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bemaling aangezet zonder de retour-

Tegenslagen
Tegenslagen zijn er ook. Zo ging de

bemaling uit te voeren, waardoor het

Na een aanvankelijk wat aarzelende start in de

asfaltfrees op 26 september om15.15 uur

Julianastraat loopt de vernieuwing van het

in de Tempeliersstraat door een gasbuis heen

zogen. Ook kampte een aantal huizen met over-

riool en de straatbekleding in de Julianastraat,

en werden de omliggende straten ijlings afge-

lopende afvoeren omdat hun riolering niet op

Stolbergstraat, Tempeliersstraat, een gedeelte

sloten. Terwijl de brandweer het lek met grote

de straatriolering bleek te zijn aangesloten.

van de Koninginneweg en de Tweede en Eerste

hoeveelheden water gekoeld hield, ging Liander

Nieuwe bomen en straatlantaarns komen deze

Emmastraat als een speer. In een strak tempo

aan de slag. Eind van de avond was het lek ge-

winter. Met kerst kijken we hopenlijk weer te-

gaat de straat open, wordt het nieuwe riool ge-

dicht. Al het busverkeer werd omgelegd, het

gen een mooie buurt aan!

legd en de regenwaterafvoer. Daarna worden

andere verkeer stond vast in de chaos. In de

de huisaansluitingen vernieuwd en de regen-

Tweede Emmastraat ging er iets mis met de be-

pijpen op het regenwaterriool aangesloten. Tot

maling. Per ongeluk werd in het weekend de

grondwater tot veel te diep werd wegge-

Auke Douma

slot komt de nieuwe straat erin. En dat allemaal
in gemiddeld vier tot vijf weken per straatdeel.
De trein is eind september aangekomen in de

Vernieuwing Tempeliersstraat en omgeving
Koninginneweg/
hoek Tweede
Emmastraat.
Daar waar het
flink mis ging
met de bemaling
zonder uitvoering
van retourbemaling waardoor het grondwater te diep
werd weggezogen.

Tempeliersstraat/Eerste Emmastraat bij de brug.
Medio november moet alles klaar zijn en zijn

Wijkraad en Willemien zoeken versterking!

alle straten weer berijdbaar. De straten die
klaar zijn zien er picobello uit!

Wil je ook wat doen voor je wijk? Je inzetten voor
het grotere belang? Er zijn momenteel een aantal
vacatures voor de wijkraad en de Willemien. Leuk
om te doen en werk waarmee je nog meer deel
uitmaakt van je eigen wijk.

Wijkraad
De wijkraad is op zoek naar een nieuwe secretaris en een wijkraadslid. De secretaris werkt
nauw samen met de voorzitter en de penningmeester. Overleg met de gemeente en samenspraak met je team zijn ook een belangrijk onderdeel. Daarnaast verricht je een klein aantal
administratieve handelingen. Het wijkraadslid is
Nieuw wegdek Julianastraat
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een zelfstandige functie waarin je een aantal
deeltaken op je neemt die bij je passen. Er zijn 4
vergaderingen in het jaar, 1 jaarvergadering. Wat
je terug krijgt is erkenning, waardering en kennis
over je wijk en buurtgenoten. Meld je nu aan bij:
info@koninginnebuurt.nl

Willemien
Heb je altijd al willen schrijven? Vind je het leuk
om mee te denken over onderwerpen die niet
zouden mogen ontbreken in de Willemien, of ben
je de ultieme officemanager? Dan zoekt de
Willemien jou! Meer weten? Mail naar:
WijkkrantWillemien @ gmail.com.

Het College van Burgemeester & Wethouders

Vernieuwing Houtplein

ONDERNEMERS

IN DE

2000 woningen in Zuid-West

WIJK

Op zondag 3 november om half vier gaan in Stichting De Baan de deuren open voor een gezellige
middag vol presenteren, pitchen en vooral buurtnetwerken. Deze tweede editie van de Konin-

De voorbereidingen voor de vernieuwing van

ginnebuurt Ondernemersmarkt is voor ondernemers een kans zich te presenteren, aan buurtbe-

er zelfs nog mogelijkheden om het groen te ver-

het Houtplein gaan gestaag door. Nadat alweer

woners en aan elkaar. En voor jou als bewoner natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om je te

UITNODIGING

heeft eind september een belangrijke volgende

sterken en extra ruimte om werkgelegenheid toe

een tijd geleden een voorlopig ontwerp werd

stap gezet in de realisatie van ongeveer 2000

te voegen. Met zo’n ambitieniveau kan het niet

gepresenteerd, zal dit najaar het definitieve ont-

woningen langs het spoor tussen de Wester-

anders dat er flink de hoogte in wordt gegaan en

werp verschijnen. De verwachting van het Col-

Het programma:

nemer om de hoek je allemaal te bieden heeft!

gracht en de Randweg bij Heemstede. Deze

het toegevoegd strookje groen in de schaduw

lege van Burgemeester en Wethouders is dat de

15:30 uur Van harte welkom!

plannen zijn uitgewerkt in de definitieve Ont-

van de hoge gebouwen het te verduren krijgt.

Gemeenteraad vóór de Kerst zijn eindoordeel

16:00 uur Officiële opening

wikkelvisie Zuid-West.

Volgens de gemeente is het belangrijkste be-

zal geven.

17:00 uur Optreden van het Spaarne Kwartet

’De ontwikkelzones zijn toekomstwijken waar

namelijk de enorme toename van doorgaand

geëxperimenteerd wordt met nieuwe mobili-

verkeer in onze buurt oplosbaar. Dat zou blijken

Deelname en entree zijn gratis! We vragen

teitsconcepten, circulaire economie en verster-

uit een rapport van Goudappel Coffeng waarin

voor het Koninginnebuffet een kleine

king van de sociale samenhang. In deze ontwik-

de knelpunten in beeld zijn gebracht. Daarvoor

investering van 5,-, maar dan heb je ook wat!

17:45 uur Heerlijk Koninginne-soepbuffet

zwaarpunt van de Wijkraad Koninginnebuurt,

laten verrassen door de bedrijvigheid in onze wijk. Kom kijken en luisteren naar wat de onder-

Koninginnebuurt Ondernemersmarkt 2019
Waar: Stichting de Baan, Nauwe Geldelozepad 17
Wanneer: 3 november vanaf 15.30 uur
Soepbuffet

kelzone liggen er bijvoorbeeld mogelijkheden

is wel samenwerking met het Rijk en provincie

Tegen de tijd dat de magen beginnen te rom-

begeleiding. In de kinderhoek organiseert

voor experimenten met de mobiliteits- en ener-

en nog meer partners nodig. Wat de oplossin-

Ondernemer: meld je voor deelname aan

melen is er die middag een heerlijk Konin-

het Paleisje kinderactiviteiten en zullen er

gietransitie.’ De bewoners van de omliggende

gen zijn is overigens nog onduidelijk: op de

via: team@stichtingdebaan.nl!

ginne-soepbuffet van de Soepkantine.

tijgers en eenhoorns worden geschminkt, dus

wijken zien vooral enorme gebouwen van Plaza-

projectwebsite is er niets over te vinden. Als

Het Spaarne Kwartet zorgt voor de muzikale

neem je kroost vooral mee!

west, dat al in aanbouw is, en grote toekom-

enige bijdrage wordt genoemd dat de groei van

A

wordt niet genoemd.

ruimte is voor 1400 extra woningen in de rest

Houtplein van 1962

Expositie ’ rtavaganza’

De gemeente wil de feitelijke ontwikkeling ge-

van de Spoorzone - de smalle strook met be-

heel aan marktpartijen overlaten en bijvoor-

drijfsbebouwing tussen bijvoorbeeld de Stephen-

beeld niet gaan onteigenen. Omdat het grond-

Opheffen parkeerterrein

sonstraat en het spoor. Conclusie van de ge-

bezit in de zone erg versnipperd is, zal dat de

Het parkeerterrein tussen de Raamsingel en de

meente is dat woningbouw op verantwoorde

nodige tijd kosten. Dat geeft ruimte aan de Ko-

Tempeliersstraat wordt binnenkort opgeheven.

wijze mogelijk is. Ondanks de grote dichtheid zijn

ninginnebuurt om het punt van de verkeers-

Daarmee komt de bouw van appartementen op

overlast stevig onder de aandacht te brengen.

deze plaats weer een stap dichterbij. Wanneer

Auke Douma

Titus Brein

De ontwikkelingen rond Plaza - west zijn het
voorbeeld geweest om aan te tonen dat er

Bij Chez Freddy op de Wagenweg 44 in Haarlem is sinds 18 oktober de nieuwe expositie
‘Artavaganza’ te zien. Op deze bijzondere ex-

het parkeerterrein precies wordt opgeheven is

positie vind je beeldende kunst, digitale kunst,

nog niet bekend.

fotografie, schilderwerken en mixed media.
Meerdere kunstenaars uit onze eigen Koningin-

Links: Plaza-West in aanbouw.

nebuurt doen mee aan deze expositie die ook

Onder: Een ‘artist impression’ van de apartementen

tijdens de Haarlem kunstlijn op 2 en 3 novem-

die rondom de winkels van o.a. Albert Heijn verrijzen.

ber te zien is.
Een paar namen:
-Titus Brein

(fotografie)

Jilles van Alen

-Joris August Verdonkschot (beeldende kunst)
-Peter Bartels

(beeldende kunst)

-Jilles van Alen (digital art & fotografie)
-Grietje Killian (mixed media & schilderkunst)
Bij Chez Freddy vind je ook designs en ontwer-

Parkeervergunningen
Van Eedenstraat

pen van bekende en opkomende ontwerpers
die meubelen en accesoires ontwerpen. En er is
ruimte voor ’Outsider Art’ (ook wel Art Brut ge-

Onlangs bleek dat de bewoners van de oneven

noemd). Outsider Art gaat over intuïtieve kunst,

zijde van de Van Eedenstraat en de Iordens-

authenticiteit en puurheid; kunst gemaakt door

straat 77 jarenlang per abuis een parkeervignet

kunstenaars die hun eigen vormtaal hebben

van de zone Zuid hebben gekregen in plaats

ontwikkeld. Erg bijzonder want ze creëren van-

van een centrumvergunning, die duurder is en

uit het hart en geest, ongeremd, obsessief of

slechtere voorwaarden kent. Het College stelt

juist met humor. Kunstwerken van deze kunste-

nu de Raad voor om dit met een overgangsre-

naars gaan inmiddels de hele wereld over.

geling van 1 jaar aan te passen.

Je bent van Harte welkom.

Auke Douma
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Joris August Verdonkschot

BUREN: TOT ZONDAG 3 NOVEMBER!

het verkeer beleidsmatig nog slechts beperkt
mag plaatsvinden. Hoe dat gerealiseerd wordt,

Grietje Kilian

stige verkeersoverlast.

ZOMAAR EEN STRAAT...
Regelmatig zie je ze door de wijk dolen: be-

Koninginneweg

Imre de Roo

Vertrekkend hoofdredacteur Auke Douma:

IN THE SPOTLIGHT

Imre de Roo

‘Aan torenziekte lijdende villa’s’

’Ik heb deze wijk enorm zien veranderen’
Waar ben je het meest trots op?
Bijna vanaf het moment dat Auke Douma twintig jaar geleden naar de Koninginnebuurt ver-

zoekers die op zoek zijn naar een adres op de

’Eind jaren negentig wilde de gemeente een be-

Koninginneweg. Staan ze ineens op de Eerste

daarom het stuk gebouwd dat uitzicht had op

Wel de lusten, niet de lasten

huisde, heeft hij zich actief ingezet voor de buurt. Vanaf 1998 als penningmeester van de Wijk-

stemmingsplan voor de Koninginnebuurt maken.

of Tweede Emmastraat, of op de Jordenstraat.

de kwekerij van Van Tubergen en verderop de

En de plek heeft meer voordelen. ’We genieten

raad, twee jaar later werd hij hoofdredacteur van de Willemien. Nu, na twintig jaar en 75

Er waren plannen om meer hoogbouw toe te

Leidsevaart. Daarmee bleven de welgestelden

enorm van de ruimte en de nabijheid van stad en

Willemiens, vindt hij het genoeg geweest en stopt hij. Alle reden voor een kroon op zijn werk.

staan, en ook de functies van alle gebouwen

begin vorige eeuw behouden voor de stad.

strand’, somt Koninginneweg-bewoonster Ag-

Tijdens de Koninginneparade werd hij daarom gekroond tot Wijkkoning van de Koninginnebuurt.

werd opnieuw bekeken. Veel huizen waar nu

Een gesprek.

Waar is in hemelsnaam nummer…?

woningen in zitten, waren toen kantoren. Er

Het is de naamgever van de buurt, en de weg

Niet iedereen was overigens even enthousiast

nies van Eeghen op. ’Het is echt een relaxte

met de meeste bochten van de buurt: de Ko-

over de gloednieuwe bebouwing: ’Aan toren-

buurt waar iedereen lekker z’n eigen gang kan

ninginneweg. Het is een van de oudste straten

ziekte lijdende villa’s’ en ’een paar blokken hui-

gaan maar waar af en toe ook gezellig geborreld

Je bent enorm betrokken bij de wijk. Voor de

Je hoort weleens verhalen over ontsporende

waren serieuze plannen om mogelijkheden te
creëren, waardoor bijvoorbeeld statige villa’s

van de wijk, en ongeveer tegelijkertijd ontstaan

zen’ ontnamen ineens het zicht van de Haar-

wordt. Het wonen in deze buurt is fijn’, vindt ook

Willemien heb je honderden stukken geschre-

wijkraadvergaderingen, waar mensen elkaar

waar onze wijk juist zijn gezicht aan ontleent,

met het Wilhelminapark. Vanaf 1896 werd er

lemmers op de prachtige Haarlemmerhout! Al

Nanouk Cancian. ’De combi van rust en stad op

ven. En je hebt je bijna twintig jaar over het

letterlijk in de haren vliegen. Heb je dat hier

plaats zouden kunnen maken voor - bijvoorbeeld
grotere - apartementencomplexen. Daar hebben

druk gebouwd, in dezelfde bouwstijl als in het

gaf men ook begin vorige eeuw al wel meteen

loopafstand met strand in de buurt vind ik nog

geld van de wijkraad ontfermd. Wat trekt je

ook weleens meegemaakt in al die tijd?

Bos- en Vaart-kwartier. ’Al mag er vanuit wor-

toe dat de nieuwe woningen ’fraai van vorm,

steeds heel luxe.’

daar zo in aan?

‘Haha, nee! Daar zijn we

wij toen als wijkraad

den gegaan dat bij het ontwerpen van de hui-

doelmatig ingericht, solide en keurig afge-

’Je hebt hier wel de lusten van de stad, maar niet

’Dat betrokken willen zijn zit denk ik in mij. Ik

hier veel te netjes voor.

gelukkig een stokje

zen wel degelijk naar de villa-achtige woningen

werkt’ waren.

de lasten van uitgaanspubliek en parkeerproble-

wil graag wat doen voor de maatschappij, voor

Als we het hier niet met

men’, voegt Michel Clous toe. Potentiële kopers

een ander. Ik heb altijd dicht op de landelijke

elkaar eens zijn, lossen

aan het Wilhelminapark is gekeken, omdat ook
aan de Koninginneweg meerdere villa’s zijn ge-

Hoe dichterbij het Wilhelminapark, hoe hoger de

zijn bovendien echt verliefd op de bouwstijl. Hui-

politiek gezeten voor mijn werk en ben voor de

we dat met woorden op.

bouwd’, aldus een historisch naslagwerk.

prijs per vierkante meter, weet makelaar Michel

zen die te koop staan, zijn anno 2019 dan ook

PvdA ook actief geweest in Haarlem. Ik wilde

Wat niet wil zeggen dat

Clous van Puur Makelaars. Dat was honderd jaar

zo verkocht. Al zijn het niet meer zozeer de Haar-

ook graag wat voor mijn eigen wijk doen.

de gemoederen nooit

’Na jaren strijd wordt de
wijk nu juist gewaardeerd om
haar bijzondere karakter’

voor gestoken. De
gemeente heeft die
plannen na vele jaren
strijd laten varen en
heeft een hele andere

Tegen de leegloop

geleden al zo, en nu nog steeds. Op dat stuk

lemse notabelen die tegenwoordig neerstrijken

Nadat ik in 1992 stopte als voorzitter van de

opliepen tijdens vergaderingen van de wijkraad.

koers voor de wijk gekozen. De wijk wordt nu

Door de toenemende industrie en bijbehorende

staan net als aan het park zelf de grotere villa’s,

in de wijk. Acht van de tien kopers komen tegen-

plaatselijke PvdA was de stap naar de wijkraad

De politieke processen van de gemeente waar je

juist gewaardeerd om haar bijzondere karakter.

stankoverlast dreigden de notabelen de stad

verderop zijn de huizen net iets kleiner.

eind negentiende eeuw en masse te verlaten.
De gloednieuwe riante woningen aan de rand

1899. Tram op de Koninginneweg hoek

woordig uit Amsterdam. Maar of dat wat uit-

en de Willemien een hele logische. Je kunt op

mee te maken hebt, duren vaak lang. Dat kan

Grote delen van de wijk zijn zelfs beschermd

maakt? ’Je bent hier heel snel ingeburgerd’, weet

zo’n plek echt invloed uitoefenen op wat er in

weleens voor frustratie zorgen.’

stadsgezicht geworden! Ik ben blij dat ik daaraan

Nanouk Cancian, die na zes jaar buitenland weer

je eigen wijk gebeurt.’

van de stad moesten hen in de stad zien te

Tweede Emmastraat. Alles nog in aanbouw, net als de

terugkeerde op haar Koninginneweg-stek. ’Of je

houden. Als een van de eerste blokken werd

kathedraal op de achtergrond.

nou een import-mug bent of niet.’

bij heb kunnen dragen.’
Auke Douma, een bekend gezicht in de buurt en al

Je bent hier in 1987 komen wonen.

heel veel jaren actief voor het behoud van de buurt.

Is er sindsdien veel veranderd?

Slimme stormram tegen domme plannen van

‘Toen wij hier kwamen wonen was de wijk lang

gemeente en ontwikkelaars.

niet zo gewild als nu. Veel mensen vonden de
huizen veel te groot. Er was veel achterstallig
onderhoud en het energieverbruik van de oude
huizen was enorm. Er werd destijds niet grootschalig verbouwd als iemand een huis kocht,
daar was simpelweg geen geld voor. Huizen
werden stapje voor stapje opgeknapt. En er
waren dertig jaar geleden veel meer kantoren in
de wijk. In de Stolbergstraat zaten bijvoorbeeld
alleen al zes kantoren. Het Riagg had er zijn
hoofdkantoor, verspreid over vijf panden. De
1928. Bezoek van Sir Austin Chamberlain aan

buurtbevolking was bovendien verouderd: er

de Zaadhandel van Tubergen aan de Koninginneweg.

woonden weinig jonge kinderen.’

Onder: Doorkijk van Koninginneweg naar de

’Dat is de laatste tien, vijftien jaar enorm veran-

wijk Tubergen. Gebouwd in de jaren ‘70.

derd. Sinds de prijzen voor woningen in Amsterdam zo zijn gestegen zijn woningen hier veel
populairder. Voor de prijs van een appartement
in Amsterdam koop je hier een heel huis. Als er
nu huizen gekocht worden, worden die vaak
helemaal opgeknapt. Na honderd jaar kan de
buurt daardoor opnieuw weer honderd jaar
mee. De wijk is ook veel kinderrijker geworden.
Onze jongens zaten toen ze klein waren op de
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Links: 1908. Orkest ‘De Blaaspoepen’ spelen op de

Haarlemmerhoutschool, wat nu de Bos en Vaart-

hoek van de Koninginneweg en Tweede Emmastraat.

school is. Het leerlingenaantal is in dertig jaar

Opname vanuit het westen. Rechtsachter de apotheek.

tijd meer dan verdubbeld.’
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OPMERKELIJK

STEUN ONS ALS NIEUW LID, OF NOG BETER: HELP MEE!
Nieuwe wijkcoöperatie

Duurzaamheid in de praktijk

De klimaatwet is een feit, zestienjarige Greta

een wijkgerichte aanpak aangeraden, en daar

sprak als beroemdheid op de VN-klimaattop,

willen we nu mee beginnen.

gegoede burgerij de auto’s kon kopen. Als je

ego. Ze willen niet voor elkaar onder doen en

gearriveerd was, reed je in een Lancia.’ Zijn

zo komen ze via mond-tot-mondreclame bij ons

eigen voorliefde voor juist dit Italiaanse auto-

De etalage van Vere Lancia aan de Koningin-

terecht.’ Vere Lancia is volgens Van den Berg

merk is gestoeld op de techniek en het ont-

neweg is er een die regelmatig vragen oproept

nadrukkelijk geen garagebedrijf. ‘We zijn veel

werp. ‘Van huis uit ben ik kunstenaar en de

bij passanten, weet oprichter Paul van den

meer een atelier. De auto’s zijn in mijn ogen ook

vormgeving spreekt me aan. Maar ook de tech-

Berg. ‘Er zijn mensen die hier al jaren voorbijlo-

kunst.’

niek van de klassieke Lancia’s springt eruit: Het

pen en dan opeens binnen lopen om te vragen

• het omlaag brengen van de warmtevraag

wat erachter zit.’

zijn technisch interessantere auto’s dan veel andere Italiaanse auto’s.’

Voor de gegoede burgerij

door isolatiemaatregelen,

tallozen liepen in klimaatdemonstraties. Be-

zijn mannen met een hoop geld en een groot

Het bedrijf is een uit de hand gelopen hobby.

wustwording over de noodzaak iets aan onze

Coaches, energiebronnen en

• het uitvoeren van het onderhoudsplan, onder-

Vere Lancia (vertaald: echte Lancia) is een be-

‘Het is nooit de bedoeling geweest dat het mijn

Relatie met de opdrachtgever

energiehuishouding te doen, groeit. Maar

onderhoudsplannen

steunen bij de realisatie van werkzaamheden,

drijf dat is gespecialiseerd in het restaureren van

werk zou worden. Ik kom uit de internationale

Het sleutelen aan de auto’s heeft hij door de

wat kun je zelf als buurtbewoner doen? Een

Net als in andere delen van Haarlem en elders

• gemeenschappelijk energiebronnen

auto’s: bijzondere Italiaanse auto’s om precies

reclamewereld en had daarnaast auto’s als lief-

jaren heen goed onder de knie gekregen. ‘Dat is

nieuw op te richten wijkcoöperatie komt met

in Nederland gebeurt, willen we voor

ontwikkelen en inkopen,

te zijn. Lancia’s uit de periode tussen

concrete adviezen.

bewoners van de Koninginnebuurt en Bosch &

• onderhandelen met gemeente en energie

1950 en 1970 die het eigendom zijn

Vaart, bij elkaar zo’n 2000 woningen, een

infra bedrijven.

van liefhebbers die de auto’s willen

Als huiseigenaar wil je wel iets doen, maar is

wijkcoöperatie oprichten. Voorwaarde is dat

Bovenstaande doelen zijn we op dit moment

laten restaureren om er rally’s mee te rijden. Hij

hebberij. Lancia’s zijn interessante auto’s. Lancia

mee en doordat je het zelf gaat doen, gaat het

het lastig te bepalen wat en wanneer. Wach-

hier voldoende steun voor komt.

verder aan het uitwerken. Input van jullie,

heeft klanten van over de hele wereld. Zelf re-

ging altijd voor het beste. Ingenieurs die eerder

steeds beter.’ Een gemiddelde auto bestaat uit

ten op de overheid, gemeente, de wijk, of

Een beproefd concept, waarbij de wijkcoöpe-

mede-buurtbewoners is nodig en welkom.

clame maken hoeft niet. ‘In het rallycircuit zien

bij Ferrari werkten ontwikkelden de auto’s. Het

duizenden onderdelen.‘Dat maakt dat je met

moet je een eigen plan trekken? En waar moet

ratie zich primair sterk maakt op het gebied

Het onderzoek van het draagvlak binnen de

mensen dat de auto’s die wij hebben gerestau-

waren auto’s voor de rijken der aarde. Zij wer-

aandacht aan het werk moet

je beginnen: bij isolatiemaatregelen, of meteen

van de energietransitie, en daarnaast ook op

buurt, voor zo'n (non-profit) onderneming,

reerd harder rijden dan de andere auto’s. Dat

den gebouwd in kleine series, waardoor ook de

gaan. Je moet het afmaken.

groots denken aan waterstof technologie of

groot onderhoud, via:

is een van de eerste stappen.

Zo’n restauratietraject duurt al

hybridewarmtepompen? Het is niet eenvoudig

• het informeren van buurtbewoners op tech-

Hoe sta jij hierin? Vind je het een goed idee?

gauw anderhalf jaar. Je gaat

om door de bomen het bos te zien. In het

nisch, financieel en beleidsvlak door middel van

Wil je meehelpen? Mail naar:

een relatie aan met de men-

woud van regels, subsidies en technische op-

energiecoaches,

cooperatie.kbv@gmail.com

sen voor wie we de auto’s op-

lossingen ben je al snel het spoor bijster. De

• het inzichtelijk maken van de energie- en

gemeente Haarlem heeft eigen ambities (per

warmtevraag in de buurt middels een database

Michiel Westermann, Hestia de Vries, Frits Brinkerhoff

al vandaan. We hebben nu auto’s staan uit Ita-

2040 van het gas af). In veel stukken wordt

en het formuleren van een onderhoudsplan,

en de leden van werkgroep Koningin Duurzaam

lië, Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten en

‘Deze Lancia’s zijn in mijn ogen kunst’

het leuke aan klassieke auto’s. Als
je iets niet weet, dan vraag je het
aan een vakman, je kijkt aandachtig

knappen. En die komen over-

‘Het zijn
technisch
heel
interessante
auto’s’

Australië. We zien elkaar niet, maar ik weet dat
ik bij veel eigenaren welkom ben. Er is een man
uit Los Angeles die vindt dat ik minimaal voor

Fysiotherapie
De Koningin

twee weken langs moet komen. Alleen dan kan
ik een ritje maken in al zijn auto’s.’

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

Van vader op zoon
In het kantoortje van Vere Lancia staat ook een
tekentafel opgesteld. Daarop zijn de tekeningen
te zien voor de aanpassingen aan het pand die
Van den Berg ontwerpt. ‘Vere Lancia is nu eigendom van mijn zoon en gaat op termijn verhuizen.’ Dan moet het pand, als het aan hem
ligt, worden omgebouwd tot twee woningen.
‘Waar nu de auto’s aan de straatkant staan,

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.

moet onze woonkamer komen.’ Helemaal afstand nemen van de auto’s wil hij niet. ‘Het kan
best gebeuren dat we een auto in de huiskamer
hebben staan, als kunstvoorwerp.’

door leefstijlcoach

Annemieke Windt

www.fysiotherapie-centrum.nl

Tel: 5 31 37 99

Toekomstplannen

Koninginneweg 31
GZC - De Koningin
Bakker Rijkenberg | Emmaplein 34 | 2014 VA Haarlem | 023-5325426
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NIEUWS VAN DE WIJKRAAD

Volgende koffieochtenden

Koninginnebuurt. Hierbij worden alle mogelijkheden onderzocht van de ondertunneling van
de Hout tot aan het oplossen van knelpunten in

In november is het thema muziek uit de middel-

de rondweg.

eeuwen. Kent u de trekzak en hoe je deze be-

Secretaris Wijkraad stopt: een persoonlijke noot

Mees ruimt op

speelt? Na deze ochtend weet je het! Musici
Greet Wiggers en Christine Peursum spelen op
verschillende instrumenten uit deze tijd en laten

Buurtfeest

ervaren wat je hoort en hoe het moet.

Daarnaast is de duurzaamheidsgroep flink aan

In december is het weer kerst in de Koningin-

het groeien. Daar zal zeker meer in de toekomst

nebuurt. Hoe deze wordt ingevuld kun je lezen

over worden gecommuniceerd. De koffieoch-

op de website van de koninginnebuurt.nl. In

tenden worden altijd enthousiast bezocht en het

ieder geval komt Anneke van Boltaringen weer

blijft mij iedere keer weer verbazen hoeveel ken-

prachtige verhalen vertellen. Daarna sluiten we

nis en mooie onderwerpen wij in de wijk heb-

het jaar af met een gezamenlijke kerstlunch.

ben. En wat hebben we een geweldig buurtfeest
de afgelopen zomer in het Wilhelminapark

In 2020 gaan we weer verder met de koffieochKrijn Kluft

tenden. Elke derde woensdag van de maand

Koffieochtenden in de Baan!

(behalve in juli en augustus). Raadpleeg de

tom, er wordt echt veel gedaan in de wijk met
elkaar.

Sta je ook wel eens voor een kunstwerk terwijl

gehad. En dan de tweede op 3 november. Kor-

je je afvraagt: waar moet ik naar kijken, wat

wijkborden en de website voor alle gegevens

wil de kunstenaar vertellen met dit kunstwerk?

Er komen en gaan mensen met ieder voor zich

Kom dan in oktober naar de lezing van Krijn

andere invalshoeken om activiteiten op te pak-

Kluft, oud-docent kunstvakken, beeldend

ken en uit te voeren. Ook de redactie van de

kunstenaar, maar vooral een prachtige en hu-

AED’s in de wijk

Willemien werd gedeeltelijk vernieuwd. En zo

morvolle verhalenverteller. Hij geeft uitleg

Al een tijdje is de gemeente Haarlem bezig

moet het ook zijn in een woonwijk. Een bewe-

over kijken naar kunst uit de lage landen in

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

gende golf van veranderingen. Hopelijk zullen

de bourgondische tijd.

beschikbaar zijn, zodat we een Hartveilige ge-

steeds meer mensen zich af en toe willen inzet-

Woensdag 16 oktober om 10.15 uur

meente worden. Om dit te realiseren heeft

ten voor de wijk, al zijn het maar kleine dingen

De koffie staat klaar om 9.30 uur!

Stan/HartslagNu samen met een lokale werk-

die onze leefomgeving prettiger en leuker

Stichting De Baan, Nauwe Geldelozepad 17

groep (waaronder ook enkele vertegenwoordi-

op, we wonen met elkaar in deze buurt en zulVier jaar geleden waren verandering en betrok-

len het samen met elkaar moeten doen om ver-

kenheid in de wijk mijn persoonlijke speerpun-

anderingen en cohesie te bewerkstelligen!

ten om lid te worden van de wijkraad. Ik wilde

Graag tot ziens op de ondernemersmarkt
bij Wijkcentrum de Baan
op zondag 3 november vanaf 15.30 uur.
Vragen? Bel of mail voor verdere info!

gers van wijkraden) gekeken naar de
Henny de Vos

Carolijn Mees, professional organizer, biedt hulp bij het
opruimen en efficiënt indelen van privé- en werkruimtes.

Henny de Vos

Komen en gaan

maken. Kijk om je heen en pak af en toe wat

Hulp nodig bij opruimen? Na een gebeurtenis, omdat je het
lastig vindt, of omdat je het liever uitbesteedt? Ik help graag.

wenselijke dekking per wijk. Dit heeft geleid

06-30684423

www.meesruimtop.nl

info @ meesruimtop.nl

meesruimtop

Word ook burgerhulpverlener!

tot een plaatsingsplan waarbij ook de bestaande AED’s in beeld zijn gebracht. De inzet

Naast de AED-dekking is het nodig dat

Koninginnebuurt - logo
nieuwe stijl

Vorige lezing:

is om zoveel mogelijk AED’s 24 uur beschik-

er voldoende burgerhulpverleners

De Koniginnebuurt

De punt staat voor

aangemeld zijn bij HartslagNu die

verandert. Daar hoort

’we bevinden ons hier’.

opgeroepen kunnen worden om hulp te

ook een nieuwe huis-

Lex Reitsma is onder

verlenen bij een reanimatie.

stijl bij. Buurtbewoner

meer bekend als ont-

Want het is fijn op AED’s in de wijk te

Lex Reitsma - grafisch

werper van de affiches

graag een en ander ombuigen en werken aan

Nieuwe secretaris

onderwerpen die ‘jongeren’ zouden aanspre-

Na vier jaar heb ik besloten mijn taken als se-

Santiago de Compostello

baar te hebben. Dit kan door nieuwe AED’s in

ken. Ruud van der Pluijm nam het voorzitter-

cretaris en wijkraadslid neer te leggen. Ik vond

In september was er ook een koffieochtend die

bestaande AED’s naar buiten te verplaatsen.

schapstokje over van Casper van Boltaringen

het bijzonder deel uit te mogen maken van de

goed bezocht werd. De voorzitter van de San-

Dat is momenteel gaande.

buitenkasten te plaatsen, dan wel door

en werd onze steun en toeverlaat binnen de

wijkraad Koninginnebuurt en heb genoten van

tiago stichting in Haarlem, Mike van Eerd, ver-

Er hangen nu twee AED’s buiten bij apotheek

hebben hangen, maar als er niemand

ontwerper en filmma-

en de huisstijl die hij

wijk. Met veel bezieling trok hij de kar met een

alle ups & downs. Het is tijd voor wat anders,

telde met veel plezier over zijn ervaringen als

Klinkhamer en gezondheidscentrum de Konin-

in de buurt is die weet wat er gedaan

ker - heeft een nieuw

tussen 1990 en 2014

heel nieuw team. Waarbij we konden leunen

maar de verandering is gaande en ik ben blij dat

pelgrim tijdens een lezing over pelgrims die van-

gin. Zodra alle locaties in kaart zijn gebracht

moet worden heeft het geen enkele zin.

logo ontworpen, dat

ontwierp voor

op de kennis en inzet van gewaardeerd wijk-

ik daaraan heb mogen bijdragen. En natuurlijk

uit verschillende startplaatsen in Europa - ook

volgt meer informatie in de Willemien en op

Heb je interesse?

uitsluitend uit letters

De Nederlandse Opera.

raadslid Henny de Vos. Zo ontstond er in de af-

blijf ik betrokken als bewoner binnen onze mooie

vanuit Haarlem - vertrekken naar Santiago de

www.koninginnebuurt.nl.

Je kunt jezelf aanmelden als

is opgebouwd. Daar

Het logo zal op de

burgerhulpverlener via www.hartslagnu.nl.

gelopen jaren een heuse kentering binnen de

buurt! Ik vertrouw op een nog grotere betrok-

Compostella. Te voet, per fiets, met paard en

wijk, met intrinsieke interesse van buurtbewo-

kenheid van jullie in onze mooie wijk!

wagen en tegenwoordig ook per boot.

Bedankt!

Meer werkgroepen
Er zijn bijvoorbeeld meer werkgroepen ontstaan

Mirjam Sintnicolaas

nieuwe website van De

der idee achter: ’De

Koninginnebuurt ver-

Mike liet zien dat je maar weinig bagage nodig

lokaal rodekruis gebouw en word je

stand van de letters

schijnen. Ook voor

hebt en dat een telefoon opladen ook met

klaargestoomd als burgerhulpverlener.

ten opzichte van

andere communicatie

zonne-energie kan. Wist je dat in Frankrijk een

elkaar en de plaats

in en over de buurt zal

burgemeester moet zorgen voor onderdak voor

waar ze staan doen in

het worden gebruikt.

een pelgrim? En dat je in de verschillende plaat-

de verte denken aan

die zich inzetten voor hun eigen directe leefom-

sen stempels moet halen in het paspoort en dat

geving, zoals de werkgroep Wagenweg 30KM,

daar prachtige stempels bij zijn?

voor een veiligere verkeerssituatie op de Wa-

Haarlem is dus ook een startplaats en in de zo-

genweg en buurtbewoners die zich inzetten

mermaanden is men op vaste tijden aanwezig

voor de nieuwe riolering en bestrating van de

bij het Rosenstockhuis om alles te vertellen over

Julianastraat en omgeving. Ook is een nieuwe

de tocht en je te voorzien van een speciaal pas-

Infrastructuurgroep ontstaan, die zich richt op

poort en de schelp die elke pelgrim bij zich

de nijpende verkeerssituatie in en rondom de

heeft. Zie ook www.haarlemsantiago.nl
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DOE MEE!

ners in hun leefomgeving, meer betrokkenheid
en positieve veranderingen.

zit natuurlijk een hel-

Dan krijg je een gratis cursus bij een

13
9

een plattegrond’, legt
Reitsma uit.

BEREIKBAAR EN VEILIG
De bereikbaarheid van Haarlem, Heemstede,
Bloemendaal en Zandvoort staat onder druk
door dagelijkse verkeersopstoppingen in en om

Oplossingen voor
verkeerscongestie
in de wijk

de stad. Dat is slecht voor de economie, voor
het milieu en voor de verkeersveiligheid. Stich-

Herfstrisotto van Oranje

Wat gaan we doen?

groenten toe aan de

Ris de blaadjes van de

Dit alles betekent dat STEL dossierkennis gaat

takjes tijm en hak deze

rijst en laat nog even
stoven. Maak af met

Heel wat bewoners en

Benodigdheden:

fijn. Maak de bouillon

Er is een klein bestuur, met onder andere leden

ondernemingen in de

1 flespompoen

door het bouillon-

de chillivlokken, tijm

van de beide wijkraden. En er zijn op dit mo-

Koninginnebuurt

300 gr risottorijst

blokje in 800 ml ko-

en geitenkaas. Proef

ment vijf inhoudelijke werkstromen, met elk een

hebben een passie

olijfolie

kend water op te

en breng op smaak

eigen coördinator, leden en extern netwerk met

voor eten en drinken.

1 groentebouillonblokje

lossen. Verhit een

met verse peper.

experts. Deze zijn:
1) Mobiliteit en infrastructuur. Hierbij wordt

In deze rubriek delen

1 ui

scheut olijfolie in een

Schep de risotto in

zij een favoriet recept,

2 teen knoflook

pan met dikke bodem

kommen en maak af

opbouwen en zich strategisch moet bekwamen.

ting STEL, in 2018 opgericht als burgerinitiatief

onder meer gekeken naar de stedenbouw-

koningin-waardig

1 stengel bleekselderij

en fruit de knoflook en

met overig schaafsel

door de wijkraden Koninginnebuurt en Bosch

kundige inpassing, verkeerstechniek, de

uiteraard. Deze keer

2 wortels

ui kort op laag vuur.

van geitenkaas.

Ring om Haarlem

omgang met OV, voetganger, fiets, auto,

een pompoenrisotto

2 tomaten

Voeg de risottorijst toe

De focus ligt op het sluitend maken van een

tunnel- en wegenbouw, mobiliteit van de

met geitenkaas van

4 takjes tijm

en bak kort mee. Voeg

& Vaart, wil bijdragen aan een oplossing.
Doel van STEL is om deel te nemen in discussies

ringstructuur rond Haarlem. Dit speelt met

over deze complexe problematiek. Die complexi-

name bij Haarlem-Zuid. Ook omliggende ge-

teit is er op veel terreinen: zowel inhoudelijk, als

meenten zoals Heemstede en Zandvoort, én de

bestuurlijk. Onze potentiële gespreks- partners

provincie, hebben daar groot belang bij. De na-

zitten in de wijk, gemeenten en in de provincie,

delen zijn de – soms schromelijk overdreven –

toekomst en innovatie.
2) Strategie, politiek en openbaar bestuur.
3) Communicatie met de verschillende belan-

Eet smakelijk!

Miranda Bernáth,

100 gr geitenkaas oud

400 ml bouillon toe en

oprichtster van: www.

1 tl chillivlokken

laat tien minuten op

Over Miranda Bernáth

simpele-recepten.nl.

verse peper

laag vuur in de rijst

Na twaalf jaar het restau-

Ze zijn er volop, pom-

Bereiding:

gengroepen.
4) Financiën.
5) Website en kennisbank.

KONINKLIJKE RECEPTEN

trekken. Voeg steeds

rant Nieuwe Koningin te

een scheut van de

hebben gedraaid in onze
wijk, heeft Miranda nu

en van het openbaar bestuur tot bedrijven en

kosten, en de noodzaak voor samenwerking

stichtingen. STEL wil ertoe bijdragen dat deze

poenen in verschillende Schil de pompoen en
kleuren en maten.
snij in de lengte door-

resterende bouillon toe

tussen belanghebbenden, terwijl dat soms

totdat de rijst smeuïg

een nieuwe passie

midden. Verwijder de

en bijna gaar is. Schaaf

gevonden. Na haar oplei-

horeca- en kookervaring

pitten en snij in kleine

de geitenkaas.

ding foodjournalistiek en

wil zij iedereen dagelijks

partijen samen knopen doorhakken in kwesties

moeilijk ligt. De voordelen lopen uiteen van

Wij hopen de bemanning van de werkstromen

Ze smaken heerlijk in

die bijzonder taai zijn en al jaren stilliggen. Terwijl

duurzaamheid en leefbaarheid tot veiligheid en

in het komende half jaar op sterkte te krijgen.

deze pittige, vegetari-

de verkeerscongestie jaarlijks toeneemt.

economisch rendement.

Meer weten? Mail naar: stel2017@xs4all.nl

sche herfstrisotto.

Veilig oversteken naar school

30

Met de uitbouw van de Bos en Vaartschool en

Veilige stap

het extra oversteekpunt bij cafe de Tapuit is de

Het blijft afwachten

situatie er de afgelopen jaren op de Wagenweg

wat het effect is en

niet veel veiliger op geworden. Welke maatre-

of dit voldoende is,

gelen worden genomen om ervoor te zorgen

maar het is in ieder

dat iedereen veilig de drukke verkeersader in

geval een stap in de

de wijk kan oversteken?

goede en veilige
richting. De werk-

Na veel aandringen vanuit de Wijkraad, de be-

groep Wagenweg

woners van de Wagenweg en de Bos en Vaart-

30km blijft zich in-

school, die samen met kinderen en ouders flink

zetten voor aanvul-

stampij hebben gemaakt bij een inspraakavond,

lende maatregelen

komen er een aantal (edoch kleine) aanpassin-

om de verkeers-

gen op de verkeerssituatie om ouders en kinde-

overlast, lawaai en

ren veilig naar en van school te krijgen. Daarbij

luchtverontreini-

wordt op twee maatregelen ingezet. Helaas is

ging terug te drin-

een bord verdwenen tijdens de periode waarin

gen. Zij werken

is gewerkt aan het Florapark. Er worden nu

onder andere aan

weer nieuwe borden geplaatst. De gemeente

het laten plaatsen

in de keuken.Vanuit haar

blokjes. Pel en pers

Verhit ondertussen

taste for foodfotografie is

food inspiratie meegeven

de knoflook, pel en

een scheut olijfolie in

zij gestart met haar

door met:

snipper de ui. Snij de

een bakpan en bak

online platform en deelt

www.simpele-recepten.nl

wortel en tomaat in

de pompoen, wortel,

zij graag recepten, maar

goed en lekker eten op

blokjes en de bleek-

tomaat en bleekselde-

ook handige tips, food-

tafel te krijgen.

selderij in stukjes.

rij beetgaar. Voeg de

trends en musthaves voor

Bel expert Bas,
hofleverancier van
de buurt.
06 - 53 53 98 89

van Smiley’s en

verwacht dat dit binnen enkele weken gebeurt.

flitspalen met de ulKnipperende ledverlichting

tieme oplossing

Een andere extra maatregel is dat in overleg met

Wagenweg 30km,

de wethouder is afgesproken om knipperende

of een fietsstraat

ledverlichting aan weerszijden van het zebrapad

waar auto’s worden

aan te brengen. Dit geeft een duidelijke attentie

gedoogd.

aan naderende weggebruikers. Ook bij afwezigheid van de verkeersbrigade werkt dit systeem, zodat het veiligheidsniveau dag en nacht

Amsterdam

wordt verhoogd.

Q

Haarlem

Q

Haarlemmermeer

Mirjam Sintnicolaas
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Q

Heemstede-Aerdenhout

GROEN IN DE WIJK

Meer doen met groen

ONLANGS GEOPEND
Aan fijne winkels op de Wagenweg geen
gebrek. Sinds kort is de buurt er een rijker:

Lichtplan

Iedereen kent de stukjes in de wijk wel.

CAYAS bloemen, keramiek & licht atelier.

En hoezo dat licht-

Kale, saaie plekken rondom bomen, en

Hier kun je terecht voor verse bloemen, plan-

advies? ’Ik heb

geveltuintjes die overwoekerd worden of

ten, keramiek. Maar - verrassend - ook voor

meer dan 20 jaar

helemaal leeg staan. Hoe leuk is het als de

lichtadvies.

gewerkt als licht-

Eigenaresse Caya vertelt: ’Ik was al langer op

een lichtadviesbu-

buurt een beetje opknapt en dat bovendien
voor je wordt gedaan?

ontwerpster voor
zoek naar een plek waar ik mijn keramiek kon

reau. Dus ik vind

Stichting de Baan werkt samen met Dagbeste-

verkopen. Ik kende dit pand al, hiervoor zat er

het leuk om dat er

ding ’t Paleis van Stichting Philadelphia om

een brocantewinkeltje. Het had precies de sfeer

nog steeds bij te

mensen met een verstandelijke beperking een

die ik zocht, met van die rauwe, industriële

doen. Ik adviseer

zo interessant en nuttig mogelijk dagprogram-

wanden, origineel plafond, authentieke de-

mensen en bedrij-

ma te bieden. Dat doen ze ook in onze wijk.

tails... Dus toen het vrijkwam heb ik contact

ven. Dat kan voor

Dagbesteding stimuleert de mensen om hun ta-

met de eigenaar gezocht.’ Een klein half jaar

een heel lichtplan

lenten te ontdekken in een veilige omgeving. En

later siert een zelf ontworpen schuifkast met

zijn, voor de woon-

laat dat nu precies aansluiten op onze vraag

glas-en-looddeuren (’overgehouden aan een

kamer, de tuin,

naar meer groen.

vorige verbouwing’) de achterwand. Op het

kantoor, een plek

raam is met sierlijke letters CAYAS geschreven.

waar mensen niet

Ook jij kunt als bewoner via Spaarnelanden een

Binnen wisselen zelfgemaakt keramiek, bloe-

echt uitkomen. Ei-

boomspiegel of een geveltuintje adopteren.

men en planten elkaar af.

genlijk komt alles

Dan zorgen de mensen van de dagbesteding bij

voor mij hiermee

de Baan dat jouw stukje wordt beplant en wordt

Workshops

nu bij elkaar: de

onderhouden! Hoe leuk is dat? Je hoeft er niets

Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby,

bloemen, de kera-

voor te doen, behalve een tweetal kleine digi-

aldus Caya, die zelf in de Bos en Vaartbuurt

miek, licht. En na-

tale handelingen te verrichten en je kijkt voor-

woont. Al langer maakte ze potten en vazen

tuurlijk dit

taan uit op een mooi stukje beplanting.

van zelfgemaakt keramiek, waarmee ze ook

prachtige pand.’

exposeerde. In de hoek van de winkel staan
Wat moet je doen?

een oven en draaischijf. Voor eigen werk, maar

Vul een formulier in bij Spaarnelanden via

ook andere keramisten zijn welkom op de

www.spaarnelanden.nl/inwoners/groenpartici-

maandag en de dinsdag. Dan is de winkel ge-

patie. Geef vervolgens per mail aan

sloten en dient de ruimte als keramiekatelier.

Annemarie Verhagen van Dagbesteding

Een soort creatief bolwerk wil ze er van maken.

’t Paleis (Stichting Philadelphia) door, dat je je

Caya: ’Het is zo leuk om samen dingen te

hebt aangemeld: an.verhagen@philadelphia.nl).

maken. Je doet ideeën op, je leert van elkaar,

Zie ook www.cayas.nl

inspireert elkaar. Mensen reserveren nu een
dagdeel om hier te werken. En in de toekomst

Praatje maken

wil ik ook graag workshops geven.’
Biologische bloemen

In het kader van cohesie in de

De bloemen zijn zoveel mogelijk biologisch. Als

wijk is het is natuurlijk best

het even kan plukt ze zelf bij een pluktuin waar

gezellig om even langs te lopen

ze afspraken mee heeft. Boeketten levert ze - als

en een praatje te maken met de

gediplomeerd bloemiste - aan bedrijven, maar

deelnemers en hun begeleiders
als ze lekker bezig zijn.

ook veel vaste klanten weten haar te vinden.
Caya: ’Nu in de winter is het wat lastiger om aan
biologische bloemen te komen. En ik merk ook

Stuur een leuke foto naar

dat de meeste klanten gewoon mooie bloemen

info@koninginnebuurt.nl en wie

willen. Of ze biologisch zijn interesseert ze dan

weet plaatsen we hem in de

toch wat minder. Vooral veel vaste klanten zijn

volgende Willemien!

het die hier nu bloemen kopen. Of bedrijven die
een abonnement hebben bijvoorbeeld.’

Mirjam Sintnicolaas
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Jeanette Verleg
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WAT LEEFT ER OP STRAAT

Eerste Koninginneparade

Imre de Roo

Sylvia:
‘Ik ben
h
dit soo eel blij met
rt initia
tieven.
Het is h
ar
je buur tstikke leuk
ge
leren k noten zo te
ennen,
op z
pracht
ige ple ’n
k!’

groot succes!

Het Wilhelminapark was 29 juni het trotse
middelpunt van het eerste buurtfeest sinds

Kende ik jou al?

jaren. Bijna 500 - grote en kleine buurtgenoten leerden elkaar beter kennen en

Stille disco

genoten volop van de zon, de muziek en de
vele activiteiten die waren georganiseerd.
De gratis limonade en drank was niet aan te
slepen op deze stralende dag!
Kees:
‘Ik zag kinderen die
een draak waren.
Dat wil ik ook!’

Filine:
‘Ik vind het schminken en
het springkussen heel leuk.
Het is leuk dat het niet voor
heel veel mensen is want
dan hoef je niet in de rij te
staan.’

Schmink, snoep en springen

Berend-Jan:
‘Ontzettend gezellig. Er zijn
veel mensen die je stiekem
wel kent, maar nu pas
spreekt.’

Op toetsen: Carmen

Bellenblaas was er ook

Speciaal voor de fans: Ralph & The Essix

Patricia
(mede-organisator):

‘Ik ben heel trots dat de
Koninginneparade zo’n
succes is!
Echt fantastisch!
Volgend jaar weer.’

De bar draaide overuren in de hitte

Marit:
‘Leuk dat er zoiets gebeurt
in de buurt! En wat
ontzettend professioneel
georganiseerd.
De Koninginneparade
verdient het een begrip in
de buurt te worden.’
Trotse organisator

Even bijkomen

Met dank aan: Ine Tacken Fotografie
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Wouter:
‘Ik kom mensen uit de hele
buurt tegen. Dat maakt het
extra leuk. En het eten
en drinken is heel goed
geregeld!’

15

Heeft u een mooi, leuk of emotioneel
verhaal over onze Koninginnebuurt?
Laat ons verbazen!
Dit keer een bijdrage van buurtgenoot
Jurgen van der Poort.

Eenprachtigpark om de hoek?

stad Haarlem en de omwonenden dit? De ge-

Redactie:

meente heeft nog niet zolang geleden aange-

Imre de Roo

06-52431047

geven dat het aantal toeristen in de stad over

Jeanette Verleg

06-12669953

de plinten klotst. De bewoners zijn vooral

Auke Douma

023-5321441

bang dat het parkeren een nog grotere crime

Annemieke Windt

06-21438190

wordt en de wijzigende verkeersstromen een

Mirjam Sintnicolaas

06-18129455

A2 in de achtertuin opleveren. Waar het eer-

Jacques Overtoom

(vormgeving)

ste argument, naar mijn idee, geen invloed zal

Redactieadres:

hebben op de toeristenstromen

E-mail: WijkkrantWillemien@gmail.com

(er komen geen toeristen speciaal
voor een stadspark naar de Kathe-

Leden Wijkraad Koniginnebuurt:

draal), kan het tweede vraagstuk

Ruud van der Pluijm

een serieuze nekbreker worden.
Het gvoel wat ik meenam van de

Mirjam Sintnicolaas

avond was juist deze. De omwonenden zien een park zeker zitten,

06-54314263
(Voorzitter)
06-18129455
(Secretariaat)

Mirjam Dierckxsens

06-18300113

Jurgen van der Poort

06-44798657

Dit moet als muziek in de oren

Leon Segers

06-20010288

klinken van de initiatiefnemers.

Henny de Vos

06-20404809

afgezien van de praktische bezwaren die ik hiervoor al aanhaalde.

COLOFON

Lang leve de Koninginnebuurt!

(Penningmeester)

De gelegenheid is er nu om vanuit
Afgelopen 25 september zat ik op een stoel in

de denkrichtingen en de ingebrachte menin-

de dependance van het ECL aan de Leidse-

gen een prachtig ontwerp te maken en daar-

Rekeningnr. wijkraad: NL47INGB

vaart, op nog geen honderd meter van het lei-

mee de gemeente het laatste duwtje in de

0008016806

dend voorwerp van de avond: de St. Bavo aan

goede richting te geven.

Stichting Belangenbehartiging

de Leidsevaart. Als het aan de initiatiefnemers
ligt, komt er rond de Koepelkathedraal een

Het park zal er niet op korte termijn komen.

Stichting Belangenbehartiging

prachtig park. Deze avond was het moment

Het proces is nog lang en de gemeente heeft

Rekeningnr.wijkraad: NL47INGB 0008016806

om ideeën te presenteren aan de buurt en be-

het simpelweg nog niet in de plannen meege-

langstellenden. Een van de landschapsarchi-

nomen. Maar mocht het er komen dan wordt

De Willemien is de wijkkrant voor de

tecten van bureau Hosper presenteerde dan

het hoogstwaarschijnlijk in fases gerealiseerd.

Koninginnebuurt. Samengesteld door een

ook vijf denkrichtingen:

Zover is het allemaal nog lang niet, de verken-

onafhankelijke redactie.

1. Een omsloten kerktuin met uitnodigende

nende fase loopt en er komt dan ook nog de

Voor artikelen van de Wijkraad draagt de

sier- en nutstuinen.

mogelijkheid voor andere belangstellenden

redactie geen verantwoordelijkheid.

2. Een extravert buurtpark met diverse

om hun ideeën in te brengen. De datum voor

gebruiksmogelijkheden.

een tweede participatieavond is nog niet be-

De volgende Willemien verschijnt

3. Een open stadsweide zonder grenzen

kend. Maar zodra deze bij ondergetekende

voorjaar 2020. Kopij is van harte welkom

en met een ontspannen rondgang.

bekend is zal ik dat op koninginnebuurt.nl

op: WijkkrantWillemien@gmail.com

4. Vijvers en waterspiegels die de

laten weten. Zodat iedereen die dat wil kan

koepelkathedraal accentueren en diverse

meepraten over deze nieuwe parkplannen.

plekken tot leven brengen.

Koffieochtenden:
Iedere derde woensdag van de maand, 9.30.

5. Recreatieve waterzijde Leidsevaart,
met auto's daardoor langs de entreezijde.
Het gemeentebestuur volgt de ontwikkelingen

Uitnodiging

Wijkraadvergaderingen

van het mogelijke stadspark op de voet en zal
er ongetwijfeld een voorzichtige mening over

Op zondagmiddag 12 januari is er een

De vergaderingen van de Wijkraad vinden

hebben. Een project van dit formaat verdient

nieuwjaarsreceptie van de Wijkraad Koningin-

plaats op woensdagavond (4 keer per jaar en

ook de aandacht. Niet alleen biedt de aanleg

nebuurt. Samen gaan we een borreltje drinken

1 jaarvergadering), vanaf 20.00 uur bij

van dit park omwonenden een plek om te ont-

en toosten op een mooi 2020.

Stichting de Baan.

spannen en activiteiten te ondernemen, het is

Kom gezellig langs! Kids zijn ook welkom.

De eerstvolgende data zijn:

voor de stad Haarlem een waardevolle aan-

Wanneer: zondag 12 januari,

Woensdag 11 december

vulling op een toeristische attractie voor bin-

van 16.00 uur tot 18.30 uur.

Woensdag 4 maart

nenlandse toeristen, maar zeker ook voor de

Waar: Restaurant / kookstudio Bocca al Lupo,

Woensdag 1 april Jaarvergadering

buitenlandse. De vraag rijst dan: willen de

Wagenweg 80.

Woensdag 3 juni
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