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Nieuw in de wijk! Jaarbijeenkomst Bosch & Vaart
Donderdag 9 maart van 20.00 tot 22.30 uur in Restaurant Hout
Wil je in één avond helemaal geïnformeerd zijn over wat er speelt in de Bosch
& Vaart. Kom dan naar de Jaarbijeenkomst Bosch & Vaart! Iedereen die iets
heeft met de wijk kan zich hier presenteren.

Urk tot de wijkraad toetreden. Zij gaat zich
bezighouden met communicatie.
De voorgestelde samenstelling voor de
wijkraad voor 2017 wordt hiermee
als volgt:
Jouko Huismans (voorzitter), Vic van
den Broek d’Obrenan (secretaris), Lex
Rietveld (dagelijks beheer), Douwe van
Keulen (penningmeester),
Frederieke van de Urk (communicatie) en
Victorine Egter van
Wissekerke (communicatie en Kroniek).
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Informeer jezelf, laat je
verassen en leg nieuwe
contacten. Wat zijn de
evenementen? Wie zitten in de
redacties?
Wat doen de commissies? Welke bewonersinitiatieven zijn er? Wat is het Hildebrand
Genootschap? Wil je de gemeente en de
wijkagent spreken? Een dringende vraag
voor Spaarnelanden? Wat doet het sociaal
wijkteam eigenlijk?
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Het eerste deel van de
uit de jaarvergadering
wijkraad, het tweede
deel uit een informatiemarkt.

avond bestaat
van de

‘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’.
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Wil jij ook graag een plekje op de
informatiemarkt, neem dan snel contact op
met de wijkraad.

en!

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

Jaarvergadering Wijkraad
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Van 20.00 tot circa 20.45 uur
kijken wij in vlot tempo
terug op de activiteiten
van het afgelopen jaar,
behandelen we de actuele
projecten
in de wijk, licht de penningmeester de jaarrekening en de begroting toe en wordt de
samenstelling van de wijkraad voor het komende jaar vastgesteld.

Leg

Nieuwe gezichten in de wijkraad
Patrick van Harderwijk gaat de
wijkraad verlaten. Gelukkig hebben we vorig jaar in Jouko Huismans
al een prima opvolger voor zijn voorzitterschap gevonden. Penningmeester Jeroen
de Jonge draagt het beheer van de kas over
aan Douwe van Keulen, die al een paar jaar
penningmeester van de Koningsdag commissie is. Dus ook die functie komt in goede
handen. Daarnaast zal Frederieke van de

Voor de commissies of als
redacteur kun je je het
gehele jaar aanmelden.
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Agenda & Stukken
De agendapunten vind je op pagina 2 van
dit
Kroniekje. Alle financiële stukken en het
verslag van vorig jaar vind je op de website.
Kom langs!
Wij hopen dit jaar vele buurtbewoners op
deze jaarbijeenkomst nieuwe stijl te
mogen begroeten. Wij hebben er zin in!
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We zien je graag op
donderdag 9 maart!

Vanaf 20:45 uur start in
een informele setting,
onder het genot van een
lekker hapje en drankje,
de informatiemarkt.
Allerlei bij de buurt
betrokken instanties,
bedrijven, activiteiten, staan klaar om
buurtbewoners van
alles te vertellen.
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Per statafel is duidelijk wie waar te vinden is.
Rondom thema’s als bijvoorbeeld welzijn,
sport of cultuur kun je hierbij denken aan: de
Cultuurlijn, de Koningsdag commissie, het
Koor, KoffieinHout, het Hildebrand Genootschap en de redactie van de Kroniek.
Het succesvolle (in onze wijk geboren!) Burenhulp en het Sociaal Wijkteam. Maar ook
de in onze wijk gelegen middelbare scholen
en het Kabouterhuis. Ook aan de sportieve
buurtbewoners hebben we gedacht met de
manege en de tennisbaan.
Voor serieuzere zaken staan de gemeente,
Spaarnelanden en de wijkagent voor je
klaar. En over de natuur kun je terecht bij de
Adviescommissie Haarlemmerhout en de
nieuwe werkgroep Meeuwenoverlast. Uiteraard zijn ook de trouwe sponsoren van de
wijk aanwezig.
Kortom, als je een rondje over deze markt
hebt gemaakt, weet je alles over de buurt!

Agenda jaarvergadering 2017
donderdag 9 maart 20.00 tot 20.45 uur

Onderzoek drainage
en grondwater
De Gemeente heeft op verzoek van de
wijkraad laten onderzoeken of de drainage nu goed functioneert.
Gebleken is dat de drain in de Eindenhoutstraat gebreken vertoont en dat enkele spuigaten op de Leidsevaart niet goed gemonteerd zijn. De Gemeente heeft toegezegd
de reparaties snel uit te voeren.

1.

Welkom/Inschrijving , 20.00 uur

2.

Verslag jaarvergadering 2016

3.

Samenstelling wijkraad 2016

4.

Overzicht financiële zaken, Jaaroverzicht 2016, oordeel kascommissie

5.

Begroting 2017 / décharge kascommissie / samenstelling
kascommissie 2017

6.

Décharge wijkraad / Samenstelling wijkraad 2017

7.

Overzicht van verschillende ontwikkelingen in de wijk:


Drainage & grondwateroverlast (Lex Rietveld)



Eindenhoutbos & Koepeltje (Lex Rietveld)



Oranjeplein (Lex Rietveld)

8.

Meeuwenoverlast werkgroep

9.

Rondvraag

Anticiperen op klimaatverandering
Daarnaast start de Gemeente op korte termijn een project om continu de grondwater
stand te meten tijdens zowel de natte als
droge periodes.
De Gemeente wil hiermee anticiperen op
mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Onze wijk is aangewezen als pilot.
Kom naar de informatiemarkt
Lex Rietveld zal hier tijdens de jaarvergadering nog wat meer over vertellen. En de
Gemeente is samen met Wareco op de
informatiemarkt aanwezig om de pilot in
zake de klimaatverandering nader toe te
lichten.
Zodra meer bekend is over het onderzoek
zullen wij hierover uiteraard berichten.

Informatiemarkt Bosch & Vaart

10. Einde vergadering, 20.45 uur
11. Start Informatiemarkt Bosch & Vaart

Wil jij ook graag een plekje op de informatiemarkt, neem dan snel contact op met de
wijkraad.

De notulen van de jaarvergadering 2016 en de financiële stukken
kunt u vinden op de website boschenvaart.nl onder het kopje Wijkraad (Vergaderingen en Financiën).

Stuur een e-mail naar de wijkraad waarin je
uitlegt wat je wilt presenteren of vertellen.
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat er een
duidelijke binding met of meerwaarde voor
de buurt is.
Meer informatie of aanmelden:
info@boschenvaart.nl

De wijkraad Bosch & Vaart
Jouko Huismans: voorzitter
jouko.huismans@boschenvaart.nl
Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris
vic.vanderbroek@boschenvaart.nl
Douwe van Keulen: penningmeester
douwe.vankeulen@boschenvaart.nl

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente,
lopende projecten, dagelijks beheer
lex.rietveld@boschenvaart.nl

Wijkraad Bosch & Vaart
Postbus 3237
2001 DE Haarlem

Frederieke van Urk: communicatie
frederieke.vanurk@boschenvaart.nl

info@boschenvaart.nl
redactie@boschenvaart.nl
webredactie@boschenvaart.nl
www.boschenvaart.nl
@boschenvaart

Victorine Egter van Wissekerke:
communicatie, Kroniek
victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl
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Cultuurlijn Bosch & Vaart op zondag 21 mei
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De Cultuurlijn is door Hemelvaart en Pinksteren dit jaar iets vroeger dan andere jaren
namelijk op zondag 21 mei!
Thema JONG en OUD
Na een brainstorm met een aantal cultuurbetrokken bewoners hebben we gekozen voor het
thema JONG en OUD.
Jong en oud is in kunst en optredens op velerlei manieren in te vullen: nieuw/oud, pril/volgroeid,
modern/klassiek, trendy/ouderwets, kind/ouder, buurmeisje/buurman en ga zo maar door.
Neem nieuwe bewoners mee!
We roepen ook de ‘oude’ bewoners de vele nieuwe bewoners mee te nemen.
Kortom een thema waar je alle kanten mee op kunt, maar niets is verplicht.
Kinderwerkplaats op herhaling
De kinderwerkplaats was de afgelopen jaren een groot succes en wordt dit jaar zeker weer
georganiseerd. De ouders kunnen in die tijd een optreden of expositie bezoeken.
Cultuur voor en door bewoners
Voor wie het nog niet weet: de Cultuurlijn bestaat uit allerlei culturele bijdragen door en voor
bewoners van Bosch en Vaart. Alles is mogelijk: muziek, dans, voordracht, toneel, cabaret,
expositie, demonstratie, film, tuinkunst of culinaire 'kunst'. Je kunt in eigen huis optreden of een
expositie organiseren, maar je kan ook iemand uitnodigen of je 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.
Meld je aan voor de Buurtband!
Voor een spetterende afsluiting denken we aan een optreden van een ‘BUURTBAND’ waar
jong en oud aan mee kan doen. Vind je dit een leuk idee, meld je snel bij ons aan.
De Cultuurlijn wordt traditiegetrouw feestelijk afgesloten met een hap en een drankje.
Kijk ook eens op de website van Bosch en Vaart (www.boschenvaart.nl) voor een leuke impressie van de afgelopen jaren.
Aanmelden:
Aanmelden voor 25 maart bij onderstaande adressen. Ook leuke ideeën of suggesties zijn
welkom!
cultuurlijn@boschenvaart.nl
Jolijn Onvlee 06-51788578 of
Truus Vlaanderen 06-21824766
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Meeuwenoverlast in Haarlem en
Bosch & Vaart . . . wat kun je doen?
Op de nieuwjaarsreceptie, de wijkkrant en de B&V website is de afgelopen tijd aandacht gegeven aan de
overlast die broedende meeuwen op
de daken van in Bosch & Vaart veroorzaken.

Wil je het professioneel aanpakken, kijk dan
eens naar een roofvogelvlieger (bijv. faunawinkel.nl/meeuwen, 130 euro). Alle beetjes
helpen.
Toch straks een broedende meeuw op
het dak? Gegarandeerd 3 maanden overlast…
Doe een melding bij de gemeente
(haarlem.nl/meeuwenoverlast), zij kunnen je
helpen om het uitkomen van eieren te beperken, maar voorkomen is beter.

Woensdag 27 april
Koningsdag - rondom het Oranjeplein
(meer informatie in de Kroniek van april)
Zondag 21 mei
Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pag. 3)

Koffie in HOUT
Maandag 7 maart 10.30 uur
Ans Roodenburg - Tai Chi
Maandag 3 april 10.30 uur
Nico Marra - Ik ben vogelaar
Maandag 1 mei 10.30 uur
Carla Klippel + Liza de Bruijn
BUUV, buurtmarktplaats voor en door bewoners

Maar er is nog veel meer wat je kunt doen ...

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Meer informatie en het programma
volgen in de volgende Kroniek.
Facebook
Houd in de tussentijd ook onze Facebook
pagina in de gaten: facebook.com/
koningsdagboschenvaart.

Maandag 5 juni 10.30 uur
Anneke Jochemsen - digitalisering en ouder
worden

Meer weten, of een vraag?
Neem contact op met,
Willem Burmanje, Bosch en Vaartstraat 16
06 50276688
Maarten Cornet, Westerhoutstraat 40
06 31662395
Kees Bergman, Wagenweg 170B
06 22405802
Of via e-mail:
meeuwenboschenvaart@xs4all.nl.

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.

Koningsdag 2017
Op woensdag 27 april vieren wij weer
een nieuwe Koningsdag. Met vrijmarkt,
spelletjes, muziek en een gezellige bar
op en rond het Oranjeplein.

Donderdag 9 maart 20.00 tot 22.30 uur
Jaarbijeenkomst Bosch & Vaart in de bovenzaal van Restaurant Hout.
Zaterdag 25 maart
Deadline aanmelden Cultuurlijn (zie pag. 3)

Wij willen hier wat aan doen, en jij kunt
meehelpen. Vanaf maart komen de
eerste meeuwen naar de stad, op zoek
naar een broedplek. Platte daken, kiezels, een beetje rommel, wat beschutting en een nest is snel gemaakt.
Wat kun je nu zelf doen?
Wanneer je bij jouw in de straat het dak
schoonmaakt (o.a. oude nesten weg,
losse dakpannen weg, stenen weg) en
een feestelijk vlaggenlijntje spant, is de
kans dat een meeuwenpaar jouw dak
als broedplaats uitkiest een stuk kleiner.
Het helpt ook wanneer je af en toe zelf
het dak opgaat en wat heen en weer
loopt, ook daar heeft een meeuw geen
zin in. Vlaggenlijntjes zijn te koop bij
o.a. de Action (0.55 cent/ 10m., en
straks met Koningsdag zelfs voor 0.35
cent!).

Agenda

Op de website kun je vinden wie dat in
jouw straat is: boschenvaart.nl/wijkraad/
straatvertegenwoordigers/

We kunnen jouw hulp goed gebruiken!!
Aanmelden als vrijwilliger kan nu al. Koningsdag in Bosch & Vaart is een groot evenement dat volledig draait op vrijwilligers
We hebben er net als altijd weer zeker honderd nodig. Voor het opbouwen, de spelletjes, de bar en natuurlijk het opruimen aan
het eind van de dag.
Het Oranje Comité
Contact: oranjecom@gmail.com

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