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Jaarvergadering 
Wijkraad Bosch & Vaart 

Donderdag 5 maart van 20.00 tot 22.30 uur in Restaurant Hout 

Graag nodigen wij je uit voor de Jaarver-

gadering van de wijkraad Bosch & Vaart 

op donderdag 5 maart van 20.00 tot 22.30 

uur in de bovenzaal van Restaurant Hout, 

Wagenweg 214. 

 

Een wijkraad bestaat uit een enthousiaste 

groep vrijwilligers die iets over hebben voor 

hun wijk. Bevlogen om hun wijk gezelliger, 

leuker en mooier te maken.  

Uiteraard zijn er ook serieuzere zaken. Zo-

als de huidige grondwaterproblematiek, on-

dergrondse vuilcontainers en de gevaarlijke 

verkeerssituatie op de Schouwtjeslaan.  

De wijkraad is voor de buurt het overkoepe-

lend orgaan, het dagelijks bestuur. Zij heb-

ben een adviserende taak naar de gemeen-

te. De wijkraad probeert via enquêtes, ver-

gaderingen en soms ook handtekeningenac-

ties zoveel mogelijk bewoners te vertegen-

woordigen. Onder dit dagelijks bestuur val-

len de commissies en projectgroepen.  

Commissies: Koningsdag en de Cultuurlijn, 

maar ook de sportcommissie en het koor 

vormen sinds jaar en dag een vast onder-

deel van de wijk. Uiteraard kan men altijd 

veel enthousiaste mensen gebruiken.  

 

Communicatie: Alle zaken binnen de wijk, 

van feesten tot openbare werken, worden 

gecommuniceerd via de Kroniek, de websi-

te, de digitale nieuwsbrief en twitter. Zo ben 

je altijd op de hoogte.  

 

Leden die zich herkiesbaar stellen tijdens 

de jaarvergadering van 5 maart 2015 zijn: 

Patrick van Harderwijk 

(voorzitter), Vic van den 

Broek d’Obrenan 

(secretaris), Lex Rietveld 

(dagelijks beheer), Jeroen 

de Jonge (penning-

meester), Jouko Huis-

mans (communicatie en 

Sancta Maria) en Victori-

ne Egter van Wissekerke 

(communicatie en Kro-

niek). 

 

Scheidend wijkraadslid: 

Anneke Jochemsen 

(contactpersoon straatverte-

genwoordigers, adverteerders en ouderen in 

de wijk).  

Afvaardiging gemeente 

Namens de gemeente zijn aanwezig Cora 

Yfke Sikkema, wethouder verantwoordelijk 

voor onze wijk, Lex Wijnbeek, gebiedsbe-

heerder Haarlem Zuid-West en Moira Faber, 

gebiedsverbinder Haarlem Zuid-West. 

 

Aanmelden  

via e-mail: info@boschenvaart.nl.  

Of via de post: Wijkraad Bosch & Vaart, 

Postbus 3237, 2001 DE Haarlem  

 

Voor de commissies of als redacteur kun je 

je het gehele jaar aanmelden.  

 

Agenda: de agendapunten vind je op pagi-

na 2 van dit Kroniekje.  

 

Wij hopen dit jaar weer vele buurtbewoners 

op de jaarvergadering te mogen begroeten. 

 

Tot donderdag 5 maart! 

‘Bewoners die zich niet kunnen vin-

den in de voorgestelde samenstel-

ling van de wijkraad, kunnen zich tot 

2 weken vóór de jaarvergadering 

melden en zich kandidaat stellen’.  

 

Aanleg drainage in Eindenhoutstraat 

We krijgen ondergrondse containers in de wijk 
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1. Welkom/Inschrijving , 20.00 uur  

2. Samenstelling wijkraad 2014  

3. Overzicht financiële zaken, Jaaroverzicht 2014, oordeel kas-

commissie  

4. Begroting 2015  

5. Décharge wijkraad  

6. Samenstelling wijkraad 2015  

7. Communicatie: website, digitale nieuwsbrief, twitter, Kroniek  

9. Cora Yfke Sikkema, wethouder, toelichting op aandachts-

gebieden (o.a. relatie bewoners/wijkraad/ambtelijke organisa-

tie/bestuur)  

10. Overzicht van verschillende zaken die spelen in de wijk:  

 drainage  

 verkeersproblematiek Schouwtjeslaan 

 ondergrondse containers (zie ook pag. 4) 

 plannen koepeltje Eindenhout 

9. Rondvraag  

10. Einde vergadering, 22.30 uur  

 

De notulen van de jaarvergadering 2014 en de financiële stukken 

kunt u vinden op de website boschenvaart.nl onder het kopje Wijk-

raad. 

Agenda jaarvergadering 2015 
donderdag 5 maart 20.00 tot 22.30 uur  

De wijkraad Bosch & Vaart 
Patrick van Harderwijk: voorzitter 

patrick.vanharderwijk@boschenvaart.nl 

Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris 

vic.vanderbroek@boschenvaart.nl 

Jeroen de Jonge: penningmeester 

jeroen.dejonge@boschenvaart.nl 

Victorine Egter van Wissekerke: commu-

nicatie, Kroniek  

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

Jouko Huismans: communicatie,  

Sancta Maria  

jouko.huismans@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente, 

lopende projecten, dagelijks beheer 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

Door de natte periode de afgelopen we-

ken hebben we  in de wijk de voeten niet 

droog kunnen houden.  Diverse klachten 

zijn binnengekomen over grondwater in 

de kruipruimtes en kelders.  

Maar eindelijk was het dan zover. In de 

tweede week van januari is de Gemeente 

gestart met de renovatie/uitbreiding van het 

drainagesysteem in onze wijk. Een deel van 

de Eindenhoutstraat is op de schop gegaan. 

Niet alleen de drainage is daar vernieuwd 

maar ook de huisaansluitingen op het riool. 

Planning 

De Berkenrodestraat is 9 februari aan de 

beurt en 2 maart de Prinsessestraat. De 

planning voor de Westerhoutstraat is nog 

niet bekend. Het overzicht van de werk-

zaamheden staat op onze site. 

En nu maar hopen dat we tijdens de werk-

zaamheden een droge periode tegemoet 

gaan en dat de werkzaamheden soelaas 

gaan bieden! 

Grondwateroverlast - drainagesysteem 

Door de gemeente is in samenwerking 

met de wijkraden Koninginnebuurt en 

Bosch & Vaart en enkele bezorgde be-

woners van de Schouwtjeslaan eind vo-

rig jaar een plan opgesteld om de ver-

keersituatie te verbeteren.  

Dit plan is vervolgens aan de belangheb-

benden voorgelegd. De reactietijd was ech-

ter zeer kort; het werk moest nog in 2014 

worden gestart omdat anders de gereser-

veerde begrotingsgelden verloren zouden 

gaan. Die haast is helaas bij sommigen in 

het verkeerde keelgat geschoten.  

Gelukkig is door het aannemen van een 

motie in de Raad, het geld toch overgehe-

veld naar 2015 (een novum!). Onder leiding 

van de gemeente zal binnenkort een aan-

gepast plan worden gepresenteerd. 

Verkeersveiligheid 
Schouwtjesbrug/Schouwtjeslaan 
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Al 15 jaar is
 de Cultuurlijn

 één van hoogtepunten in de buurt e
n ook de 16

e  

belooft d
at weer te

 gaan worden! D
it ja

ar hebben we voor het th
ema ‘lu

cht’ 

gekozen; niets is verplicht m
aar voor sommigen misschien een kapstok om 

hun culturele uiting aan op te hangen. O
ok gaan we dit ja

ar zeker w
eer op 

zoek naar een pop-up-huis voor artie
sten om al of niet anoniem te kunnen 

exposeren. 

Voor w
ie het nog niet weet: d

e Cultuurlijn
 bestaat uit a

llerlei culturele bij-

dragen door en voor bewoners van Bosch & Vaart. A
lles is mogelijk: m

u-

ziek, dans, voordracht, to
neel, cabaret, e

xpositie, demonstratie, film
, tu

in-

kunst of culinaire 'kunst'. U
 kunt in

 eigen huis optreden of een expositie 

organiseren, m
aar u kunt ook iemand uitnodigen of uw huis ter beschikking 

stellen voor een optreden of expositie van een buurtgenoot. D
e voorstellin-

gen duren in principe 20 tot 30 minuten en de exposities kunnen ook meer-

dere dagen duren. 

Coördinator gezocht! 

De Cultuurlijn
 wordt tra

ditiegetrouw feestelijk afgesloten op het O
ranjeplein 

met een hap en een drankje. Voor de coördinatie van het de afsluitin
g zijn 

we op zoek naar een opvolger van Loek de Wit, d
ie de afgelopen jaren 

deze taak zo geweldig heeft u
itgevoerd! 

Kijk ook eens op de website van Bosch & Vaart (b
oschenvaart.n

l) v
oor een 

leuke im
pressie van de afgelopen jaren. 

Aanmelden 

Aanmelden voor 2 april b
ij onderstaande adressen met een kort s

tukje 

tekst over het optreden/de expositie voor in
 het programmaboekje. 

Ook leuke ideeën of suggesties zijn welkom! 

Voor in
formatie en/of aanmelden: cultuurlijn

@boschenvaart.n
l 

Jolijn Onvlee 06 - 5
1 788 578 of Truus Vlaanderen 06 - 2

1 824 766. 

Cultuurlijn Bosch & Vaart  

zondag 31 mei 2015 

http://www.boschenvaart.nl
mailto:cultuurlijn@boschenvaart.nl
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Houd de website boschenvaart.nl in de 

gaten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart 

Of meld je aan voor onze digitale nieuws-

brief (op de homepage van de website). 

Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks! 

Colofon 
Het Kroniekje van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad en verschijnt ad hoc. De oplage is 950 exemplaren.  

Wijkraad Bosch & Vaart | Postbus 3237 | 2001 DE Haarlem | info@boschenvaart.nl | www.boschenvaart.nl | @boschenvaart 

Agenda 
Donderdag 5 maart 20.00 tot 22.30 uur 

Jaarvergadering wijkraad Bosch & Vaart in 

de bovenzaal van Restaurant Hout. 

Donderdag 2 april  

Deadline aanmelden Cultuurlijn (zie pag. 3) 

Maandag 27 april  

Koningsdag - rondom het Oranjeplein 

(meer informatie in de Kroniek van april) 

Zondag 31 mei  

Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pag. 3) 

 

Koffieochtenden voor ouderen in 

Restaurant Hout 

Maandag 2 maart 10.30 uur 

Anne Mieke Mol-Dubois over Feldenkreis 

Maandag 13 april 10.30 uur (verzet i.v.m. 
tweede Paasdag) 
Drüde van Houwelingen over Parcifal. 

Maandag 4 mei 10.30 uur  
Paula Warmerdam van Stichting Westelijk 
Tuinbouwgebied. 

Maandag 1 juni 10.30 uur 
Joost de Maare  over Slimme Kinderen 

 

Kroniek niet ontvangen? 
Voor de verspreiding van de Kroniek en het 

Kroniekje maken wij dankbaar gebruik van 

vrijwilligers in de wijk. Elke straat heeft een 

straatvertegenwoordiger die deze taak op 

zich neemt.  

Heb je de Kroniek niet of pas laat ontvan-

gen neem dan contact op met de straatver-

tegenwoordiger in jouw straat.  

Op de website kun je vinden wie dat in 

jouw straat is:  

>> boschenvaart.nl/wijkraad/

straatvertegenwoordigers/ 

Actuele informatie 

Ondergrondse containers in Bosch & Vaart 
Medio 2015 krijgt Bosch & 

Vaart ondergrondse contai-

ners voor de inzameling 

van restafval. Met de komst 

van de ondergrondse con-

tainers verdwijnen de grijze 

rolemmers van het trottoir.  

 

Elk huishouden krijgt een 

toegangspas waarmee bij 

één vaste container, die het 

dichtst in de buurt van het 

huis is, het restafval gestort 

kan worden. Dit kan op elk 

moment van de dag en net zo vaak als no-

dig is. 

 

Planning 

Spaarnelanden voert in opdracht van de 

gemeente het project plaatsing ondergrond-

se containers uit. Begin 2015 stelt Spaar-

nelanden een conceptplan op waarin de 

voorlopige locaties van de ondergrondse 

containers staan. Afgelopen weken zijn her 

en der in de wijk zogenaamde proefsleuven 

gegraven om te kunnen vaststellen of er 

containers kunnen worden geplaatst. 

 

Dit conceptplan wordt in de loop van februa-

ri op de website van Spaarnelanden en de 

wijkraad geplaatst. Spaarnelanden organi-

seert daarna een inloopavond voor bewo-

ners, waar toelichting op de plannen wordt 

gegeven en vragen kunnen worden gesteld. 

Alle huishoudens in de wijk worden geïnfor-

meerd over de datum en het tijdstip van de 

inloopavond. 

 

Na de inloopavond worden er, indien er 

zwaarwegende bezwaren zijn, eventueel 

nog wijzigingen in het plan aangebracht. Het 

definitieve plan gaat naar de gemeente voor 

vaststelling en het houden van inspraak. Na 

de inspraaktermijn worden de containers 

geplaatst. Zodra de containers zijn geplaatst 

worden aansluitend de passen verstrekt aan 

de aangesloten adressen. Er wordt één pas 

per adres verstrekt. 

Het project Samen voor Elkaar gaat ver-

der onder een nieuwe naam: Burenhulp 

Bosch & Vaart.  

Burenhulp Bosch & Vaart is het netwerk van 

vrijwillige burenhulp in onze wijk. Dit sluit 

aan bij het sociale beleid van de gemeente 

Haarlem onder de noemer Samen voor El-

kaar.  

Sociale Kaart 2015 

De contactpersonen hebben het initiatief 

genomen een Sociale Kaart voor onze wijk 

samen te stellen. Die gelijktijdig met dit Kro-

niekje huis aan huis in de wijk verspreid 

wordt. Op deze kaart vind je op de voorkant 

een overzicht van organisaties rond wonen, 

welzijn en zorg in onze wijk. Op de achter-

kant staan de contactpersonen per straat 

van Burenhulp Bosch & Vaart en informatie 

over organisaties die Haarlem breed opere-

ren. 

Gezien de beperkte ruimte is het onmogelijk 

om volledig te zijn. Maar het idee is om elk 

jaar zo’n kaart te maken.   

Vragen, opmerkingen, aanvullingen 

Mocht je dus zaken of organisaties missen 

die volgend jaar zeker niet mogen ontbre-

ken, neem dan contact op met Margo van 

den Berg, coördinator van het project.:  

margovandenberg@planet.nl.  

Burenhulp Bosch & Vaart 


