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Samen maken we de buurt! 
Denk en praat mee op de jaarvergadering op zondag 15 maart  

Op zondag 15 maart om 16.30 vindt de 

jaarvergadering van de Wijkraad Bosch 

& Vaart plaats in Restaurant De PlekK. 

Dit jaar besteden we extra aandacht aan 

twee initiatieven: het democratisch expe-

riment en buurtcoöperatie de groene 

kroon! 

Jaarvergadering Wijkraad Bosch & Vaart 

We starten met de jaarvergadering van de 

wijkraad. Wij kijken terug op de activiteiten 

van het afgelopen jaar, behandelen de actu-

ele projecten in de wijk, de penningmeester 

licht de jaarrekening en de begroting toe en 

de samenstelling van de wijkraad voor het 

komende jaar wordt vastgesteld. De agenda 

vind je op pagina 2.  

 

Samenstelling wijkraad 

Helaas heeft David Moolenburgh de wijk-

raad al na korte tijd weer moeten verlaten 

voor een mooie burgemeesterspost in Zand-

voort. En wegens een aanstaande verhui-

zing zal ook Rutger Gouverneur zijn activi-

teiten voor de wijkraad moeten staken. De 

voorgestelde samenstelling van de wijkraad 

wordt daarmee als volgt: Vic van den Broek 

d’Obrenan (voorzitter), Lize Martin (secre-

taris), Douwe van Keulen (penningmeester), 

Ernst van den Broek, Victorine Egter van 

Wissekerke, Lex Rietveld, Feeke Schulpen-

Wijffels en Frederike van Urk.  

 

‘Bewoners die zich niet kunnen vinden in 

de voorgestelde samenstelling van de 

wijkraad, kunnen zich tot 2 weken vóór 

de jaarvergadering melden en zich kandi-

daat stellen’.  

 

Tijdens de jaarvergadering, maar ook daar-

buiten is het altijd mogelijk om je aan te 

melden als vrijwilliger voor één van onze 

evenementen. Neem voor meer informatie 

contact op via: info@boschenvaart.nl. 

Na de jaarvergadering gaan we verder met 

twee presentaties over nieuwe initiatieven in 

de wijk: het democratische experiment en 

coöperatie de Groene Kroon. Jullie input 

hierbij is van groot belang. Want samen 

maken we de buurt!  

 

Democratisch experiment 

Eerder berichtten we al dat onze buurt is 

gevraagd om deel te nemen aan een 

democratisch experiment. Dat houdt in 

dat de gemeente op zoek gaat naar 

nieuwe mogelijkheden om participatie en 

inspraak van de gemeente te verbeteren. 

En om het netwerk van initiatiefnemers 

in de stad te versterken en te verbin-

den. Wijkraad Bosch & Vaart schreef 

onze wijk in voor het deelexperiment 

‘wijkcontract’ en we zijn zeer verheugd 

dat wij als wijk hiervoor zijn geselec-

teerd!  

Wijkcontract 

Concreet betekent dit dat wij als wijk de 

mogelijkheid en het budget krijgen om te 

bepalen wat wij echt belangrijk vinden in 

onze buurt. Dat kan bestaan uit een 

nieuw idee dat ontwikkeld moet worden, 

of het naar voren schuiven van een initi-

atief dat nog steeds niet is uitgevoerd. 

Goede voorbeelden van wijkcontracten 

zijn er al, bijvoorbeeld in de Indische 

buurt Noord. 

Hoe nu verder? 

Nu wij als buurt de mogelijkheid hebben om 

dit wijkcontract verder uit te werken, hebben 

we hulp nodig. We vinden het belangrijk dat 

een wijkcontract de wens van zo veel moge-

lijk buurtgenoten vertegenwoordigt. Daarom 

gaan we binnenkort een meningspeiling 

houden. Maar voor we dit doen, willen we 

eerst verder toelichten wat een wijkcontract 

nou precies betekent en hoe je je kan opge-

ven voor een initiatief. Daarom zijn we blij 

dat de gemeente in de persoon van Angeli-

na Scalzo tijdens de jaarvergadering komt 

vertellen hoe zo’n experiment tot stand 

komt.  

Waarom is dit belangrijk? 

Als wijkraad krijgen we vaak vragen over 

hoe zaken geregeld zijn voor onze buurt. 

Waarom het groen niet goed (genoeg) wordt 

onderhouden, er weinig politiesurveillance is 

in de buurt of waarom we geen betaald par-

keren in de buurt krijgen en ondergrondse  

 

vuilcontainers niet op tijd worden geleegd. 

Allemaal zaken die niet door ons maar door 

de gemeente beantwoord moeten worden. 

Als wijkraad proberen we deze vragen zo 

goed mogelijk onder de aandacht van de 

gemeente te brengen, maar dat lukt niet 

altijd. Het wijkcontract biedt ons als buurt de 

mogelijkheid om directer te kunnen bepalen 

wat wij als buurt belangrijk vinden. Tijdens 

de jaarvergadering besteden we daarom 

extra aandacht aan dit onderwerp zodat jij 

als bewoner mee kan doen aan dit experi-

ment. 

Geef je mening 

Om je mening te laten horen moeten we je 

wel kunnen bereiken. Het is daarom belang-

rijk dat je je inschrijft voor de nieuwsbrief en 

je registreert als bewoner. Dat kan heel 

makkelijk op onze site, maar natuurlijk ook 

tijdens de jaarvergadering.   

 

► lees verder op pagina 3  
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AGENDA JAARVERGADERING (start om 16.30 uur) 

1. Welkom  

2. Vaststelling verslag jaarvergadering 2019 

3. Samenstelling wijkraad 2019 

4. Financiën 2019: Jaaroverzicht 2019, oordeel kascommissie  

5. Financiën 2020: Begroting 2020 / décharge kascommissie / samenstelling kascommissie 2020 

6. Décharge wijkraad / Samenstelling wijkraad 2020 

7. Verantwoording Stichting Wijkraad Bosch & Vaart 

8. Overzicht ontwikkelingen in de wijk 

• Verkeersproblematiek 

• Veiligheid 

• Grondwaterproblematiek 

9. Evenementen: Koningsdag & Cultuurlijn 

10. Rondvraag 

PRESENTATIES  

1. Toelichting Democratisch Experiment - Angelina Scalzo (Gemeente Haarlem) 

2. De Groene Kroon (wijkcoöperatie duurzaamheid)  

De notulen van de jaarvergadering 2019 en de financiële stukken staan op de website boschenvaart.nl 
onder het kopje Wijkraad (Vergaderingen en Financiën) of scan de QR-codes. 

Vanaf 18.00 uur  Buurtdiner 

Programma jaarvergadering 2020 
zondag 15 maart in de bovenzaal van Restaurant De PlekK (inloop vanaf 16.15 uur) 

 

Wijkraad Bosch & Vaart 
Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter 

vic.vandenbroek@boschenvaart.nl 

Douwe van Keulen: penningmeester 

douwe.vankeulen@boschenvaart.nl 

Lize Martin: secretaris 

lize.martin@boschenvaart.nl 

Ernst van den Broek: sponsoren  

ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl 

 

 

 

Victorine Egter van Wissekerke:  

communicatie, Kroniek  

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

Rutger Gouverneur: projecten  

rutger.gouverneur@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente, l 

opende projecten, dagelijks beheer 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

 

 

 

 

Feeke Schulpen-Wijffels: coördinatie straatver-

tegenwoordigers, evenementen 

feeke.schulpen@boschenvaart.nl 

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek 

frederike.vanurk@boschenvaart.nl 

Wijkraad Bosch & Vaart 

info@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

Notulen               Financiële stukken          Buurtdiner 
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Cultuurlijn Bosch & Vaart op zondag 14 juni  

Na 20 jaar is er een nieuw organisatie-

team voor de Cultuurlijn Bosch & Vaart. 

Wij zijn Josee Gouda, Paula van Heuzen, 

Rob de Ridder en Riksta Dorhout .  

We wonen allen al heel lang in Bosch & 

Vaart, één van ons zelfs sinds 1955. Wij 

wonen allen al deze jaren met heel veel 

plezier in onze wijk en vinden de Cultuurlijn 

een hoogtepunt binnen onze wijkactiviteiten 

waarbij mensen kunnen laten zien wat ze 

maken of doen en waarbij anderen hiervoor 

hun huis ter beschikking stellen. En daar 

kunnen alle andere buurtbewoners weer 

van genieten. Zo leer je je buren kennen! 

AANMELDEN VÓÓR 25 MAART  
Wil je mee doen als exposant, als kunste-

naar, als musicus, wil je je huis beschikbaar 

stellen voor een expositie of kun je een paar 

uurtjes als vrijwilliger voor hand en span 

diensten ingezet worden (en zoals jullie 

weten, kan er zonder vrijwilligers geen acti-

viteit uitgevoerd worden) geef je op!  

Mail naar: cultuurlijn@boschenvaart.nl. Heb 

je vragen, bel gerust. Ook als je suggesties 

hebt voor deze 21ste editie van dit evene-

ment, horen we graag van je. 

Daverend eindconcert op het Oranjeplein 

De Cultuurlijn eindigt als vanouds met het 

daverende eindconcert van de jeugdband 

THIS en van onze buurtband op het Oranje-

plein onder het genot van een drankje en 

een hapje. Uiteraard tegen betaling, want 

helaas, zonder deze inkomsten kunnen we 

deze activiteit in de toekomst niet voortzet-

ten.  

We zien jullie graag op  

14 juni op het Oranjeplein!  

En bezoek vooraf een aantal loca-

ties en maak kennis met je buurtge-

noten en hun kwaliteiten.  

Meer informatie en aanmelden bij:  

Riksta Dorhout 06 - 10 641 439 

Rob de Ridder 06 - 49 798 423 

Josee Gouda 06-  55 429 060 

Paula van Heuzen 06 - 47 930 490 

cultuurlijn@boschenvaart.nl. 

Wil je de Cultuurlijn sponsoren?  

Maak dan een bedrag over aan:   

NL55 ABNA 0436 738 481 

t.n.v. Wijkraad Bosch & Vaart  

o.v.v. Cultuurlijn 2020. 

► vervolg van pagina 1 

 

De Groene Kroon 

De Groene Kroon is een initiatief van een 

aantal buurtbewoners uit de aangrenzende 

Koninginnebuurt. Het betreft een coöperatie 

waarbij gezamenlijk bekeken wordt hoe 

huiseigenaren die hun huis zouden willen 

verduurzamen, dat gezamenlijk kunnen 

realiseren en zo de kosten kunnen verlagen.  

In de eerste plaats wordt gekeken hoe in de 

buurt de warmtevraag verlaagd kan worden. 

Door isolatie, vergelijkingen met andere 

huizen, het delen van oplossingen en het 

instellen van energiecoaches kan de warm-

tevraag per huis naar beneden bijgesteld 

worden, wat natuurlijk de eerste stap is naar 

een duurzamer huis.  

Haarlem van het gas af 

Initiatiefnemers Hestia de Vries, Frits Brin-

kerhof en Michiel Westermann zijn als eer-

sten aan de slag gegaan met deze nieuwe 

coöperatie en richten zich nu ook op Bosch 

& Vaart. Naast het gezamenlijk bekijken van 

de warmtevraag is het de bedoeling om 

gezamenlijk het warmteaanbod in een duur-

zamere vorm te faciliteren. De gemeente 

Haarlem heeft als doelstelling om in 2040 

helemaal van het gas af te zijn, de coöpera-

tie zou die doelstelling graag naar voren 

halen.  

Coöperatie de Groene Kroon geeft een pre-

sentatie over de doelstellingen en de moge-

lijkheden. Samen met de bewoners van 

Bosch & Vaart gaan zij graag in gesprek 

over de mogelijkheden die de Groene Kroon 

kan bieden. Eerder hebben zich al een aan-

tal vrijwilligers gemeld vanuit Bosch & Vaart 

om mee te werken aan de coöperatie. Tij-

dens de jaarvergadering is het mogelijk om 

meer informatie in te winnen en om je even-

tueel aan te melden als geïnteresseerde.  

De presentatie is echt bedoeld om meer 

inzicht te geven over de mogelijkheden. Ook 

als je op korte termijn nog geen plannen 

hebt om je huis te verduurzamen kan het 

interessant zijn om erbij te zijn. Je gaat ge-

garandeerd met veel nieuwe ideeën en in-

zichten weer naar huis. 

Buurtdiner 

Na het succes van vorig jaar sluiten we ook 

dit jaar de jaarvergadering af met het Bosch 

& Vaart buurtdiner. In Restaurant De PlekK 

schuif je aan aan lange tafels en maak je 

kennis met buurtgenoten. Hier mixen de 

verhalen uit de oude doos en de frisse blik 

van nieuwe bewoners zich tot nieuwe 

vriendschappen en waardevolle buurschap-

pen.  

Schrijf je in! 

Inschrijven kan tot 8 maart door een mail te 

sturen naar info@boschenvaart.nl. Geef in 

je mail aan met hoeveel personen je je in-

schrijft en of je via een tikkie of rekening-

nummer wil betalen. Het buurtdiner kost  

€ 25,- per persoon en bestaat uit een voor- 

en hoofdgerecht en een drankje naar keuze. 

Wees er snel bij, want vol = vol!  

Tot zondag 15 maart! 
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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! 

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets 

informatiebord op het Oranjepleing=. 

Colofon 
Het Kroniekje van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad en verschijnt ad hoc. De oplage is 1.200 exemplaren.  

Wijkraad Bosch & Vaart | info@boschenvaart.nl | www.boschenvaart.nl | @boschenvaart 

Agenda 
Zondag 8 maart 

Deadline inschrijven Buurtdiner  

Zondag 15 maart  16.30 tot 18.00 uur 

Jaarvergadering Bosch & Vaart in de bo-

venzaal van Restaurant De  PlekK. 

Zondag 15 maart vanaf 18.00 uur  

Buurtdiner in Restaurant De PlekK 

Maandag 25 maart   

Deadline aanmelden Cultuurlijn (zie pag. 3) 

Zaterdag 25 april rond 20.30 uur 

Bloemencorso op de Wagenweg  

Donderdag 16 april  

Voorstelling ‘Van over de Rivieren’ van 

Hans van Hechten in het Haarlemmerhout 

Theater  

Maandag 27 april  

Koningsdag - rondom het Oranjeplein 

(meer informatie in de Kroniek van april) 

Zondag 14  juni 

Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pag. 3) 

 

Bosch & Vaart Koffieochtend 
elke eerste dinsdag van de maand vanaf 

10.45 uur bij &Wine, Wagenweg 25 

Dinsdag 3 maart  

Maaike LeGrand - New Kid in Town  

Dinsdag 7 april  

Piet-Hein Buur (Seniorweb)  -  

Digitaal nalaten 

Dinsdag 5 mei  

Barbla Tanner  - brugwachter  

Dinsdag 2 juni 

Gabi en Helmut Rödner - leven en werken 

in het Rosenstock-Huessy-huis 

Juli/augustus  

Zomerstop 

Actuele informatie 
 

Op maandag 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 2020 

’Van over de rivieren’ van Hans van Hechten 
 Live hoorspel op 16 april in het Haarlemmerhout Theater  

Toneelschrijver en regisseur Hans van 

Hechten (1946) ging op zoek naar zijn 

joodse voorouders. Het resulteerde in 

een theatertekst over vluchtelingen, over 

liefde, over oorlog en over verraad: ‘Van 

over de rivieren’. Op 16 april te zien als 

live hoorspel in het Haarlemmerhout 

Theater. Met een professionele cast. 

Hans woont en werkt sinds 1980 in Bosch & 

Vaart. Hij schreef en regisseerde vele 

hoorspelen en toneelstukken. Hij verheugt 

zich erop dat dit nieuwe stuk van hem in 

deze buurt in première gaat. 

Voor meer informatie mail naar: 

info@hansvanhechten.nl. Of kijk op: 

www.hansvanhechten.nl. 

In de Kroniek van april verschijnt een portret 

van Hans in de rubriek ‘Buurtgenoten’.  

Meld een probleem via de Buiten Beter app 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs deed de straatverlichting op de 

Wagenweg het geruime tijd niet. Wat tot 

zeer gevaarlijke situaties leidde.  

Ondanks diverse meldingen bij de ge-

meente en Liander duurde het helaas erg 

lang voordat de problemen opgelost waren.  

Hoe meer mensen melding doen, hoe snel-

ler de ernst van een probleem bij de ge-

meente duidelijk wordt.  

Melding doen kan heel eenvoudig met de 

Buiten Beter app. In vier simpele stappen: 

1. Maak een foto van de situatie 

2. Leg de locatie vast 

3. Omschrijf het probleem 

4. Verzend de melding 


