FEBRUARI ‘16
NUMMER 168

Jaarvergadering Wijkraad Bosch & Vaart
Donderdag 10 maart van 20.00 tot 22.30 uur in Restaurant Hout
Graag nodigen wij je uit voor de Jaarvergadering van de wijkraad Bosch & Vaart
op donderdag 10 maart van 20.00 tot
22.30 uur in de bovenzaal van Restaurant
Hout, Wagenweg 214.
De wijkraad is voor de buurt het overkoepelend orgaan, het dagelijks bestuur. Zij hebben een adviserende taak richting de gemeente. De wijkraad probeert via enquêtes,
vergaderingen en soms ook handtekeningenacties zoveel mogelijk bewoners te vertegenwoordigen. De commissies vallen onder het dagelijks bestuur.
Commissies: Koningsdag en de Cultuurlijn,
maar ook de sportcommissie en het koor
vormen sinds jaar en dag een vast onderdeel van de wijk. Uiteraard kan men altijd
veel enthousiaste mensen gebruiken. ‘

Samenstelling wijkraad 2016
Patrick van Harderwijk heeft aangegeven
terug te willen treden als voorzitter en stelt
Jouko Huismans voor als zijn opvolger.

Aanmelden
via e-mail: info@boschenvaart.nl.
Of via de post: Wijkraad Bosch & Vaart,
Postbus 3237, 2001 DE Haarlem

De voorgestelde samenstelling van de
wijkraad voor 2016 wordt hiermee als
volgt: Jouko Huismans (voorzitter), Vic van
den Broek d’Obrenan (secretaris), Lex Rietveld (dagelijks beheer), Jeroen de Jonge
(penningmeester), Patrick van Harderwijk
(sponsoring),en Victorine Egter van Wissekerke (communicatie en Kroniek).

Agenda: de agendapunten vind je op pagina 2 van dit Kroniekje.

‘Bewoners die zich niet kunnen vinden in de voorgestelde samenstelling van de wijkraad, kunnen zich tot
2 weken vóór de jaarvergadering
melden en zich kandidaat stellen’.

Wij hopen ook dit jaar weer vele buurtbewoners op de jaarvergadering te mogen begroeten. Tot donderdag 10 maart!
Helaas kan wethouder Cora-Yfke Sikkema
dit jaar niet aanwezig zijn. Zij stuurde ons
daarom onderstaand bericht.
PS.
Lees vooral pagina 3 er komen weer een
paar leuke evenementen aan dit jaar!

Bericht van de wethouder
Helaas kan ik
dit jaar niet aanwezig zijn bij de
jaarvergadering
van uw wijkraad. Daarom
een kort bericht
van mij in deze
speciale uitgave
van uw wijkkrant.
Cora-Yfke Sikkema
(foto Michel Campfens)

Bosch en Vaart is een wijk waar het goed
gaat. Dit is voor een groot deel te danken
aan hoe bewoners in deze wijk gezamenlijk
met de gemeente optrekken. Als er wensen
zijn of problemen, nieuwe beleids- of uitvoeringsplannen: we weten elkaar te vinden.
Zo ben ik erg blij met de inbreng van de
adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark waar uw wijkraad bij betrokken
is. En de inbreng van de wijkraad bij de
snelheidsmaatregelen op de Schouw-

tjeslaan heb ik zeer gewaardeerd. Dankzij
jullie inbreng is er gezamenlijk met een
groot aantal belangengroepen een breed
gedragen pakket van maatregelen samengesteld, die de veiligheid voor voetgangers
en fietsers vergroten.
Ook bij problemen, zoals bijvoorbeeld met
de drainage, denkt de wijkraad mee en werken we samen. En uiteraard waardeer ik
dat jullie er een “sport” van maken om als
wijkraad minimaal afhankelijk te zijn van
gemeentefinanciën, door zoveel mogelijk
eigen inkomsten te genereren met onder
andere het organiseren van een groots feest
met Koningsdag.
Daarnaast zijn de in jullie wijk ontwikkelde
website en burenhulp zo een groot succes,
dat andere wijken dit graag van jullie overnemen.
Deze vorm van samenwerking sluit aan bij
het coalitieprogramma “Samen doen’’ waarin wij als College de ambitie uitspreken om
meer samen te werken met bewoners van
onze stad. Waar de gemeente vroeger

automatisch de voortrekkersrol nam, is dit
nu niet meer vanzelfsprekend. Bewoners
regelen zaken zelf en helpen elkaar waar
het nodig is. De gemeente heeft vooral een
faciliterende rol, denkt mee en verbindt.
Jullie helpen de gemeente om deze rol te
kunnen pakken.
Als afsluiting maak ik nog even van het moment gebruik om op een toezegging terug te
komen die ik vorig jaar in uw jaarvergadering heb gedaan . U sprak toen uw ongenoegen uit over de gang van zaken rondom
het uitblijven van de vergroening bij het
Sancta Maria. Ik kan u vertellen dat we er
met elkaar uit gekomen zijn. Dit jaar wordt
er nieuw groen aangelegd, wat de school
gaat onderhouden!
Bedankt voor de fijne samenwerking en wij
komen elkaar dit jaar weer tegen!
Vriendelijke groet,
Cora-Yfke Sikkema, Wijkwethouder Zuid/
West

Agenda jaarvergadering 2016
donderdag 10 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

1.

Welkom/Inschrijving , 20.00 uur

Jeroen de Jonge: penningmeester
jeroen.dejonge@boschenvaart.nl

2.

Samenstelling wijkraad 2015

Victorine Egter van Wissekerke: communicatie, Kroniek

3.

Overzicht financiële zaken, Jaaroverzicht 2015, oordeel kascommissie

4.

Begroting 2016 / décharge kascommissie / samenstelling kascommissie 2016

5.

Décharge wijkraad / Samenstelling wijkraad 2016

6.

Samenwerking gemeente en wijkraad

6.

Overzicht van verschillende ontwikkelingen in de wijk

7.

Evenementen - Koningsdag & Cultuurlijn

8.

Rondvraag

9.

Einde vergadering, 22.30 uur

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

Werk in uitvoering
Na enige vertraging door de winterstop zijn de verkeersremmende
maatregelen bij de Schouwtjesbrug
afgerond.

De notulen van de jaarvergadering 2015 en de financiële stukken
kunt u vinden op de website boschenvaart.nl onder het kopje Wijkraad (Vergaderingen en Financiën).

Ondergrondse vuilcontainers in gebruik
De laatste vuilcontainers zijn geplaatst met uitzondering van de container in de Bos en Hovenstraat,
daarvoor loopt er nog een bezwaarschriftprocedure bij de Raad van
State.
De bedoeling is dat de bewoners in
week 7 een brief van Spaarnelanden
met pasje krijgen.
De bewoners die aangewezen zijn op
de container in de Bos en Hovenstraat
(Bos en Hovenstraat, Zuid- en Westzijde Oranjeplein, deel Zomerluststraat)
krijgen bericht dat zij vooralsnog de
rolcontainer moeten gebruiken.
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Het gewenste terugdringen van de snelheid is gelukt en de veiligheid van de
fietsers is sterk verbeterd.
Het wachten is nog op beter weer (+ 10
graden) en dan kunnen de aanvullende
markeringen (extra 30 km vignetten en
waarschuwingsstrepen) worden aangebracht.

Cultuurlijn Bosch & Vaart zondag 5 juni 2016
Aanm
Voor wie het nog niet weet: de Cultuurlijn
Contact
voor 2 elden
bestaat uit allerlei culturele bijdragen door
Voor informatie en/of aanmelden: cultuurapril!
en voor bewoners van Bosch & Vaart. Alles
lijn@boschenvaart.nl
is mogelijk: muziek, dans, voordracht, toIn tegenstelling tot eerdere berichten: de
Cultuurlijn is op 5 juni.
Na de thema’s ‘water’ en ‘lucht’ lijkt het ons
een goed idee bij de vier elementen te blijven! De spirituele kant (water) en de rationele invalshoek (lucht) hebben we gehad, dus
is het nu tijd voor het energetische aspect
‘VUUR’.
Niets is verplicht, maar voor sommigen misschien een kapstok om hun culturele uiting
aan op te hangen. Ook gaan we dit jaar
zeker weer op zoek naar een pop-up-huis
voor kunstenaars om al of niet anoniem te
kunnen exposeren.
Een groot succes vorig jaar was de kindertimmerwerkplaats en zeker dit jaar voor hehaling vatbaar.

neel, cabaret, expositie, demonstratie, film,
tuinkunst of culinaire 'kunst'. U kunt in eigen
huis optreden of een expositie organiseren,
maar u kunt ook iemand uitnodigen of uw
huis ter beschikking stellen voor een optreden of expositie van een buurtgenoot. De
voorstellingen duren in principe 20 tot 30
minuten en de exposities kunnen meestal
de hele dag bezocht worden.
De cultuurlijn wordt traditiegetrouw feestelijk
afgesloten met een hap en een drankje.
Kijk ook eens op de website van Bosch &
Vaart (www.boschenvaart.nl) voor een leuke
impressie van de afgelopen jaren.
Aanmelden voor 2 april bij onderstaande
adressen. Ook leuke ideeën of suggesties
zijn welkom!

Jolijn Onvlee 06-51788578 of Truus Vlaanderen 06-21824766
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Doe mee met Scratch JUBILEUM Bosch & Vaartkoor
Zaterdag 16 april 10.30 tot 16.30 uur Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1 met feestborrel na afloop
Het Bosch en Vaartkoor bestaat 25 jaar!
Dit gaan we vieren met o.a. een meezingdag, waarvoor we oudleden en buurtgenoten van harte uitnodigen.
Het repertoire bestaat uit negen liederen uit
de opera Dido en Aeneas van Purcell,
in de Nederlandse vertaling van André
Rooijmans (tevens allereerste mannelijk
koorlid), en ander koorwerk van "vroeger".
De uitvoering is om 16.30 uur (toegang gratis). Na afloop is er een feestelijke borrel
(niet gratis). De inschrijfkosten voor de
scratch bedragen € 15,--.
Hiervoor krijgt u:

 Een dag zingen o.l.v. onze inspirerende
dirigent Pierre Schuitemaker;

 Mapje met bladmuziek;
 Koffie, thee, lunch.

Inschrijven kan per mail:
boschenvaartkoor@gmail.com
Graag aangeven of u bas, tenor, alt of sopraan bent en uw
adres vermelden.
Bedrag overmaken op
NL65INGB0680730591 tnv
B. van Leeuwen
Na betaling wordt de bladmuziek bij u thuis bezorgd. We
zullen ook aangeven waar u
oefenmateriaal op internet kunt
vinden, zodat u dit van tevoren
kunt beluisteren c.q. instuderen.
Namens het Bosch & Vaartkoor,
Yvonne van den Akker

Koningsdag 2016
Op 27 april 2016 vieren wij weer een
nieuwe Koningsdag. Met vrijmarkt, spelletjes, muziek en een gezellige bar.

Aanmelden als vrijwilliger kan nu al. Zoals
altijd kunnen we jouw hulp weer goed gebruiken!!

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Meer informatie volgt in de volgende
Kroniek.

Het Oranje Comité

Houd in de tussentijd ook onze Facebook
pagina in de gaten: facebook.com/
koningsdagboschenvaart.
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Marije Römer, Douwe van Keulen, Annelies
Mulder, David Moolenburgh en Mik in ’t Veld

Contact: oranjecom@gmail.com

Van de wijkraad

In memoriam
Helaas zijn ons in 2015 twee zeer bij de wijk
betrokken mensen ontvallen.

Op 10 september 2015
overleed op 75 jarige
leeftijd Hubert van den
Brandeler. Hubert is
gedurende vijf jaar tot
2008 bij de wijkraad
werkzaam geweest. Hij
fungeerde als spreekbuis bij de gemeente
voor de wijk. Daarnaast was hij zeer actief
tijdens de Koninginnedagvieringen, waar hij
o.a. alles regelde voor het versieren van de
kinderfietsen.

Agenda

Op 13 december 2015
overleed op 68 jarige
leeftijd Wim Krop.
Wim was lid van diverse
werkgroepen van de
wijkraad. Hij heeft zich
o.a. intensief met de
ontwikkeling rond het
NZH-remiseterrein bezig
gehouden en heeft samen met zijn vrouw
Charlotte de wijkkrant nieuw leven ingeblazen. Zijn columns in de Kroniek toonden zijn
scherpe oog voor maatschappelijke veranderingen ook in Bosch & Vaart. Deze milde
spot kwam ook tot uiting in de teksten die hij
voor het Bosch & Vaart koor schreef. Daarnaast was hij ongeveer tien jaar lang de
secretaris van het eerbiedwaardige, oeroude Leesgezelschap Hildebrand.
Hans van der Straaten schreef een mooi in
memoriam dat je op de website kunt lezen.

Bericht van de gemeente

Vorig jaar waren er klachten over drainage in de Bosch & vaart. Om dit te verhelpen heeft de gemeente een aantal projecten opgestart. Dit leek afdoende te
zijn, maar helaas krijgen we nu toch weer
klachten.

De volgende gegevens zijn van belang:

De problemen leken na het doorspuiten/
reinigen van het drainagesysteem (eind
vorig jaar) te zijn opgelost. Maar de klachten
lijken weer snel terug te komen.

Meld overlast direct
De gemeente en de BAM zoeken echter
naar een structurele oplossing die tot een
blijvend resultaat leidt. Hier wordt een plan
voor gemaakt en daar hebben we uw hulp
voor nodig. We willen u vragen overlast altijd direct te melden. Op deze manier kan er
een goede analyse op het probleem worden
gedaan.

Donderdag 2 april
Deadline aanmelden Cultuurlijn (zie pag. 3)
Zaterdag 16 april 10.30 - 16.30 uur
Scratch Jubileum Bosch & Vaart Koor in de
Pelgrimskerk, Stephensonstraat 1
Woensdag 27 april
Koningsdag - rondom het Oranjeplein
(meer informatie in de Kroniek van april)
Zondag 5 juni
Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pag. 3)

Koffieochtenden voor ouderen in
Restaurant Hout
Maandag 7 maart 10.30 uur
Rita Horst - regisseur van “Goedenavond
Dames en Heren” van omroep Max

Onderzoek Grondwateroverlast

Een structurele verstopping
Aangenomen wordt dat er in de buurt een
structurele belemmering/verstopping in de
buis zit die voor wateroverlast zorgt. Een
actie voor de korte termijn is dat de uitstroomopeningen op de Leidsevaart worden
gecontroleerd op belemmeringen, dat de
instelniveau ’s worden nagelopen en dat de
kolken in de straten (aangesloten op het
riool) meer dan gebruikelijk worden doorgespoten.

Donderdag 10 maart 20.00 tot 22.30 uur
Jaarvergadering wijkraad Bosch & Vaart in
de bovenzaal van Restaurant Hout.



Uw adres



Waar er overlast is (kruipruimte / kelder/
voortuin/achtertuin)



Wanneer er overlast is (tijdens regen of
altijd)



Hoelang de overlast heeft geduurd/
sinds wanneer de overlast er is.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Wanneer er meer bekend is, komen we via
uw wijkraad en de website van de gemeente
Haarlem bij u terug.
Met vriendelijke groet,
Moira Faber
Gebiedsverbinder Zuid/West |Afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer |Gemeente
Haarlem

Maandag 4 april 10.30 uur
Erna Aarsen over hulphonden
Maandag 2 mei 10.30 uur
Diny v.d. Graft over maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen
Maandag 6 juni 10.30 uur
Raja Alouani over de ramadan
Maandag 4 juli
Rondvaart

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 ontvangen neem dan contact op met de straatvertegenwoordiger in jouw straat.
Op de website kun je vinden wie dat in
jouw straat is: boschenvaart.nl/wijkraad/
straatvertegenwoordigers/

Actuele informatie
Houd de website boschenvaart.nl in de
gaten.

De melding kan gedaan worden via de site
van de gemeente www.haarlem.nl (kies
optie Klachten/meldingen doen/meer/water
riolering bruggen en oevers/wateroverlast)

Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart
Of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief (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
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