
  

FEBRUARI ‘18 
NUMMER 176 

 

 

Dit jaar organiseren wij weer de jaarbij-

eenkomst Bosch & Vaart. Wil je in één 

avond helemaal geïnformeerd zijn over 

wat er speelt in de wijk? Kom dan naar 

de Jaarbijeenkomst Bosch & Vaart! Ieder-

een die iets heeft met de wijk kan zich 

hier presenteren. 

 

Informeer jezelf, laat je verassen en leg 

nieuwe contacten. Wat zijn de evenemen-

ten? Wie zitten in de redacties? Wat doen 

de commissies? Welke bewonersinitiatieven 

zijn er? Wat is het Hildebrand Genoot-

schap? Wil je de gemeente en de wijkagent 

spreken? Een dringende vraag voor Spaar-

nelanden? Wat doet het sociale wijkteam 

eigenlijk?  

 

Het eerste deel van de avond bestaat uit de 

jaarvergadering van de wijkraad, het tweede 

deel uit een informatiemarkt. 

  

INFORMATIEMARKT 
Vanaf 20:45 uur start in een informele set-

ting, onder het genot van een lekker hapje 

en drankje, de informatiemarkt. Allerlei bij de 

buurt betrokken instanties, bedrijven, activi-

teiten, staan klaar om buurtbewoners van 

alles te vertellen.  

Per statafel is duidelijk wie waar te vinden is. 

Rondom de thema’s welzijn, sport en cultuur 

kun je hierbij denken aan: de Cultuurlijn, de 

Koningsdagcommissie, het Koor, Koffiein-

Hout, het Hildebrand Genootschap en de 

redactie van de Kroniek. Op maatschappe-

lijk vlak bijvoorbeeld het succesvolle Buren-

hulp netwerk en het Sociaal Wijkteam. Maar 

ook de in onze wijk gelegen middelbare 

scholen en het Kabouterhuis. Ook aan de 

sportieve buurtbewoners hebben we ge-

dacht 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.  

 

Aanmelden voor 1 maart 

Kortom, als je een rondje over deze markt 

hebt gemaakt, weet je alles over de buurt!   

Wil jij ook graag een plekje op de informatie-

markt, meld je dan voor 1 maart aan bij de 

de wijkraad via info@boschenvaart.nl.   

 

JAARVERGADERING 
Het eerste deel van deze avond (20:00 uur 

tot circa 20:45 uur) zal in het teken staan 

van de jaarvergadering van de wijkraad. Dit 

zal net als vorig jaar veel compacter zijn dan 

voorgaande jaren.  

 

Wij kijken terug op de activiteiten van het 

afgelopen jaar, behandelen de actuele pro-

jecten in de wijk, de penningmeester licht de 

jaarrekening en de begroting toe en de sa-

menstelling van de wijkraad voor het komen-

de jaar wordt vastgesteld.  

Er zullen geen wijzigingen plaatsvinden in 

de samenstelling van de wijkraad dit jaar. 

De voorgestelde samenstelling voor de wijk-

raad voor 2018 wordt hiermee als volgt:  

Jouko Huismans (voorzitter), Vic van den 

Broek d’Obrenan (secretaris), Douwe van 

Keulen (penningmeester), Lex Rietveld, 

Frederike van Urk en Victorine Egter van 

Wissekerke. 

 

Aanmelden als kandidaat  

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 & vergaderstukken 

Agenda: de agendapunten vind je op pagina 

2 van dit Kroniekje. 

De financiële stukken en het verslag van 

vorig jaar vind je op de website.  

 

 

Wij hopen dit jaar weer vele buurtbewoners 

op deze jaarbijeenkomst nieuwe stijl te mo-

gen begroeten. Wij hebben er zin in! 

  

Tot donderdag 15 maart! 

Wijkraad Bosch & Vaart 

Vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd en een groot succes  

Jaarbijeenkomst Bosch & Vaart 2018 
Donderdag 15 maart van 20.00 tot 22.30 uur in Restaurant Hout 

‘Bewoners die zich niet kunnen 

vinden in de voorgestelde sa-

menstelling van de wijkraad, kun-

nen zich tot 2 weken vóór de jaar-

vergadering melden en zich kan-

didaat stellen’.  

Informeer jezelf! 

Laat je verrassen! 

Leer je buurt kennen! 

Leg nieuwe contacten! 

Welzijn, sport & cultuur 

Informatief & Gezellig! 
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1. Welkom/Inschrijving, 20.00 uur  

2. Verslag jaarvergadering 2017 

3. Samenstelling wijkraad 2017  

4. Overzicht financiële zaken, Jaaroverzicht 2017, oordeel kas-

commissie  

5. Begroting 2018 / décharge kascommissie / samenstelling  

kascommissie 2018 

6. Décharge wijkraad / Samenstelling wijkraad 2018 

7. Oprichting Stichting Wijkraad Bosch & Vaart (Jouko Huismans 

- zie hiernaast) 

8. Overzicht ontwikkelingen in de wijk (Lex Rietveld) 

 Drainage  & grondwateroverlast  

 Eindenhoutbos & Koepeltje  

 Vrachtwagenverbod 

 Stichting Stel  

9. Veiligheid / WhatsApp buurtpreventie (Frederike van Urk  
- zie pagina 3) 

10. Werkgroepen en commissies 

11. Rondvraag  

12. Einde vergadering, 20.45 uur  

13. Start Informatiemarkt Bosch & Vaart 

 

De notulen van de jaarvergadering 2017 en de financiële stukken 

kun je vinden op de website boschenvaart.nl onder het kopje Wijk-

raad (Vergaderingen en Financiën). 

Agenda jaarvergadering 2018 
donderdag 15 maart 20.00 tot 20.45 uur  

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 

Victorine Egter van Wissekerke:  

communicatie, Kroniek  

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

 

 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente, 

lopende projecten, dagelijks beheer 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

Frederieke van Urk: communicatie 

frederieke.vanurk@boschenvaart.nl 

 

 

 

 

 

Wijkraad Bosch & Vaart 

Postbus 3237 

2001 DE Haarlem 

info@boschenvaart.nl 

redactie@boschenvaart.nl 

webredactie@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

Onze wijk staat bekend om het grote 

aantal wijkactiviteiten met alle commis-

sies en wijkinitiatieven die er zijn. De 

wijkraad wil een stichting gaan oprichten 

waarin alle wijkactiviteiten, die onder de 

(eind-)verantwoordelijkheid van de wijk-

raad vallen, worden ondergebracht.  

Met een stichting is dit beter te organiseren 

en is er meer continuïteit. Tijdens de jaar-

vergadering 2018 wordt om mandaat ge-

vraagd om de stichting op te gaan richten. 

Rechtspersoon 

De wijkraad is nu geen rechtspersoon, le-

den van de wijkraad opereren als natuurlijke 

personen namens de wijkraad. Dit brengt 

verschillende problemen met zich mee. Het 

afsluiten van contracten met leveranciers en 

sponsors (gaat op privé, steeds wisselende 

personen). Het regelen van bankzaken. Het 

kunnen uitvoeren van juridische handelin-

gen en het in privé aansprakelijk zijn als lid 

van de wijkraad. 

Voor- en nadelen stichting 

Een stichting brengt een aantal voordelen 

die opwegen tegen de nadelen. Er is een 

betere borging van de continuïteit van de 

wijkraadactiviteiten. Daarnaast is er een 

betere scheiding tussen privé en wijkraad. 

En er zijn meer mogelijkheden om in de 

toekomst nieuwe wijkinitiatieven te kunnen 

ondersteunen, fondsen te werven of subsi-

dies aan te vragen. De nadelen zijn dat het 

meer werk is voor de wijkraad in de verslag-

legging en verantwoording en er (beperkte) 

kosten bij komen kijken. 

Benoeming bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit alle 

leden van de wijkraad. Tijdens de jaarverga-

dering wordt door de bewoners bepaald wie 

de leden van de wijkraad zijn. Vervolgens is 

er een bindende voordracht (of ontslag) van 

de leden van het bestuur.  

Meer informatie over de stichting en de con-

cept statuten kun je twee weken voor de 

vergadering vinden op de website onder het 

kopje wijkraad (vergaderingen). 

Oprichting Stichting 
Wijkraad Bosch & Vaart   
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Cultuurlijn Bosch & Vaart  op zondag 3 juni  
Thema Cultureel Erfgoed 
Leeuwarden is dit jaar de Europese 

Hoofdstad en de Europese commissie 

heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees 

Jaar van het Cultureel Erfgoed.  

Bosch & Vaart heeft al 18 jaar bewezen 

cultureel te zijn en is zelfs als wijk cultu-

reel erfgoed te noemen.  Daarom is ook 

het thema van Cultuurlijn Bosch & Vaart 

dit “Cultureel Erfgoed”. Een thema waar 

je alle kanten mee op kunt, maar niets is 

verplicht. 

 

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, to-

neel, 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 optre-

den 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 kinderwerkplaats op het Oranjeplein 

wordt dit jaar zeker weer georganiseerd. De 

ouders kunnen in die tijd een optreden of 

expositie bezoeken.  

De ‘BUURTBAND’ was vorig jaar een groot 

succes en zal ook dit jaar voor een spette-

rende afsluiting zorgen. Wil je meedoen, 

meld je snel aan!  

 

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 im-

pressie van de afgelopen jaren.  

 

Voor informatie en/of aanmelden:  

cultuurlijn@boschenvaart.nl 

Truus Vlaanderen 06-21824766  

Jolijn Onvlee 06-51788578. 

 

Aanmelden  

vóór 25 maart  

 
 
 

Cultuurlijn
 Bosch & Vaart 

De Cultuurlijn heeft een eigen 

facebookpagina: cultuurlijn bosch 

en vaart.  

‘Like’ deze pagina voor het laatste 

nieuws en nodig je buurtgenoten 

ook uit!  

Sponsoring 

In februari hebben de opnames voor 

de tweede reeks van de BNNVARA 

serie Klem plaatsgevonden op het Oranjeplein. Ter 

compensatie van de “overlast” heeft de productiemaat-

schappij wederom een gulle financiële bijdrage gedaan 

ten gunste van de Cultuurlijn. Op deze plek willen we 

ze daar natuurlijk heel hartelijk voor bedanken! 

Wil jij de Cultuurlijn ook sponsoren, maak dan een 

bedrag over aan:  NL55 ABNA 0436 738 481 

t.n.v. Wijkraad Bosch & Vaart  

o.v.v. Cultuurlijn 2018 

Bosch & Vaart Kalender 
Tijdens de geslaagde nieuwjaarsborrel 

in Hout vorige maand werd de allereer-

ste Bosch & Vaart buurtkalender gepre-

senteerd.  

 

De kalender, 

ontworpen 

door Wille-

mien Ebbin-

ge, is ontwik-

keld om nieu-

we mensen in 

de buurt wel-

kom te heten.  

 

Woon je al 

langer in de 

buurt dan kun 

je de kalen-

der kopen voor €10,- . Er zijn er nog een 

paar te koop. Wil je ook deze eerste kalen-

der bij jou thuis aan de muur? Stuur een 

mail aan info@boschenvaart.nl dan zorgen 

we ervoor. Met de aanschaf van de kalen-

der steun je overigens ook de initiatieven in 

de buurt. 

Veiligheid in de buurt  
In de vorige Kroniek berichtten wij reeds 

over de mogelijkheid om via WhatsApp 

de veiligheid in de buurt te verbeteren. 

Daar hebben we veel reacties op gekre-

gen. Daarom willen we graag verder on-

derzoeken wat de mogelijkheden zijn om 

deze manier van buurtpreventie te intro-

duceren in Bosch & Vaart. 

Hoe zat het ook al weer? 

Sinds juni 2015 is er WhatsApp buurtpre-

ventie, geregistreerd als Stichting WABP. 

Meer dan 7500 WhatsApp Buurtpreven-

tie groepen, met één of meerdere beheer-

ders, hebben zich hier inmiddels geregi-

streerd. Het is een zogenaamde alarm app-

groep, waar buren elkaar snel op de hoogte 

kunnen brengen van alarmerende situaties 

zoals een inbraak of een verdacht persoon.  

Omdat het gemonitord wordt door een be-

drijf kunnen bij onraad ook andere aangren-

zende buurten gealarmeerd worden. Boven-

dien wordt er in geval van overmatig spam 

door berichten die niets met veiligheid te 

maken hebben, ingegrepen. Geen loos 

alarm dus! 

 

Meer informatie 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, 

kom dan naar onze jaarvergadering op don-

derdag 15 maart om 20.00 uur in Restau-

rant Hout. Daar lichten we het initiatief ver-

der toe.  

Foto: Chris Hoefsmit 



4 

 

 

 

  

Houd de website www.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 1.000 exemplaren.  

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

Agenda 
Donderdag 1 maart 

Deadline aanmelden informatiemarkt Jaar-

bijeenkomst Bosch & Vaart (zie pagina 1) 

Donderdag 15 maart 20.00 tot 22.30 uur 

Jaarbijeenkomst Bosch & Vaart in de bo-

venzaal van Restaurant Hout. 

Vrijdag 24 maart 16.00 uur  

Concert Bosch en Vaart Koor in de Pel-

grimskerk, Stephensonstraat 1 

Zaterdag 25 maart   

Deadline aanmelden Cultuurlijn (zie pag. 3) 

Zaterdag 21 april rond 20.30 uur 

Bloemencorso op de Wagenweg  

Vrijdag 27 april  

Koningsdag - rondom het Oranjeplein 

(meer informatie in de Kroniek van april) 

Zondag 3 juni 

Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pag. 3) 

 

Koffie in HOUT 

Maandag 5 maart 10.30 uur  

Barbara Tanner - Molenaar van de Adriaan 

Maandag 9 april 10.30 uur  

Joost van Erp - gezelschapsdieren 

Maandag 7 mei 10.30 uur  

Pauline van Wensveen - drukwerk in de 

marge 

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 

Maatregelen tegen meeuwenoverlast  
Het broed-

seizoen 

van de 

meeuwen 

staat weer 

voor de 

deur. Om 

overlast te 

voorkomen 

kun je nu 

alvast maateregelen nemen.  

Wanneer je bij jouw in de straat het dak 

schoonmaakt (o.a. oude nesten weg, losse 

dakpannen weg, stenen weg) en een fees-

telijk vlaggenlijntje spant, is de kans dat een 

meeuwenpaar jouw dak als broedplaats 

uitkiest een stuk kleiner.  Het helpt ook wan-

neer je af en toe zelf het dak opgaat en wat 

heen en weer loopt, ook daar heeft een 

meeuw geen zin in.  Wil je het professioneel 

aanpakken, kijk dan eens naar een roofvo-

gelvlieger (bijv. faunawinkel.nl/meeuwen, 

130 euro). Alle beetjes helpen. 

Toch straks een broedende meeuw op 

het dak? Gegarandeerd 3 maanden over-

last…  

Doe een melding bij de gemeente 

(haarlem.nl/meeuwenoverlast), zij kunnen je 

helpen om het uitkomen van eieren te be-

perken, maar voorkomen is beter. 

Meer weten, of een vraag?  

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. 

 

Op vrijdag 27 april vieren wij weer een 

nieuwe Koningsdag. Met vrijmarkt, spel-

letjes, muziek en een gezellige bar op en 

rond het Oranjeplein.  

We zijn al druk bezig met de voorbereidin-

gen. 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.  

 

We kunnen jouw hulp goed gebruiken!! 

Aanmelden als vrijwilliger kan nu al. Ko-

ningsdag in Bosch & Vaart is een groot eve-

nement dat volledig draait op vrijwilligers 

We hebben er net als altijd weer zeker hon-

derd nodig. Voor het opbouwen, de spelle-

tjes, de bar en natuurlijk het opruimen aan 

het eind van de dag. 

Het Oranje Comité 

Contact: oranjecom@gmail.com 

    Koningsdag 2018 

Concert Bosch en Vaart Koor op 24 maart 
Op zaterdag 24 maart treedt het Bosch 

en Vaart koor onder leiding van dirigent 

Pierre Schuitemaker om 16.00 uur op in 

de Pelgrimskerk aan de Stephenson-

straat 1.  

Het koor wordt begeleid door een projecten-

semble van strijkers, blaasinstrumenten en 

een organist en de vaste pianobegeleider 

en rots in de branding Peter Beemsterboer. 

En er treedt een solozangeres met het koor 

op. Er worden delen van twee prachti-

ge, minder bekende, requiems ten gehore 

gebracht:  het requiem in C van Luigi Cheru-

bini uit 1816 en het requiem van Camille 

Saint-Saens uit 1878. 

Toegang tot het concert kost 12,50 euro. 

Koopt u in de voorverkoop een kaartje, dan 

betaalt u 10 euro. Al eerder een kaartje ko-

pen kan bij een u bekend koorlid of door 

een mail te sturen naar:   

bvconcert@gmail.com. 

We hopen dat u er bij bent!  Na afloop drin-

ken we graag gezamenlijk een borrel. 


