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Wijkraad

Jaarvergadering zondag 26 maart 2023 
16.00 uur – Restaurant de PlekK

burgerinitiatieven en houdt zich bezig met 
de leefbaarheid en veiligheid. Mirjam kan 
ook meer vertellen over de procedures die 
gevolgd worden rondom het voorgenomen 
betaald parkeren en kan meer vertellen 
over de plannen om de wijkraden anders 
in te gaan richten.

5.  En, niet onbelangrijk: aansluitend op 
de jaarvergadering is er het traditionele 
buurtdiner. Natuurlijk bij de PlekK. Meld 
je aan en ontdek wie er allemaal in jouw 
buurt wonen.

We verwelkomen je graag op 26 maart!
1.  In de allereerste plaats is dit natuurlijk de 

plek waar je je stem kunt laten horen en 
waar je informatie kunt krijgen over wat er 
in de buurt speelt. Waar je je buurtgenoten 
treft en met elkaar in gesprek kan gaan 

Waarom je er ook dit jaar bij wilt zijn in 5 punten

Ook dit jaar vindt de 
jaarvergadering van de 
wijkraad weer plaats. 
De agenda vind je op de 
achterpagina van dit 
Kroniekje, maar we zetten 
graag op een rij waarom je 
deze vergadering niet zou 
moeten missen.

over wat je bezighoudt. Samen maken we 
de buurt tenslotte!

2.  Tijdens de jaarvergadering wordt ook de 
wijkraad 2023 voorgesteld. Tot twee  
weken voor de jaarvergadering 
kan je je kandidaat stellen. Tijdens 
de jaarvergadering kan je je ook 
beschikbaar stellen voor één van onze 
activiteitencommissies of als vrijwilliger 
voor de barcommissie. We nemen dit jaar 
afscheid van een oudgediende: Victorine 
Egter van Wissekerke. Na 13 jaar wijkraad 
geeft ze het stokje door. 

3.  Dit jaar hebben we bijzondere gasten 
vanuit de gemeente. Jacinta Peerlkamp-
Steltenpool is als senior beleidsadviseur 
mobiliteit verbonden aan de gemeente 
Haarlem. We weten dat er veel vragen 
leven rondom verkeersveiligheid in de wijk 
en Jacinta kan hier voor zover mogelijk 
antwoord op geven. Zij gaat graag met 
buurtbewoners in gesprek over de zorg 
om de verkeersveiligheid rondom scholen, 
de dertig kilometer vraagstukken en de 
bereikbaarheid van de buurt. 

4.  Onze tweede gast is een bekende van de 
buurt: Mirjam Boxhoorn, gebiedsverbinder 
bij de gemeente Haarlem voor onze buurt 
(Zuid-West). In overleg met collega’s 
stelt zij participatie en inspraakplannen 
op voor projecten in de stad, faciliteert zij Hier komt een verkeersdrempel

Na de jaarvergadering heffen we graag met 
jullie het glas op onze mooie buurt. Daarna is 
er de mogelijkheid samen met buurtgenoten 
aan te schuiven bij het buurtdiner, ook bij 
de PlekK. Ook dit jaar verzorgt de PlekK een 

heerlijk voor- en hoofdgerecht en een glas wijn 
voor de buurtprijs van € 30,- Heb je speciale 
(dieet-)wensen, laat het dan vooraf weten. Je 
kunt je vooraf inschrijven voor het buurtdiner 
bij de PlekK (telefoon 023 3028800 of loop 

even langs op de Wagenweg). Laat weten 
met hoeveel mensen je komt en zeg erbij dat 
je reserveert voor het buurtdiner. Het diner 
begint om ongeveer 18.00 uur.

Buurtborrel & buurtdiner
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Evenementen

Scan de QR code om 
het hele verhaal op de 
website te lezen

Koningsdag 
vrijwilligers gezocht!

De voorbereidingen voor een geslaagd 
Koningsdag-feest zijn alweer in volle gang. 
Het complete programma komt in de Kroniek 
van april. Mis ’m niet!
 
Meld je aan!! 
Koningsdag in Bosch & Vaart wordt 
georganiseerd door de wijkraad en het 
Oranjecomité. Daarnaast steken tal van 
vrijwilligers de handen uit de mouwen om de 
dag tot een succes te maken.

Ook dit jaar zijn we op zoek naar 
buurtbewoners die willen helpen, bijvoorbeeld 
bij de verkoop van hapjes en drankjes aan 
de bar, de organisatie van de spelletjes voor 
de kinderen, de opbouw voorafgaand en het 
opruimen na afloop.

Zonder vrijwilligers geen Koningsdag, dus 
geïnteresseerde buurtbewoners worden van 
harte aangemoedigd zich te melden bij het 
Oranjecomité (via oranjecom@gmail.com).

illustratie Willemien Ebbinge

Cultuur Festival

Waterschaps- 
verkiezingen 
2023 
Buurtbewoner Jan de Ridder vraagt 
graag jullie aandacht voor het 
belangrijke werk van de waterschappen 
en roept iedereen op om ook vooral te 
gaan stemmen op 15 maart. 

Uitvoering  
Bosch en Vaart 
Projectkoor
Het Bosch en Vaart Projectkoor brengt op  
25 maart een Vivaldi programma ten 
gehore: Het Credo en Magnificat en 
enkele delen uit het Gloria. 
Dirigent Pierre Schuitemaker.
Begeleiding door strijkkwintet en piano.
Een aantal delen zal worden uitgevoerd 
door professionele solisten.

Zaterdag 25 maart om  
16.00 uur in de Pelgrimkerk, 
Stephensonstraat 1, Haarlem

Entree € 10.00

Na afloop is er een borrel (tegen betaling) 
met hapjes (gratis).

Het inmiddels 31-jarig Bosch en Vaartkoor 
is een projectkoor geworden. Dit betekent 
dat we van oktober tot en met maart een 
koorstuk instuderen en tot slot uitvoeren.

Voor informatie over het koor mail: 
janetvanbavel@gmail.com

Save the Date! 
Op 18 juni wordt het Cultuur Festival opnieuw 
georganiseerd. Een festijn voor en door bewoners 
van onze wijk in de leeftijd van 8 tot 88, dus voor en 
door iedereen. Ben jij muzikant, of maak je kunst, 
laat het ons allen zien. Doe mee aan het Cultuur 
Festival en geef je op voor 31 maart door ons te 
mailen, cultuurlijn@boschenvaart.nl.

Kijk voor meer informatie op de website  
boschenvaart.nl/evenementen/cultuurfestival. 
Tot 18 juni

Rob, Paula, Dany en Riksta
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1. Welkom 
2.  Vaststelling verslag  

jaarvergadering 2022
3.  Samenstelling wijkraad 2022,  

terugblik 2022
4.  Financiën 2022: Jaaroverzicht 

2022, oordeel kascommissie 
5.  Financiën 2023: Begroting 2023 / 

décharge kascommissie /  
samenstelling kascommissie 2023

6.  Décharge wijkraad / Samenstelling 
wijkraad 2023

7. Evenementen 2023 

THEMA’S 

8.  Verkeersveiligheid & Parkeerbeleid 
9. De toekomst van de wijkraad
10.  Rondvraag

Agenda  
Jaarvergadering 2023 
Zondag 26 maart 16.00 – 18.00 uur  
in Restaurant de PlekK

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

Concept verslag 
jaarvergadering 2022

Financiële stukken

Agenda
Zaterdag 25 maart 16.00 uur 
Uitvoering Bosch & Vaart Projectkoor
Pelgrimskerk, Stephensonstraat 1

Zondag 26 maart 16.30 uur 
Jaarvergadering Wijkraad Bosch & Vaart 
Restaurant de PlekK

Zondag 26 maart 18.00 uur 
Buurtdiner 
Restaurant de PlekK

Donderdag 27 april
Koningsdag 
op en rond het Oranjeplein 

Zondag 18 juni
Cultuur Festival 

Zaterdag 2 september 16.00 – 22.00 uur 
Eindezomerfeest 
Oranjeplein

Colofon

Wijkraad

Ivo Bruijn: voorzitter

ivo.bruijn@boschenvaart.nl

Maarten Santman: secretaris/projecten

maarten.santman@boschenvaart.nl

Raoul Hagens: penningmeester

raoul.hagens@boschenvaart.nl

Vic van den Broek d’Obrenan: contact 

gemeente & relaties

vic.vandenbroek@boschenvaart.nl
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Victorine Egter van Wissekerke: 
communicatie, Kroniek, website

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek

frederike.vanurk@boschenvaart.nl

Robert Steeg: evenementen

robert.steeg@boschenvaart.nl

Ernst van den Broek: sponsoren, veiligheid

ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl

De notulen van de jaarvergadering 
2022 en de financiële stukken staan 
op de website boschenvaart.nl onder 
het kopje Wijkraad (Vergaderingen 
en Financiën) of scan de QR-codes.

Inloop vanaf 16.00 uur / start vergadering om 16.30 uur 


