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Een jaar later . . .

online jaarvergadering op zondag 28 maart vanaf 16.00 uur
Vorig jaar om deze tijd kondigden we de
jaarvergadering 2020 aan. Niet wetend
dat de jaarlijkse bijeenkomst vanwege
corona helemaal niet door kon gaan. We
konden ons al helemaal niet voorstellen
dat zoiets als een jaarvergadering digitaal zou kunnen plaatsvinden. Je zou
elkaar toch tenminste in de ogen moeten
kunnen kijken, het gesprek aangaan, je
niet achter een beeldscherm moeten
verbergen? De jaarvergadering van 2020
werd daarom uitgesteld tot er betere
tijden aan zouden breken.
Betere tijden leken af en toe aan te breken,
maar nu, in februari 2021 zitten we nog
steeds thuis, zijn de scholen (weer) dicht en
is onze maatschappij nog altijd in
‘lockdown’. In plaats van te wachten op betere tijden zijn we inmiddels gewend aan de
nieuwe realiteit. En hoewel natuurlijk niet
van harte, geldt dat ook voor de wijkraad.
Digitale bijeenkomsten zijn heel normaal
geworden. Maandelijks komen we samen
en vergaderen we via Zoom. Overleg met
de gemeente, de veiligheidsinstanties,
bewoners, de feestcommissies. Eén op één
zijn er nog wel vergader-wandelingen in de
Hout, goed voor frisse ideeën en dito neus.

Het Oranjeplein kleurt prachtig oranje in de herfst

Vleugje vroeger en veel nieuwe ideeën
Tijdens één van deze wandelingen ontstond

het idee om
dit jaar de
jaarvergadering wel door
te laten gaan,
digitaal. Met
een vleugje
vroeger en
heel veel
nieuwe ideeën. Eigenlijk
willen we
daar de gebruikelijke
hapjes en
drankjes van
De PlekK ook
niet bij laten
ontbreken. Bij
voldoende
animo lijkt het
ons daarom leuk om een
speciale borrelbox samen te laten stellen.
Laat dus vooral ook even weten of je daar
interesse in hebt als je je aanmeldt.
Log ook in! We hebben je nodig!
De agenda zit barstensvol goede plannen,
aankondigingen en ideeën. Met mensen die
vol passie voor de buurt deze taken op zich
nemen. Daar hebben we jou ook voor nodig.
Daarom nodigen we je uit om ook dit jaar
aanwezig te zijn. En was je nooit eerder
aanwezig, of ben je nieuw in de buurt? Log
dan vooral in! Vanaf de bank met de borrelbox onder handbereik kom je heel veel te
weten over het reilen en zeilen van de buurt.
Op de agenda
Naast de gebruikelijke agendapunten die
horen bij een jaarvergadering gaan we dit
jaar vooral in op het democratisch experiment dat we aan zijn gegaan met de
gemeente Haarlem. Via een wijkcontract
onderzoeken we hoe bewoners van Bosch
& Vaart meer zeggenschap krijgen over
zaken die ons als wijk aangaan. In dit kader
presenteert de coöperatie de Groene Kroon
mogelijkheden om je aan te sluiten en gezamenlijk over te gaan op groener wonen en
hebben we nieuws over de stand van zaken
rondom het grondwateronderzoek. Dit laatste blijft natuurlijk een belangrijk thema voor
alle huiseigenaren. Ten slotte gaan we in op
de evenementen die ook komend jaar op de
agenda staan: hoe zien die eruit? Verderop

Winterpret op het Vredenhofpleintje

in dit Kroniekje kan je al wat lezen over Koningsdag. De Cultuurlijn beraadt zich nog.
De wijkraad gaat door ook tijdens corona
Samenvattend kunnen we stellen dat de
wijkraad ook in tijden van corona gewoon
doorgaat. Maar dat lukt niet zonder jou. Alleen samen kunnen we onze wijk door deze
tijden heen loodsen. Niet alleen door elkaar
en onze lokale ondernemers te ondersteunen, maar ook door actief mee te denken
over de toekomst van onze mooie wijk. We
zien je daarom graag op 28 maart! Dus
meld je aan, dan ontvang je de link om er
digitaal bij te zijn.

MELD JE AAN VÓÓR 15 MAART!
De jaarvergadering wordt gehouden via
Zoom. Meld je vóór 15 maart aan en je
ontvangt van ons de link om aan de vergadering deel te nemen.
Lijkt het je ingewikkeld of heb je hulp nodig,
laat het dan ook weten. We helpen je
graag! Stuur een mail met je naam, aantal
deelnemers in je huishouden en adres naar
info@boschenvaart.nl. Geef hierin ook
aan of je geïnteresseerd bent in de borrelbox van De PlekK.
Alle deelnemers krijgen van de wijkraad
een heerlijk miniflesje Prosecco aangeboden.

Agenda jaarvergadering 2021

zondag 28 maart vanaf 16.00 uur via Zoom
1.

Welkom

2.

Vaststelling verslag jaarvergadering 2019

3.

Samenstelling wijkraad 2020

4.

Financiën 2020: Jaaroverzicht 2020, oordeel
kascommissie

5.

Financiën 2021: Begroting 2021 / décharge
kascommissie / samenstelling kascommissie 2021

6.

Décharge wijkraad / Samenstelling wijkraad 2021

7.

Wijkcontract i.h.k.v. democratisch experiment –
gemeente Haarlem

8.

Grondwateronderzoek

9.

De Groene Kroon

10. Verkeer
11. Evenementen 2021
12. Rondvraag
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.

Samenstelling wijkraad
Afgelopen jaar hebben Feeke SchulpenWijffels en Lize Martin de wijkraad helaas
verlaten. De voorgestelde samenstelling
van de wijkraad voor 2021 wordt daarmee
als volgt: Vic van den Broek d’Obrenan
(voorzitter), Douwe van Keulen
(penningmeester & secretaris a.i.),
Ernst van den Broek, Victorine Egter van
Wissekerke, Lex Rietveld 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 kandidaat stellen.
Tijdens de jaarvergadering, maar ook daarbuiten is het altijd mogelijk om je aan te
melden als vrijwilliger voor één van onze
evenementen en ook nieuwe wijkraadsleden zijn van harte welkom!
Neem voor meer informatie contact op via:
info@boschenvaart.nl.

Wijkcontract
Eind 2019 diende de wijkraad in het kader
van het ‘democratisch experiment’ van de
gemeente een aanvraag in. De gemeente
wil met dit democratisch experiment op
verschillende manieren de directe betrokkenheid van de bewoners in de wijken
stimuleren. Deze gedachte sluit goed aan
bij de ideeën die wij hebben over onze rol
als wijkraad: niet alleen belangenbehartiger
zijn voor de wijk en zelf allerlei activiteiten
organiseren, maar veel meer een platform
zijn om initiatieven vanuit de bewoners uit
de wijk te faciliteren.
Samen met de gemeente en de betreffende
betrokken partijen hebben we twee onderwerpen ondergebracht in het wijkcontract,
dat nu van start gaat.
De Groene Kroon
De Werkgroep Grondwaterproblematiek
(zie pagina 4)
Binnenkort wordt het wijkcontract officieel
ondertekend door de wethouder en de wijkraad.

Notulen

Wijkraad Bosch & Vaart
Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter
vic.vandenbroek@boschenvaart.nl
Douwe van Keulen: penningmeester, secretaris
a.i. douwe.vankeulen@boschenvaart.nl
Ernst van den Broek: sponsoren
ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl

Gebiedsverbinder Mirjam Boxhoorn zal op
de jaarvergadering een korte toelichting
geven over het wijkcontract.

Financiële stukken

Victorine Egter van Wissekerke:
communicatie, Kroniek
victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl
Lex Rietveld: contactpersoon gemeente, l
opende projecten, dagelijks beheer
lex.rietveld@boschenvaart.nl
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Frederike van Urk: communicatie, Kroniek
frederike.vanurk@boschenvaart.nl
Wijkraad Bosch & Vaart
info@boschenvaart.nl
www.boschenvaart.nl
@boschenvaart

Koningsdag komt naar je toe dit jaar!
Het Koningsdagpakket zal bestaan uit
slingers, ballonnen, vlaggetjes, schminkmateriaal, flesjes oranjebitter, spelletjes en
allerlei andere materialen voor de aankleding van Koningsdag.

Wat wordt de mooist versierde straat?
We willen de bewoners van de straten
vragen om zelf de straat te versieren met de
materialen uit het pakket en daarbij ook hun
eigen creativiteit in te zetten. Op Koningsdag zal een professionele jury een prijs uitreiken voor de mooist versierde straat. Uiteraard mogen de kinderen weer verkleed
gaan als prinsen en prinsessen. Ook voor
hen zal er een prijsuitreiking zijn: voor de
best verklede prins en prinses. Verder organiseren we mogelijk een (tompouce)
bakwedstrijd. En tot slot willen we de bewoners van elke straat van harte aanmoedigen
om ook eigen activiteiten te organiseren om
van Koningsdag alsnog een feest(je) te maken.

Weet je nog? De verwonderde blik in de
ogen van je kinderen toen we eerder
deze maand wakker werden in een door
sneeuw getransformeerde witte wereld?
Of misschien kon je zelf je ogen bijna
niet geloven? Al die kinderen en volwassenen die niet konden wachten om naar
buiten te gaan om te spelen in de
sneeuw?

Bijzonder bezoek in alle straten
Het Bosch & Vaart Oranje-comité zal op
Koningsdag alle straten van de wijk
bezoeken. Daar willen we iets heel
speciaals van maken…

Opeens was er een mogelijkheid om aan de
dagelijkse sleur van de lockdown te
ontsnappen. Het is misschien een cliché,
maar niet minder waar: de kleine dingen
maken in deze periode het verschil. Daarom
komt Koningsdag dit jaar naar je toe!
Ontwaken in een oranje wereld
Wat als onze kinderen op Koningsdag
wakker kunnen worden in een oranje wereld? Als iedereen naar buiten kan in een
mooi versierde straat voor een klein
Koningsdagfeestje? Als we om 12:00 uur
met de hele buurt het Wilhelmus zingen en
gezamenlijk (ieder voor zijn/haar eigen huis)
het glas kunnen heffen op onze Koning en
Koningin?
Speciaal Koningsdagpakket
Naar verwachting zullen de gebruikelijke
Koningsdagfestiviteiten in onze mooie wijk
dit jaar weer niet kunnen doorgaan. Maar
net als vorig jaar is er, met inachtneming
van de maatregelen, ruimte om op Koningsdag activiteiten met en voor de bewoners
van de straat te organiseren. De Wijkraad
en het Bosch & Vaart Oranje-comité willen
dat graag stimuleren. Daarom biedt het
Bosch & Vaart Oranje-comité aan elke
straat van onze mooie wijk de mogelijkheid
om een Koningsdagpakket aan te schaffen.
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Sponsoren gezocht!!
We zijn nog op zoek naar ondernemers die
bereid zijn de Koningsdagpakketten te sponseren. Mocht je zelf ondernemer zijn en
interesse hebben of iemand kennen die
mogelijk interesse heeft, dan verzoeken wij
je vriendelijk om contact op te nemen met
Laurens Kelterman (06 578 867 39) van het
Bosch & Vaart Oranje-comité. Voor alle
andere zaken betreffende Koningsdag in
onze wijk kun je contact opnemen met
Robert Steeg (06 513 500 77).
Meer informatie
Nadere informatie volgt op de jaarvergadering, in de Kroniek van april en via de straatapps. We houden jullie graag op de hoogte.
En mocht er ondanks de verwachting méér
mogelijk zijn op Koningsdag, dan kunnen
jullie erop rekenen dat het Bosch & Vaart
Oranje-comité alsnog een fantastisch
Koningsdagfeest zal organiseren.
Hartelijke Oranjegroet,
Het Bosch & Vaart Oranje-comité
Robert Steeg (voorzitter),
Arthur van den Boorn, Selma Koedijk,
Claire Lutje Schipholt,
René Huurdeman, Laurens Kelterman,
Suzanne Wisse, Martine Lambrechtsen,
Alex de Vries (bijzonder adviseur)

De Groene Kroon al ruim 60 leden

Agenda

Op 27 januari was het zover, via een
goed bezochte oprichtingsvergadering is
De Groene Kroon wijkvereniging opgericht. Er waren 42 wijkbewoners uit Koninginnebuurt en Bosch & Vaart online
getuige van de eerste openbare vergadering van de vereniging.

Zondag 28 maart vanaf 16.00 uur
Jaarvergadering Wijkraad Bosch & Vaart
via Zoom

De mijlpalen van de afgelopen twaalf maanden passeerden de revue en de negen opgeleide Energiecoaches werden geïntroduceerd. De acht bestuursleden werden in de
beoogde functies benoemd en de jaarcontributie is op 25 euro door alle leden vastgesteld.
Koninginnebuurt en Bosch & Vaart
verduurzamen samen
Uit Bosch & Vaart zijn Andreas Domnick,
Pieter Landkroon, Bart Algera, Menno Harkema en Lucas Land direct betrokken. Bart
en Andreas zijn de bestuursleden met focus
op betrekken van jeugd en inrichting van de
Hoom-dossiers. Menno zit in de kascommissie voor externe controle op de penningmeester in het bestuur. Andreas en Pieter
zijn afgelopen maanden door De Groene
Kroon opgeleid tot erkend Energiecoach en
Lucas is voorzitter van het achtkoppig bestuur, bestaande uit wijkbewoners uit Bosch
& Vaart en Koninginnebuurt.
Ruimtelijke kwaliteit behouden
De gemeente Haarlem wil in 2030 energieneutraal zijn, dat is al over tien jaar. Om dit
met behoud van de ruimtelijke kwaliteit in

onze wijk handen en voeten te geven, worden bijeenkomsten georganiseerd. Externe
experts en buren zullen kennis delen rondom actuele duurzaamheidsthema’s zoals
isoleren van oude huizen, zonnepanelen in
beschermd stadsgezicht en de nieuwste
duurzaamheidstechnieken toepassen ten
gunste van het wooncomfort. Zo verduurzamen we samen sneller en goedkoper, waarbij het beschermd stadsgezicht behouden
blijft, het wooncomfort stijgt en het extreem
hoge gasverbruik daalt.
Resultaten duurzaamheidsenquête
Uit honderd reacties is een helder beeld
ontstaan welke thema’s de interesse van
bewoners in de wijk hebben. De drie dominante thema’s zijn: isolatie, zonnepanelen
en warmtepompen. De eerste themabijeenkomst is gepland op woensdagavond 21
april en dan wordt het thema (Dak)isolatie
opgepakt. Buren delen hun ervaring: wat
werkt goed, wat niet. Externe experts geven
toelichting.
Meer weten of lid worden?
Kijk op www.degroenekroon.org voor de
laatste informatie. Reserveer tijdig jouw
lidmaatschap, zodat je kan beschikken over
jouw eigen digitale Hoom-dossier en uitgenodigd wordt voor themabijeenkomsten.
Tijdens een afspraak met een Energiecoach
krijgen leden zicht op de duurzame staat
van hun huis nu en via het Hoom-dossier
krijg je input op prioritering van wat je in de
toekomst wilt doen.

Woensdag 21 april
1e themabijeenkomst De Groene Kroon
over Dakisolatie
Dinsdag 27 april
Koningsdag - in alle straten van Bosch &
Vaart (meer informatie in de Kroniek van
april)

Via de nieuwsbrief zullen we je de komende tijd verder informeren over de jaarvergadering en alles wat daarbij komt kijken.
Ontvang je de nieuwsbrief nog niet?
Meld je dan aan via de homepage van de website.

Gespot op het Sanctaveld

Grondwateronderzoek op stoom
Veel bewoners in onze wijk zullen gemerkt hebben tijdens de recente extreme
weersomstandigheden dat de grondwaterhuishouding nog niet op orde is.
“Natte voeten” alom.
Gemeente, ingenieursbureau Wareco en
enkele bewoners zijn druk doende oplossingen te vinden. Zo wordt gekeken naar de
(on)mogelijkheden van actief grondwaterpeilbeheer, aanleg drains op eigen terrein,
risicoscans van eigen huis en tuin, gemeentelijk grondwaterloket en vergroening van de
tuinen. Wareco zal ook in kaart brengen hoe
andere gemeentes/wijken met gelijksoortige
problemen tot oplossingen gekomen zijn.
Oproep
Het verzamelen van extra informatie is in dit
stadium van groot belang. Als u over detailinformatie beschikt over uw eigen woning
(zoals funderingsgegevens, bodemgesteldheid) geef dat dan door aan

lex.rietveld@boschenvaart.nl. Andersom, wij
willen ook graag weten of u geïnteresseerd
bent in (nog te verzamelen) gegevens over
uw woning.
Daarnaast zal een aantal bewoners worden
gevraagd mee te werken aan het plaatsen
van peilbuizen in de achtertuin en vervolgens de peilgegevens regelmatig door te
geven aan de gemeente/Wareco.

Actuele informatie

De tweede van de vier geplande werksessies heeft het nodige huiswerk opgeleverd. Wij zullen u regelmatig op de hoogte
houden van de voortgang via de Kroniek,
website en/of nieuwsbrief. De laatste stand
van zaken is een agendapunt tijdens de
komende jaarvergadering van de wijkraad.

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

Gebleken is dat het drainagesysteem aan
de zuidzijde van onze wijk door constructiefouten niet goed functioneert. De gemeente
heeft toegezegd dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste
nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks!

Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart
Of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief (op de homepage van de website).

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets
informatiebord op het Oranjeplein.

Colofon
Het Kroniekje van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad en verschijnt ad hoc. De oplage is 1.100 exemplaren.
Wijkraad Bosch & Vaart | info@boschenvaart.nl | www.boschenvaart.nl | @boschenvaart
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