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Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout 

Midden in de Kerstnacht op het Oranjeplein 

Het recept is heel simpel, het evenement 

elk jaar even toverachtig mooi.  

Buurtbewoners verschijnen met familie en 

vrienden op het Oranjeplein en daar ont-

staat het samen zingen. 'Midden in de kerst-

nacht', dus om middernacht op het Oranje-

plein een sfeervol samenzijn met veel ge-

zang.  

Er is glühwein om de kelen te smeren en 

voor tekstboekjes wordt ook gezorgd. 

Om het allemaal nog sfeervoller te maken 

nodigen we iedereen van harte uit een licht-

je mee te nemen. En bespeel je een instru-

ment? Neem dat dan vooral mee.  

Met lichtjes en muziek lokken we vanzelf 

iedereen uit de buurt naar het Oranjeplein! 

Hij komt er weer aan: de jaarlijkse Bosch 

& Vaart nieuwjaarsborrel in Restaurant 

Hout.  

Alweer voor het zesde jaar op rij luiden vele 

buurtbewoners samen onder het genot van 

een drankje en de heerlijke hapjes van Res-

taurant Hout het nieuwe jaar in.  

Kinderen ook welkom! 

Ook aan de kinderen is gedacht. Er is  op-

pas aanwezig en er worden films vertoond, 

zodat ook ouders met kleine kinderen van 

de nieuwjaarsborrel kunnen genieten. En 

aangezien de borrel rond etenstijd plaats-

vindt, wordt er ook een lekkere pastamaal-

tijd voor ze verzorgd.  

Wij bedanken Restaurant Hout alvast harte-

lijk voor de gastvrijheid en hopen natuurlijk  

 

weer velen uit de buurt een gelukkig nieuw-

jaar te mogen wensen op zondag 10 janua-

ri. 

Wanneer: Zondag 10 januari  van 16.00  

tot ca. 19.00 uur 

Waar: Restaurant Hout 

Toegang: gratis - 2 gratis consumptiebon-

nen, rest voor eigen rekening 

Wanneer: Donderdag 24 december rond- 

om middernacht  

Waar: Oranjeplein 

Toegang: gratis 

Lever je kerstbomen in 
jaarlijkse inzamelactie 

Evenals vorige jaren organiseert de ge-

meente Haarlem begin 2016 de kerstbo-

meninzamelactie.  

Op woensdag 6 en 13 januari van 12.30 

tot 16.00 uur kunnen kinderen tot en met 

15 jaar op de hoek Eindenhoutstaat / Vre-

denhofstraat kerstbomen inleveren. We 

willen buurtbewoners dan ook graag ver-

zoeken hun kerstbomen niet in de Hout of 

het Vogelbosje te dumpen. Maar de bomen 

op bovengenoemde woensdagen op straat 

te zetten, zodat de kinderen ze kunnen ver-

zamelen.  

Maak kans op de hoofdprijs van € 500 

Per ingeleverde boom krijgen de kinderen  

€ 0,40 en een lootje waarmee een hoofd-

prijs van € 500 gewonnen kan worden. De-

ze prijs kan de winnaar besteden aan een  

activiteit met de hele klas, bijvoorbeeld een 

excursie, of aan een goed doel. Behalve de 

hoofdprijs wordt er ook op woensdag 13 

januari 2016 om 16.30 uur op iedere locatie 

per 100 ingeleverde bomen een cadeaubon 

van € 10 verloot. 

De trekking van het winnende lot is op 18 

januari 2016. De uitslag is die dag vanaf 

13.00 uur te vinden op spaarnelanden.nl. 

De winnaar moet zich vóór 22 januari 2016 

melden via communica-

tie@spaarnelanden.nl onder vermelding 

van naam, adres, telefoonnummer, naam 

van de school en groep. 

 

Op woensdag 3 februari 2016 reikt Cora-

Yfke Sikkema, wethouder van onder meer 

duurzaamheid, in de Gravenzaal de prijs uit 

aan de winnende klas.  
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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 24 december middernacht 

Kerstzingen op het Oranjeplein  

Woensdag 6 en 13 januari 12.30 tot  

16.00 uur  

Kerstbomeninzameling op hoek Einden-

hout/Vredenhofstraat 

Zondag 10 januari  16.00 tot 19.00 uur 

Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout 

Donderdag 10 maart 20.00 tot 22.30 uur  

Jaarvergadering wijkraad Bosch & Vaart in 

de bovenzaal van Restaurant Hout  

(meer informatie in het Kroniekje van febru-

ari)  

Woensdag 27 april  

Koningsdag - rondom het Oranjeplein 

(meer informatie in de Kroniek van april) 

Zondag 29 mei  

Cultuurlijn Bosch & Vaart  

(meer informatie in het Kroniekje van febru-

ari)  

Elke derde dinsdag van de maand  

van 11.00 tot 12.00 uur 

BUUV inloopuur bij de Buurtbakker, Wa-

genweg 138     

 

Koffieochtenden voor ouderen in 

Restaurant Hout 

Maandag 4  januari 10.30 uur  

Anita de Jong en Dik Bol over Stedenband 

Haarlem-Mutare (in Zimbabwe)  

Maandag 1 februari 10.30 uur 

Jutta Swakowski over het restaureren van 

boeken  

Maandag 7 maart 10.30 uur  

Rita Horst - regisseur  van “Goedenavond 

Dames en Heren” van omroep Max 

Maandag 4 april 10.30 uur  

Erna Aarsen over geleidehonden 

Maandag 2 mei 10.30 uur  

Rondvaart  

(meer informatie volgt) 

Actuele informatie 

Eind goed, al goed! 
Soap Verkeersmaatregelen Schouwtjeslaan ten einde  

In de vorige Kroniek hebben wij al mel-

ding gemaakt van een mogelijke kink in 

de kabel bij de realisatie van verkeers-

maatregelen op de Schouwtjeslaan. Wel-

nu, die kink kwam er inderdaad omdat de 

Politie negatief geadviseerd heeft over 

de aanleg van twee zebrapaden.  

De kink ging er vervolgens weer uit door in 

het collegebesluit de zebrapaden te vervan-

gen door zgn. kanalisatiestrepen. Dat was 

dan weer aanleiding voor enkele  deelne-

mers aan de gemeentelijke werkgroep – 

een belangengroep die zich gegroepeerd 

had in de werkgroep Schouwtjeslaan/Uit 

den Boschstraat – het na zorgvuldig overleg 

bereikte compromis open te breken.  

Prioriteit aan verkeersveiligheid 

Deze groep wilde alsnog prioriteit geven 

aan de aanleg van twee parkeerplaatsen op 

de voormalige bushalte Schouwtjesbrug. De 

overige leden van de gemeentelijke werk-

groep (waaronder vertegenwoordigers van 

de wijkraden Koninginnebuurt, Bosch & 

Vaart en bezorgde bewoners van het 

Schouwtjesplein en Schouwtjeslaan) heb-

ben zich hiertegen verzet. Prioriteit moet 

gegeven worden aan het bevorderen van de 

verkeersveiligheid.  

Dit verzet heeft er toe geleid dat het college-

besluit uiteindelijk ongeschonden door de 

Commissie Beheer van de Gemeenteraad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is gekomen en vervolgens bekrachtigd door 

de voltallige Gemeenteraad.  

Werkzaamheden nog dit jaar uitgevoerd 

Het budget ad 15.000 euro staat gereser-

veerd voor 2015. Dit houdt in dat de werk-

zaamheden nog voor het einde van het jaar 

uitgevoerd zullen worden. 

De wijkraad is verheugd dat nu eindelijk de 

broodnodige verkeersmaatregelen getroffen 

kunnen worden ter bevordering van de ver-

keersveiligheid op de Schouwtjesbrug/

Schouwtjeslaan/Uit den Boschstraat. 

Ondergrondse vuilcontainers: nog twee te gaan 
De bezwaarprocedure m.b.t. de contai-

ners op de Prinsessekade/hoek Schouw-

tjesplein en de Boekerodestraat zijn af-

gerond. Deze containers worden op kor-

te termijn geplaatst. 

De bezwaarprocedure tegen de container in 

de Eindehoutstraat heeft geleid tot een 

nieuw besluit. De container wordt geplaats 

in het Erfprinspad. Midden november is het 

besluit bekend gemaakt en vanaf die datum 

kan nog zes weken bezwaar worden aange-

tekend bij de Gemeente. 

Het bezwaar van enkele bewoners van het 

Oranjeplein  tegen het plaatsen van de con-

tainer in de Bosch en Hovenstraat is door 

de Gemeente afgewezen. De bewoners 

hebben kenbaar gemaakt te overwegen 

naar de Raad van State te stappen. Zij heb-

ben daar tot 9 december te tijd voor gehad.  

 

Geplaatste containers in gebruik  

De Gemeente heeft het recht de containers 

te laten plaatsen door Spaarnelanden, maar 

als de bezwaarmakers een voorlopige voor-

ziening aanvragen, dan moet Spaarneland- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en wachten op een uitspraak van de Raad 

van State. Deze procedure gaat ca een half 

jaar in beslag nemen. 

Spaarnelanden is voornemens, zodra de 

containers op de Prinsessekade en Boe-

kenrodestraat geplaatst zijn, alle geplaatste 

containers in gebruik te nemen. De bewo-

ners zuidzijde Oranjeplein/Bos en Hoven-

straat zullen wellicht nog een half jaar moe-

ten wachten.  


