’Olie aan de Dreef?’

Beeldengalerij kleurt Dreef
Imre de Roo

meente een factsheet in, met een analyse van
de haperende verkeerscirculatie in de Koninginnebuurt, de effecten daarvan op de veiligheid

Afstemming?

probleem. En dat gaat nog een hele tijd duren.

De grote opknapbeurt voor de Tempeliers-

tijdelijk de parkeervergunningen voor Zuid bij-

sprek met de werkgroep. Onderliggende stuk-

straat en omliggende straten is eindelijk be-

voorbeeld vanaf 18.00 uur ook gelden voor het

ken zijn het verslag van 10 mei, een eerder

gonnen. Na maandenlange, wat heet jaren-

parkeerterrein op het Emmaplein (naast de

uitgevoerd verkeersonderzoek en de factsheet

lange voorbereidingen was het medio mei

Bavo kathedraal). Daar staat ’s-avonds geen

van de werkgroep. Hopelijk is voor die tijd het

zover. Aan het eind van de Julianastraat zou

kop en voor negen uur ’s-ochtends zijn de

aanvullend verkeersonderzoek uitgewerkt en

begonnen worden. Bewonersbrieven waren

meeste auto’s al weer weg. Simpel, eenvoudig

kunnen we kansrijke varianten bespreken. De

door BosKalis gestuurd, een kort stukje straat

en het kost geen cent. De eerste jaren ant-

gemeente zal die meenemen in een meerom-

ging open, weinig overlast. Tot opeens in de

woordde de gemeente daarop dat dit tegen de

vattend verkeersonderzoek.

Iordensstraat ook borden verschenen en een

tijd van uitvoering maar bekeken moest wor-

dag later de halve straat geblokkeerd werd. Li-

den. Toen het dit voorjaar zover was hing de

maal niet geldig in West. Dan moest het hele

Met andere woorden: wordt vervolgd.

ander ging aan het werk. Niet gecommuni-

beschikbaarheid opeens af van de aannemer.

computersysteem op de schop en daar begon-

ceerd, niet afgestemd, gewoon maar doen. Een

Nooit geweten dat een aannemer de beheerder

nen ze niet aan.

paar dagen werd de Koninginneweg er ook bij

van het parkeerterrein was! En daarna luidde

Een interessant staaltje meedenken met de be-

gepakt en ging het speelpleintje tegenover de

het voorlopig laatste antwoord: de afdeling

woners van de gemeente. Niet dus. En maar kla-

apotheek ook maar op de schop. Plotseling

Handhaving, die over parkeren gaat, wees het

gen dat de burgers zo ver van de overheid af

waren er 40 parkeerplaatsen tekort. Na zes uur

af want vergunningen voor Zuid zijn nu een-

staan. Met dit gedrag is dat niet zo moeilijk!

en leefbaarheid, de rol van de gemeente en de
aanbevelingen van de overheid, en de te onderzoeken mogelijkheden voor een oplossing. Dit

Auke Douma

Michael Nieweg
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Al jaren geleden was er hiervoor door de wijkraad een heel simpele oplossing bedacht. Laat

stuk is op verzoek via de Wijkraad te verkrijgen.
Op 5 juni gaat de gemeente opnieuw in ge-

‘s-avonds thuiskomen zadelt je op met een
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De Koninginnebuurt in al zijn glorie aan je voeten

L EI DSEVAART

Nieuwbouw Cruquiusschool

L EEGHWATERSTR AAT

Bekijk de Koninginnebuurt van boven!

toe is de helft van de bezoekers Haarlemmer.

Hierbij een vogelvlucht impressie van de ver-

waardoor de lokalen apart bereikbaar worden.

’Dat doet ons deugd, omdat we hiermee de

bouwing van de Cruquiusschool. Op de voor-

Ook de ingang wordt aangepakt. Al met al vol-

kerk ook voor Haarlemmers meer bekendheid

grond het speelplein aan de Leeghwaterstraat,

doende ruimte voor de achtklassige basis-

willen geven.

links is de Leidsevaart te zien. De huidige rom-

school, die de nieuwe Cruquiusschool uitein-

melige gebouwtjes op het speelplein en de

delijk moet worden.

brandtrap worden vervangen door nieuwbouw,

Altijd al willen weten hoe je huis er uit ziet

online een kaartje kopen. Want vaak lukt dat niet

vanuit de lucht? Doe dan net als al meer dan

meer als je op de bonnefooi gaat. ’De klim loopt

15.000 anderen en beklim de nieuwe Bavo of-

als een trein’, zegt bestuurder Wim Eggenkamp

Bij goed weer zie je vanaf de top niet alleen de

tewel Koepelkathedraal. Vanaf de brug tussen

niet zonder trots. ’De reacties zijn ongelooflijk

Koninginnebuurt en de rest van de stad, de dui-

de twee torens aan de Leidsevaart heb je een

positief.’ Vooral in de weekenden is het heel

nen en de zee liggen. Je ziet ook Amsterdam

fantastisch uitzicht op de buurt. Misschien

moeilijk om nog kaartjes te krijgen. Een kaartje

liggen. En wie goed kijkt, ontdekt in de verte

zelfs wel beter dan met Google Earth.

kopen kan op www.klimnaarhetlicht.nl.

zelfs de kerk in Alkmaar die het Koepelbestuur

Als je de klim wilt wagen - via de binnenkant van

De organisatie hoopt tot en met 31 juli 100.000

de koepel, de gewelven boven de plafonds, om-

bezoekers te verwelkomen. ’Gelet op het succes

hoog via de wenteltrap in de ene en naar bene-

overwegen we het project te verlengen, maar

den in de andere toren - moet je wel van tevoren

zeker is dat nog niet’, aldus Eggenkamp. Tot nu

inspireerde tot de Klim naar het Licht, en

Oproep Burendag

Hoofddorp en Leiden.
Imre de Roo

Zoals bv een quiz over de wijk, een luchtkussen voor de kinderen, maak een eigen straatlied, Een goochelaar of een barbecue.

Geachte Wijkbewoners!

4) Stel vast hoe je de dag wilt inrichten

Bedenk wel hoe meer je doet, dat er dan ook

en welke tijden.

onkosten aan verbonden zijn!

Op de vierde zaterdag in september is het

5) Voor de kinderen uit de wijk kan je bv een

Een burendag is een sociale ontmoeting in de

weer burendag dat is dus 28 september! Als je

kleurwedstrijd of stoeptekenen organiseren.

straat of wijk. Uit eigen ervaring in de Koning-

een activiteit wilt organiseren dan kun je hier-

6) Kleed de straat een beetje aan met slingers

innebuurt-noord kan ik u vertellen dat het elk

voor ondersteuning krijgen via het Oranje-

en ballonnen maak het feestelijk! En zorg voor

jaar weer een groot succes is.

fonds, ga naar www.burendag.nl

een tafel voor de hapjes en drankjes.

Dus bewoners uit de Koninginnebuurt-Noord,

Maar je kunt het ook zonder ondersteuning of

7) Indien men dit wil een muziekje erbij.

rondom de Cruquiusschool. Houdt de datum

activiteit organiseren.

8) Vraag alle buren een hapje en een drankje

alvast vrij in uw agenda, want wij vieren weer

1) Kijk of er in je straat iemand is die het

mee te brengen en zet dit allemaal op

burendag!

samen met jou wil organiseren.

een tafel.

En doet u ook mee in uw wijk of straat?

2) Maak een uitnodiging en nodig de mensen

9) Eventueel kan men een stoel meebrengen.

Neemt u rustig de tijd om u te laten informeren naar de mogelijkheden die het best
bij uw wensen passen.

in je straat of wijkje uit.

10) En nu kan de burendag starten.

Henny de Vos

Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 023 532 40 60 of 06 17 06 96 96.

3) Indien je een straat wilt afzetten , dan moet
je dit aangegeven van te voren bij de politie of

Natuurlijk zijn er meerdere mogelijkheden en

je de straat tijdelijk mag afsluiten.

kan je het zo maken zoals de buurt dit wil.
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KennemerZorg is een kleinschalige particuliere thuisorganisatie met een frisse kijk op de zorg.
Bent u op zoek naar kwalitatief hoogstaande thuiszorg?
Dan kunt u dit met één telefoontje regelen.
Wij komen graag bij u langs om al uw zorgwensen te bespreken.

Bezoek ook onze website: www.kennemerzorg.nl
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Lang leve de Koninginnebuurt!

lijk voor je eigen geluk, maar ook een beetje

Heeft u een mooi, leuk of emotioneel
verhaal over onze Koninginnebuurt?
Laat ons verbazen! Schrijf uw column
(max 600 woorden) en stuur in.
Dit keer een bijdrage van de directeur
Haarlemmerhoutschool, Ad de Vlieger

schoolgebouw is vernieuwd, maar ook het

voor de mensen en de wereld om je heen.
Ik heb de school zien veranderen. Niet alleen het

Als directeur ben ik op de eerste plaats trots op

schoolteam van inmid-

de kwaliteit van het onderwijs waar het dyna-

dels 45 medewerkers

mische schoolteam garant voor staat. De sa-

is, op een trouwe juf of

menwerking met de ouders stemt mij ook

meester na, in de loop

tevreden en voelt goed. De betrokkenheid van

der jaren gewijzigd. En

de ouders met de school is groot. Ondanks de

de vele nieuwe jonge

Dit jaar bestaat openbare basisschool Bos en

volle agenda’s vinden de meeste ouders wel

gezinnen, veelal uit

Vaart 25 jaar. Voor vele bewoners met kinderen

een gaatje om de school waar nodig te helpen

Amsterdam, hebben de

is de school de verbindende factor en het cen-

met activiteiten. Dankzij de inzet van o.a. 120

school en de buurt de

trale punt van de Koninginnebuurt en het Bos

hulpouders werd het lustrumfeest van 18 mei

afgelopen jaren echt

en Vaartkwartier.

bijvoorbeeld een enorm succes. Een feest dat

een nieuwe impuls ge-

Een deel van het schoolgebouw (de oudbouw)

voelde als een festival waarbij de sfeer, de hele

geven.

is al veel ouder dan 25 jaar. Onder de namen

dag vriendelijk, saamhorig en vrolijk was.
Ieder huis kent natuurlijk zijn persoonlijke
voor- en tegenspoed, maar op mogen groeien

school. In 1994 is de Haarlemmerhoutschool

in dit bijzondere deel van Haarlem heeft zo zijn

De Willemien is de wijkkrant voor de Ko-

gefuseerd met de Cruquiusschool aan de Cru-

voordelen. Dat de kinderen in zekere mate be-

ninginnebuurt. Onder verantwoordelijkheid

quiussstraat. Vanaf dat moment was de Bos en

voorrecht zijn, is wellicht een understatement.

van de Wijkraad Koninginnebuurt. Samen-

Vaartschool een feit.

Wees trots en gelukkig dat je op dit moment

gesteld door een onafhankelijke redactie.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar in

en op deze plek kind kan zijn en je kunt ont-

Voor artikelen van de Wijkraad draagt de re-

2005 werd ik directeur van de school. De over-

wikkelen. Maar wees je bewust van het feit dat

dactie geen verantwoordelijkheid.

stap van de Haarlemmermeer naar Haarlem-

de wereld er verderop anders uitziet.

Redactie:

Zuid heeft me veel gebracht. Tot de dag van

De school ziet het als een uitdaging om dit de

Imre de Roo

vandaag heb ik geen spijt van deze overstap.

kinderen mee te geven. Je bent verantwoorde-

Auke Douma

023-5321441

Annemieke Windt

06-21438190

Mirjam Sintnicolaas

06-18129455

Jacques Overtoom

(vormgeving)

COLOFON

Flora- en Haarlemmerhoutschool is dit al vanaf
de jaren 30 van de vorige eeuw ingericht als

Redactieadres:
Stolbergstraat 2, 2012 EP Haarlem
E-mail: aukedouma @ gmail.com
Leden Wijkraad Koniginnebuurt:
Ruud van der Pluijm

06-54314263
(Voorzitter)

Mirjam Sintnicolaas

06-18129455
(Secretariaat)

Mirjam Dierckxsens

06-18300113

Jurgen van der Poort

06-44798657

Leon Segers

06-20010288

Henny de Vos

06-20404809

(Penningmeester)

Stichting Belangenbehartiging
Rekeningnr. wijkraad: NL47INGB 0008016806
De volgende Willemien verschijnt in oktober,
kopij welkom tot begin september.
Wijkraadsvergaderingen:
Woensdag 4 september
Woensdag 11 december
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Zaterdag n2eparade
Koningin apark
Wilhelmin

Koffieochtenden:
Iedere derde woensdag van de maand, 9.30
met uitzondering van juli en augustus.

