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Beste bewoners,

Voorwoord

Het is inmiddels een half jaar geleden dat de eerste wijkkrant van het HoutvaartKwartier bij jullie op de mat

Hoe zit dat nou eigenlijk met die ontwikkelzone Zuid-West?
Ontwikkelmanager Mariska van den Aarsen vertelt
Kickstad, even voorstellen...

viel. Wat hebben wij veel positieve reacties en ook goede kritische feedback ontvangen. Dank hiervoor.
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Het laat zien dat de wijkkrant door een ieder goed wordt gelezen en dat verheugt ons. De wijkkrant is namelijk
van en voor de wijk (bewoners). Wij horen graag wat er binnen het Houtvaartkwartier leeft en wat de zorgpunten of ideeën zijn. Wij danken ook de sponsors en adverteerders die ons hebben gesteund om deze wijkkrant
weer mogelijk te maken.

Herinrichting Bisschop Bottemanneplein

Hoewel de wijkkrant HoutvaartKwartier nog steeds in zijn kinderschoenen staat, merken wij dat de eerste
stapjes al worden gezet. De bewoners weten de wijkraad te vinden en dat is belangrijk. Zij zijn de ogen en oren

De week van de ontmoeting

over hetgeen er leeft en speelt in deze wijk. De informatie die wordt gegeven kan ervoor zorgen dat de wijkraad
Waar is dat feestje?

gerichter activiteiten kan ontplooien. Als de wijkraad in een specifieke situatie geen rol kan spelen dan wordt
hierover ook gecommuniceerd.

Haarlem Zuidwest informatieroute

De wijkraad blijft graag input van de bewoners ontvangen. Denk aan vragen, ideeën, foto’s, suggesties,

Klimaatbestendige stad
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Nieuwe riolering in de Jan van Galenbuurt
Obstakels op voetpaden. Doe er wat aan!
Kom je ook mediteren in de Stiltetuin?

17

informatie over zaken in de wijk of in de straat en de bereidheid om te worden geïnterviewd. In deze wijkkrant
bijt Anna Fisser de spits af en het is een leuk interview geworden. Wie neemt de fakkel over van Anna? Verder
is in deze editie informatie te lezen over ontwikkelingen bij het Bisschop Bottemanplein, wie is Kickstad en
wat doen zij voor de wijk, activiteiten in en vanuit de Pelgrimkerk met een ontmoeting met de dominee Anne,
activiteiten van speeltuin Floragaarde, een fotoverslag van de informatieroute die op 18 september plaatsvond,
een pareltje verscholen tussen de kassen en een gesprek met de ontwikkelmanager van spoorzone Zuid-West
over de ontwikkelvisie spoorzone Zuid-West en nog veel meer.

Geel-Wit al meer dan 100 jaar in en van de buurt!

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Vernieuwing en vergroening Speeltuin Floragaarde
Kind in de buurt, Anna vertelt

Bewoners Bijeenkomsten:
Tijdstip: 19:30 - 21:00
Van Oosten den Bruijnstraat 66

14 December 2021

Buurtborrel*

8 Februari 2022
12 April 2022
14 Juni 2022
Augustus , Geen/Zomervakantie

11 Oktober 2022
13 December 2022
*Buurtborrel is onder voorbehoud, wij volgen de
coronamaatregelen.
Wil je een bewoners bijeenkomst bijwonen,
meld je dan aan.

OP

RO

EP

t
graag
gezoch
ners die
o
lp
w
u
e
h
b
n
r
e
aa
Vriendelijke groet,
dsleden
an het
p zoek n
als lid v
Wijkraa
rtier is o
ld
a
e
w
e
K
rb
rt
o
a
a
ijvo
e
Wijkraad Houtvaartkwartier
ad Houtv
kenen. B
n bijdrag
De wijkra
len bete
nteel ee
il
e
w
id
c
d
a
in
ra
Ook
gen, te
r de wijk
ijkraad.
nd bren
w
ro
e
n
d
iets voo
te
n
n
a
kra
r of v
roep bij
llen, wijk
s bestuu
n werkg
nt opste
e
dagelijk
ra
e
k
k
in
ij
n
w
ke
n
m:
meeden
’s make
is welko
en, foto
n, actief
leveren
k
e
a
it
e
m
it
t
v
il
ti
c
oor w
orzien
ij buurta
g hard v
lijven vo
a
b
ra
te
g
helpen b
e
it
je
ebs
waar jij
wijkraad
en de w
erwerp
ee jij de
site, help
b
rm
het ond
e
a
w
a
f
w
o
nt
eeën
e wijkkra
Om deze krant te kunnen blijven maken hebben we
ndere id
voor in d
Heb jij a
.
.
e
ti
a
r welkom
we inform
sponsors nodig. En dat kan al vanaf €1.
ook zee
j
ji
n
e
van nieu
b
en, dan
wartier
ersteun
utvaartK
o
H
kan ond
t
e
h
van
lke wijk
de brug
t er in e
a
d
jk
li
peelt en
e
s
s
r
n
Sponsor de wijkkrant met € ,e
e
t
w
a
t
nw
he
le wijk
wijk wete
Verder is
en enke
n
e
u
g
h
lt
a
in
v
ie
. Zo
ten zijn.
rs zijn d
zorgpun
wijkraad
r
e
e
d
bewone
ls
n
a
e
chip
e wijk
wal en s
tussen d
naar:
r tussen
ie
vormen
rt
a
jblijvend
w
ri
k
v
rt
t
a
s
a
ru
tv
Scan bovenstaande Tikkie en help ons de krant te laten groeien.
e
eg
Hou
m
interess
van het
mail.co
Mail bij
rtier@g
a
Wil je ons steunen met een ander bedrag?
w
tk
r
a
a
dhoutv
Overmaken met bank app kan natuurlijk ook.
wijkraa
klaar.
voor jou
t
s
a
lv
Ons rekening nummer staat in het colofon.
a
e
e en the
n de koffi
e
tt
e
z
ij
W

Wij zoeken sponsors

Locatie: Kantine voetbalvereniging Geel-Wit
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Belangrijke telefoonnummers
Politie: Alarmnummer 112
Algemeen en Wijkagent: 0900-8844

Brandweer: Alarmnummer 112
Algemeen: 023-5159550 of 023-5311133
Buuv (buurthulp): 023-5517845
Sociaal wijkteam ZuidWest: 023-5430998
Of mail naar: wijkteam-zuidwest@haarlem.nl
Meldpunt Leefomgeving 023-5115115
Gemeente Haarlem
Publieksinformatienummer: 14023
(op werkdagen van 8:00 uur tot 16:30 uur
(voor vragen en klachten over onderhoud in de wijk)

Reinigingsdienst/Grofvuil 023-75517200
Stadhuis 023-5113000
Meldkamer Handhaving 023-5114950

Colofon
Wijkkrant Houtvaartkwartier
November 2021 – Jaargang 1 – Nummer 2

Redactie Wijkkrant
Joosje Campfens
Fotografie
Cover: Hannah van der Schee
Vormgeving
Debora Pasveer
Contact wijkraad
wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com
Stichting Wijkraad Houtvaartkwartier
ING Bank NL46 INGB 0008 3667 03
t.n.v. WijkraadKleinZuidWestHaarlem
www.wijkraadhoutvaartkwartier.nl
Drukwerk
Divendal Repro

1

Alvast bedankt!

Team - Wijkkrant Houtvaartkwartier
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Ontwikkeling spoorzone Zuid-West

Hoe zit dat nou eigenlijk met die ontwikkelzone Zuid-West?
Ontwikkelmanager Mariska van den Aarsen vertelt
Mariska van den Aarsen is de ontwikkelmanager van de
ontwikkelzone Zuidwest. Met een heel team beoogt zij de
belangen van de stad met haar bewoners, maar ook die van
de ontwikkelaars, probeert ze zo goed mogelijk te behartigen.
Zodat de kaders die zij opstellen voor de plannen die gemaakt
kunnen worden, zorgen voor een kwalitatieve toevoeging op de
bestaande wijken.

Hoe pak je dat aan?
‘We laten bewoners meedenken en meepraten op verschillende momenten. Dat doen we met een bakfiets die als balie
functioneert en met een informatieroute. De volgende stap is
om tijdens informatiemomenten de onderzoeksresultaten te
delen met bewoners en ontwikkelaars.’

Hoe zorg je ervoor dat iedereen tevreden is?
‘Dat kan helaas niet. De belangen en wensen van alle bewoners, maar ook die van de stad en andere betrokkenen,
lopen zo uiteen dat daar keuzes gemaakt moeten worden.
Maar soms is er geen keuze, dan is er een randvoorwaarde
waaraan we ons moeten houden. Bijvoorbeeld in het kader
van klimaatverandering. Die brengt een eis aan oppervlaktewater met zich mee, waar we met elkaar iets mee moeten,
maar ook van invloed is op de andere onderdelen die in het
gebied moeten landen. Zoals groen, parkeren en ontsluiting.
Met deze randvoorwaarden en wensen maken we uiteindelijk het masterplan, dat tot financieel haalbare plannen moet
leiden. Met het team werken we daar nu hard aan. Tot slot
hebben alle bewoners uiteraard nog de mogelijkheid om hun
stem te laten horen op het concept Programma van Eisen
voor de Leefomgeving, dat ter inzage wordt gelegd.’

Hoe verbind je iedereen?
‘Eén van de belangrijkste aspecten is dat er begrip is als er een andere keuze gemaakt wordt. Want met begrip is er acceptatie voor
de andere keuze. Daarom hebben we met het team gekozen voor
een intensief participatieproces waarin we transparant en benaderbaar willen zijn voor de bewoners.’

Is een beslissing gebaseerd op de meeste
stemmen gelden?
‘Nou nee, vaak klinkt het heel simpel. Maar het is geen
stemmen tellen. Alle belangen moeten met de harde kaders
afgewogen worden. Als je iets wilt, zijn er zoveel andere
zaken die meespelen en elkaar beïnvloeden. Denk aan de
klimaatveranderingen, maar ook het verkeer, het groen, alles
eigenlijk omtrent de leefbaarheid. Die staan voorop in de
keuzes die gemaakt moeten worden.’

En als mensen niet meteen begrip opbrengen?
‘Dan is het luisteren en nogmaals proberen uit te leggen. En begrip
tonen voor hun reactie. Want er verandert de komende jaren
natuurlijk wel het nodige en daar mogen we niet zomaar overheen
stappen. Het is goed dat we daar met elkaar bij stil staan en dat
beseffen. Gelukkig zijn de bewoners van de ontwikkelzone Zuidwest nieuwsgierig en begripvol. De reacties zijn over het algemeen
positief en men is dankbaar dat we ze meenemen in de stappen
die we maken.’

Kun je een voorbeeld geven?
‘Stel dat bewoners aangeven dat ze twee of drie auto’s op
straat, liefst voor de deur, willen parkeren, dan blijft er minder
ruimte over voor groen en water. En dat is met het oog op de
toekomst wél belangrijk. Gelukkig reageren bewoners vooral
begripvol. Maar de afweging moet gemaakt worden. Wat is
belangrijker? Natte voeten, weinig groen en toch je auto voor
de deur, of droge voeten, meer groen en minder auto’s op
straat. Het gaat veranderen maar we houden wel rekening
met de mensen die er nu al wonen.’

Dus de ontwikkelaar doet niet gewoon waar hij zin
in heeft?
‘Nee, het ís belangrijk dat iedereen gehoord wordt en dat wij
laten zien dat de mensen uit de buurt gehoord zijn. Je kan alleen niet altijd de wensen van iedereen honoreren. Maar als
we vervolgens onderbouwen waarom we een andere keuze
gemaakt hebben, creëren we hopelijk wel begrip voor de te
maken keuzes. Want wat we willen moet ook wel passen in
de ruimte die er is. Voordat er gebouwd gaat worden is er
een plan. Daarin is de ruimte kwalitatief zo goed mogelijk
ingedeeld. We willen dat de bebouwing zo goed mogelijk
aansluit bij de omgeving, waarbij leefbaarheid voorop staat.’

Dat is een veel werk...
‘Klopt en daarom heeft de gemeente Kickstad ingehuurd om de
begeleiding te organiseren bij de participatie. Kickstad heeft de
opdracht om de gemeente daarmee te helpen tot het moment van
vaststelling van het Programma van Eisen voor de Leefomgeving
door de gemeenteraad. Het masterplan is daar een visualisatie van
en helpt ons om het gesprek over de kaders goed te kunnen voeren en
begrijpelijk te maken.’

“We willen dat de
bebouwing zo goed
mogelijk aansluit
bij de omgeving,
waarbij leefbaarheid
voorop staat”

Wanneer ligt dit Programma van Eisen voor de Leefomgeving
bij de raad?
‘We werken ernaar toe dat de gemeenteraad in september 2022 het
Programma van Eisen vaststelt.’

Dat duurt nog lang
‘Ik begrijp dat je plannen wil zien. Maar we willen het zorgvuldig doen en dat kost tijd.
Behalve Kickstad werken we met een geweldig team aan experts van de gemeente
Haarlem. Want als je het goed wil doen heb je de deskundigheid op alle thema’s nodig.
Denk aan een mobiliteitsexpert om mee te denken over de bereikbaarheid gecombineerd
met een expert in stikstof, vanwege de nabijheid van een natura 2000 gebied. Overigens
maken de ontwikkelaars uiteindelijk de plannen, de gemeente schept de kaders waarbinnen deze gemaakt kunnen worden.’

Hoe communiceer je binnen je team?
‘We benaderen de verschillende dillema’s integraal, dus met elkaar. Waarin we in teamverband de onderzoeksresultaten bespreken en de gevolgen op de andere thema’s samen inzichtelijk maken. Daarnaast is er vertrouwen in elkaars expertise en geven we de
ander de ruimte te laten doen waar deze goed in is. Tot slot blijven we praten. Dit werkt
niet alleen binnen een team maar binnen elke gemeenschap.’

Meedenken, meer weten?
Kom naar de bakfietsbalie en laat je informeren.
Dinsdag 9 november 16.30-18.30 uur in de Stookkamer
Vrijdag 26 november 9.30-11.30 uur in het ‘t Trionk
Dinsdag 7 december 16.30-18.30 uur in de Stookkamer
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En schrijf je meteen in voor de nieuwsbrief
Spoorzone Zuid-West!
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De week van de ontmoeting
Even voorstellen...

Tekst: Roy Zwart

Op 1 oktober vond tussen 10:00 en 17:00 uur de tweede
editie van de Beweegroute plaats. Hiermee wordt ingezet op
beweging in de openbare ruimte om te verbinden, gezond te
zijn en andere buurtbewoners te ontmoeten. Daarnaast zorgt
het ervoor dat jij de buurt op een andere manier leert kennen.
Samen met verschillende partners uit de wijk zijn aangegeven routes in Zuid-West uitgezet, die zowel op papier als op
de site van de wijkraad Houtvaartkwartier te vinden waren.
Misschien ben jij zelf de flyer of poster ergens in de buurt
tegen gekomen!

Hallo! Wij zijn Iteke en Marijke en wij begeleiden vanuit Kickstad het participatietraject
van de ontwikkelzone Zuidwest. Kickstad is een bureau voor duurzame stedelijke
ontwikkeling, dat gespecialiseerd is in het opzetten en uitvoeren van participatieprocessen. Met de gemeente Haarlem zijn wij aan de slag gegaan om bewoners,
ondernemers en geïnteresseerden te betrekken bij het proces voor de ontwikkelzone. Wij gaan graag met u in gesprek! Wie weet bent u ons al eens tegengekomen
op straat, bij de bakfietsbalie of tijdens de informatieroute. De komende maanden
organiseren wij inloopmomenten in ‘t Trionk en de Stookkamer en er volgen ook
nog verschillende bijeenkomsten. Wij ontmoeten u graag!
Wilt u met ons in contact komen? Stuur dat een mail naar: marijke@kickstad.nl
Iteke (links) en Marijke (rechts) van Kickstad.

Herinrichting Bisschop Bottemanneplein
Tekst: Jeroen Braakman

In 2019 is vanuit de buurt een initiatief gestart om de omgeving rondom de koepelkathedraal te vergroenen. De initiatiefnemers hebben samen met de buurt gewerkt aan een ontwerp voor een stadpark rondom de koepelkathedraal. Dit idee is bij de
gemeente ingediend. In 2020 heeft de gemeente besloten om als eerste het Bisschop Bottemanneplein aan te pakken. In het
eerste half jaar van 2021 heeft de gemeente drie participatiemoment georganiseerd. In de derde bijeenkomsten is een schetsontwerp gepresenteerd.
In de algemene zin waren de aanwezigen positief over het schetsontwerp. Een aantal mensen heeft hun zorgen geuit over het
verplaatsen van de opstelplek voor touringcars. De voorgestelde plek tijdens de laatste bijeenkomst was gesitueerd op de huidige parkeerplaats van het Emmaplein. In de bijeenkomst bleek er vanuit meerdere kanten weerstand te zijn over deze plek.
Een eenduidige oplossing waarbij alle omwonende tevreden zijn, kwam tijdens de bijeenkomst niet naar voren.
In de afgelopen periode zijn vier
mogelijke plekken door de gemeente onderzocht. De gemeente
stelt voor om de direct betrokken
bewoners mee te laten denken
met de opstelplek. De gemeente
wil dit met een enquête doen. De
belanghebbende krijgen begin
november per huishouden een
brief met een unieke code om te
kunnen stemmen. Bij een duidelijke voorkeursvariant kan het
ontwerp voor het Bisschop Bottemanneplein in de inspraak worden
gebracht. Als dit niet geval is,
wordt de uitslag eerst voorgelegd
aan het gemeentebestuur.
De uitvoering van het project staat
in 2022 gepland.
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Tijdens het lopen werd een aantal knooppunten aangedaan
waar de partners Albert Heijn Vos, Alliance, Jong Haarlem,
Vitaal Haarlem, wijkraad HoutvaartKwartier, de Stookkamer,
SportSupport, de Pelgrimkerk, stichting De Baan, Haarlem
Effect, speeltuin Floragaarde en het Sociaal Wijkteam ZuidWest verschillende leuke activiteiten hadden georganiseerd.
Zo werden bij de Albert Heijn veel bosjes bloemen verzameld
om die vervolgens aan een bekende uit te delen. Bij stichting
De Baan werd koffie geschonken en werden wafels uitge-

deeld, bij de tunnel onder de Randweg bij Haarlem Hoog
was onder andere een ontwerpsessie voor streetart en bij de
Pelgrimkerk organiseerde de kerk samen met de Stookkamer een coole silent disco waarbij een drankje en een hapje
werden aangeboden.
Helaas zat het weer op 1 oktober niet mee: vanaf een uur of
12:00 begon het te regenen en daarmee werd het wandelen
bemoeilijkt. Dat mocht de pret echter niet drukken, want aan
het eind van de dag werd duidelijk dat een groot aantal deelnemers bij de verschillende knooppunten aanwezig was. Dit
alles was niet gelukt zonder de inzet van een aantal buurtbewoners die zich sinds het begin van de Beweegroute al hard
maakt voor alles waar deze beweging naar streeft. Bij deze
wil ik dan ook nog extra dank naar hen uitspreken!
Mocht jij zelf geïnteresseerd zijn om bij dit geheel betrokken
te zijn, heb je een goed idee voor de routes of lijkt het je leuk
om in de toekomst mee te denken, neem dan contact op met
rvanloon@haarlem.nl.

Waar is dat feestje?
Tekst: Anne Post

Bij feesten denken we vaak aan veel mensen, muziek en ‘ff los gaan’. Als ik er
langer over nadenk dan gebruik ik het woord eigenlijk ook veel breder. Het is maar
net wat je voor jezelf benoemt als feestje. Zo zat ik vorige week, na eerst heerlijk
gewandeld te hebben, met een goede vriendin ergens aan een overheerlijke lunch.
Misschien ken je het, dan valt het stil van genot en toen zei ze: ‘wat een feestje!’
En als ik nog verder terugdenk dan was dat het moment dat ik bij mijn lieve oma
langsging. Al was ik een jaar niet geweest dan zei ze: ‘Oh, Anne wat vind ik dat leuk
dat je langskomt!’ Ondanks dat ik één van tig-kleinkinderen was, straalde ze alsof er
iets te vieren was. Dat deden we dan ook met een kop koffie en zo’n heerlijk koekje
met roze glazuur. Wat een feestje!

“ Misschien ken je het,
dan valt het stil

van genot en toen
zei ze: wat een feestje! ”

Zo blijkt maar weer dat we onze eigen gedachten hebben bij ‘een feestje’. Als christelijke geloofsgemeenschap van ‘de Pel’ lopen we van feest naar feest. Waarvan het
bekendste het kerstfeest is: de geboorte van het kindje Jezus. Dat klinkt nog ver weg,
maar we bereiden ons vier weken daarop voor. En zo begint het feest van Advent al
op 28 november. ‘Advent’ betekent ‘Komst’. We verwachten de komst van een baby!
Hoe leuk is dat!
Na Advent en Kerst bereiden we ons voor op Pasen om daarna op weg te gaan naar
Pinksteren. En wat blijkt? Het is nooit saai. Vanuit oeroude Bijbelse feestjes laten we
ons inspireren en proberen we te leren over de grote vragen waar we allemaal mee
rondlopen. Bovendien leveren ze mooie ontmoetingen en gezelligheid op. Daarom is
de zondag voor ons een speciale dag, het is feest! Waar is dat feestje? Daar is dat
feestje! Zin in een feestje? Of bent u nieuwsgierig, heeft u vragen, opmerkingen of
wilt u eens kennismaken?
Neem gerust contact op. Ds. Anne Post, Pelgrimkerk, 06-43128939

Ds. Anne Post
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voor al uw ﬁetsreparaties
Onderhoud
Reparatie
Onderdelen
Accesoires

Sinds oktober 2020 geopend.
Wij werken met vakmensen.
Wij streven naar
goede en snelle service.
Voor al uw reparaties.
Wij zien u graag tegemoet!

2e hands ﬁetsen
Ma tm Vrij 09:00 tot 18:00
Za 09:00 tot 17:00
Safero
Leidsestraat 58
2013XM Haarlem

0622709221
info@saferobikes.com
saferobikes.com

Haarlem Zuidwest informatieroute
Tekst: Joosje Campfens
Fotografie: Nora Vrba

Het is zaterdag 18 september 2021: gemeente Haarlem
heeft in samenwerking met Kickstad en de Stookkamer een
wandelroute georganiseerd om met bewoners uit Haarlem
Zuidwest te kijken naar de veranderingen die er in de toekomst
zullen komen. En hoe zij, als bewoners denken dat er met de
thema’s die bij woningbouw komen kijken om gegaan moet
worden.

Bakfietsbalie

Mijn letters maken

De thema’s zijn wonen, mobiliteit, water en groen. Voor ieder
thema staat op een toepasselijke locatie een bakfietsbalie. Hier
kunnen buurtbewoners vragen stellen aan een expert van de
gemeente Haarlem of hun hart luchten en plannen opperen
bij een medewerker van Kickstad. Ze mogen hun ideeën opschrijven en met post-its plakken op het themabord. Daarnaast
kan er door een rood stickertje te plakken een stem uitgebracht
worden bij een poll over het thema. Bij de meeste punten is er
een hapje en/of een drankje en ook voor de kinderen is er van
alles te doen.

Zo ook de man in scootmobiel die de zoete lekkernij met
veel smaak verorbert en vervolgens op zijn gemakje huiswaarts rijdt.

Park Emmaplein
Nog voor de bakfietsbalie geïnstalleerd is uiten enkele voorbijgangers hun zorgen over het Emmaplein. Wat komt er en
kan ik mijn autootje dan wel voor de deur laten staan? Maar
ook een vader met een peuter die aan zijn been hangt,
vraagt aan Iteke waarom er van de parkeerplaats, aan de
zijkant van de Bavo geen gezellig park gemaakt wordt. Met
speeltoestellen en picknicktafels. ‘Dit is de wens van de
hele buurt’ zegt hij kalm en tevens hoopvol.

Punt 2. Wonen: verlies uitzicht en loze beloftes

Bij bakfietsbalie ‘Wonen’ aan de voetbalvelden van GeelWit is het rond 13.00 uur topdrukte. De voetbalwedstrijden
pal achter deze bakfietsbalie helpen mee. Kinderen bouwen met lego en er is een gezellige mini-huiskamerzithoek
met bijbehorend Perzisch kleed en fauteuil. Bij
‘Wonen’ overheerst angst voor hoogbouw en
e mogen hun ideeën opschrijven en met post-its
het verlies van uitzicht. Een geïnteresseerde die
graag in Haarlem wil wonen is teleurgesteld in
plakken op het themabord. Daarnaast kan er door
Plaza West, onbetaalbaar, vindt hij.

Z

een rood stickertje te plakken een stem uitgebracht

een onvergetelijke (in)druk!
Brouwersvaart 48c . 2013 RB Haarlem . 023 - 532 90 25 . info@divendalrepro.nl
www.divendalrepro.nl

worden bij een poll over het thema.
Punt 1: Start route Bavo Emmaplein
Het is een zonovergoten dag. Dat is mooi, want dan gaan mensen massaal naar buiten. Even lijkt het mede daarom druk te
worden op het eerste punt waar de ‘tour’ start, geleid door Iteke
(Kickstad). Maar op dit uitgestorven ruim opgezette punt zijn
het vooral de gratis krentenbollen en koffie die publiek trekken.

Ouderen komen op voor jongeren

Meerdere ouderen komen op voor de jonge
hardwerkende gezinnen die niet aan een woning kunnen komen vanwege de buitensporig
hoge huur in Plaza West en zijn boos over de loze belofte
van sociale huur. Het merendeel van de geïnteresseerden
is 50-plusser. Bob de stagiair van de Stookkamer denkt dat
‘dit komt omdat zij niet met kinderen hoeven te zeulen op
de zaterdag. Wat opvalt is de betrokkenheid van bewoners,
er werd zelf serieus geopperd om een buurtvertegenwoor-

9

Haarlem Zuidwest informatieroute

november 2021

Wijkkrant Houtvaartkwartier

diger aan te stellen. Maar er waren ook zorgen over het Bisschop Bottemanneplein, dat volgens buurtbewoners aan het
verpauperen is. De één is cynisch over nieuwe plannen maar
de ander is opgewekt en wil graag helpen.’

Kantelen sportvelden en geroddel
Een oudere dame spreekt bij Heske Pohlmann (gemeente
Haarlem) haar zorgen uit over het kantelen van de sportvelden, dat had ze gehoord. Ze wordt gerustgesteld want het onderzoek hiernaar is nog gaande. Maar zoals dat gaat in buurten, er wordt geroddeld. Zaken die voor bewoners vaak niet
nadelig uitpakken, worden op voorhand veel groter gemaakt.

Wijkkrant Houtvaartkwartier

Punt 3. Mobiliteit: snackbar gratis ijs

Gratis ijs en krokodillenrace

Het punt bij ‘t Friethuis aan de Leidsevaart is een drukke plek.
André van Dussen (gemeente Haarlem) staat geduldig bij het
bord met de kaart van het veranderende gebied. Hij legt aan
twee ouderen uit waarom het autobezit verminderd moet worden en haalt een onderzoek aan: als de parkeerplaats van de
eigen auto 200 meter verderop of verder staat, zal men eerder de fiets of een deelauto (die wél voor de deur staan) pakken voor kleine afstanden. Het tweetal luistert geïnteresseerd
maar winden zich op over de buslijn 6 die ‘eruit’ gehaald is en
vinden dat er vervanging moet komen.

Er is gratis ijs bij ’t Friethuis. En aan de overkant is er, als klap op de vuurpijl, een krokodillenrace. Hesje (Stookkamer) gaat zwemmend racen tegen
een heuse krokodil (een kajak met een krokodillenkop op de voorkant).
De finish is een touw met vlag, dat is gespannen boven het water.
De zwart-wit geblokte finish vlag wappert in het nazomers briesje. Twee
kleuters geven het startsein door met een zwart-wit geblokte vlag te zwaaien. Even is het spannend want Hesje kan flink zwemmen. De kajak waar
Pepijn en Marijke in peddelen hebben Oona (7), Yuna (7) aan boord om
hen aan te moedigen. Uiteindelijk wint de ‘krokodil’ op het nippertje. En als
de racers het ijsje niet al achter de kiezen hadden was dit hun prijs.
Alom pret onderwijl de alledaagse mobiliteit langs dit tafereel raast.
Kinderen op de fiets in sporttenue, bakfietsen vol kleuters, bloemen en
boodschappen. Maar stoppen doen ze hier niet, gefronst kijkt een enkeling
over de reling. Er wordt niet gevraagd waarom dit gebeurt. Uit ongemak of
haast, alsof het een dagelijkse rariteit betreft.

Punt 4. Water: zorgen om beton
‘Het Spuithuisje’, waar de brandweer de bluswagen had staan. Deze houten kar met pomp was tot de uitvinding van de stoommachine in gebruik.
‘Ik dacht dat het een elektriciteitshuisje was’ mompelt een buurtbewoner
tegen niemand in het bijzonder.
Het is een mysterieuze trekpleister. Rook komt door de opening van de
met 19e eeuwse brandweermannen bedrukte gordijnen. Lotte De Haan
(Stookkamer) beantwoordt vragen en helpt met spelletjes.

Dus zo werden wij, de reporter en de fotograaf, aangeklampt
door iemand die de wensen van de bewoners rond de Van
Oosten de Bruijnstraat wil vertolken. Zij willen namelijk graag
een lekker groen park om de kerk, op loopafstand. ‘Maar’
sprak ze samenzweerderig ‘Het Bisdom werkt dit tegen, zij zijn

... ‘als de parkeerplaats van de eigen auto 200
meter verderop of verder staat, zal men eerder de
fiets of een deelauto (die wél voor de deur staan)
pakken voor kleine afstanden.’
bang dat hun kerk door een park eromheen te bouwen minder
op zal vallen, terwijl dit juist goed is voor toerisme en bewoners
en de buurt aantrekkelijker maakt.’ Wij bedanken voor deze
informatie, verwijzen haar door naar Heske Pohlmann en wensen haar succes. Op naar Mobiliteit!
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Wens voor parkeervergunningen
Het geluid voor parkeervergunningen gaat inmiddels ook op in de buurt. Men wil zijn parkeerplaats niet kwijtraken aan een ‘nieuwe’ bewoner of aan de tweede of derde
auto van mensen die verderop in Haarlem
wonen. Deze bakfietsbalie heeft een enorme aantrekkingskracht. Plannen als een autoluwe Leidsevaart,
de wens voor beter openbaar vervoer, deelvervoer
maar ook de angst voor de zorgverleners die er
door drukte niet ‘bij’ kunnen spelen een rol.

Knuffelbeesten vallen uit bomen en worden gierend van het lachen opgevangen met een écht brandweer vangscherm. Er is een waterspel met
emmers die bijgevuld moeten worden, en wel zo snel mogelijk. Het wordt
gespeeld door de zusjes Julia (4) en Sophie (7) en vriendin en buurmeisje
Roos (5). Het peuterbroertje van Julia en Sophie staat stralend in de weg.

Stenen eruit groen erin
Het bord waar voorbijgangers hun ideeën op kunnen ventileren gaat over
water. Wat zijn de plannen met de klimaatverandering? Waar wordt het wa-
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Creatief en welwillend zijn
de bewoners wel: van
tegelbelasting heffen als
oplossing, een fontein in
het van Leeuwenhoekpark
tot verbindende doorstromende wateren, het liefst
met een bootje erop.
ter opgevangen? Ideeën als water op de daken
opvangen, gezellige vijvers worden geopperd
maar ook bij nieuwbouw regenwater opvangen
om toiletten mee door te spoelen. Grote zorgen
wederom over Plaza West waar het grotendeels
beton is, en het regenwater niet in de grond kan
zakken. Stenen eruit, groen erin is een veelgehoorde oplossing. Creatief en welwillend zijn
de bewoners wel: van tegelbelasting heffen als
oplossing, een fontein in het van Leeuwenhoekpark tot verbindende doorstromende wateren,
het liefst met een bootje erop.

Mobiliteit met een foutje
Voorbijgangers stoppen om te kijken wat
hier gebeurt. Buurtbewoner Jan-Willem is
mindervalide en heeft een klein parcours
uitgezet met blindenstok en blinddoek
zodat bewoners eens kunnen proberen
hoe het voelt om blind te zijn. De fotograaf Nora doet dit
met overgave, maar spannend en onwennig was het wel.
Jan-Willem noemt mindervalide zijn ‘mobiliteit met een foutje’.
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Punt 5. De Stookkamer
Vanaf het middaguur is het een constante stroom aan bezoekers en geïnteresseerden. Veel mensen kennen deze creatieve
broedplek nog niet. Maaike (Stookkamer) heeft een rol papier uitgerold en kinderen mogen met handen, voeten en autootjes
verven en kliederen. Ouders kijken glimlachend toe. Een veelgehoorde vreugdekreet is dat deze mensen dankzij de flyer met de
looproute eindelijk deze geweldige buurtplek hebben ontdekt.

Punt 6. Groen: behoud van groen, meer groen
Er zijn zorgen over de bebouwing van het Van Leeuwenhoekpark. Een bewoner van de Einsteinstraat heeft last van het geluid van de voorbijrazende trein en spreekt over 62 decibel. Hij
wenst een geluidswal om het spoor heen, maar is ‘ook realistisch’ want ‘dat kost NS of pro-rail een vermogen.’ Daarbij baart
de Randweg zorgen in de buurt voor de leefbaarheid, het wordt
steeds drukker en de lucht viezer. Bewoners willen meer groen
behouden van wat is. Er wordt ook gefantaseerd over bredere
sloten en een meertje, om het overtollige regenwater in op te
vangen.

Klimaatbestendige stad

Foto: Korte Houtstraat, Haarlem

Tekst: Hilde Prins

In het Voortgang- en Duurzaamheidprogramma staan zaken die voor de bewoners van het Houtvaartkwartier interessant zijn.
We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien door de klimaatverandering. Tegelijkertijd moeten wij ons voorbereiden op lange periodes van hitte en droogte. Haarlem wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Door slimme maatregelen te nemen
kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt blijven. De gemeente zet zich in voor een groene,
klimaatbestendige openbare ruimte. Maar wij kunnen zelf natuurlijk ook maatregelen nemen! Minder tegels en meer groen

Mini excursie
Er is een mini excursie over het behoud en het verbeteren van
de natuur geleid door stadsecoloog Sjoerd Andela, hij laat zien
waar dieren zich veilig kunnen voelen en voorplanten op een
plek als deze. Voor de kleine dieren die uitsterven in het gebied oppert de stadsecoloog een oplossing als buizen onder de
randweg waar kleine dieren in kunnen oversteken. Sloten zullen
breder uitgegraven moeten worden voor het regenwater. En verbonden worden met andere sloten, zodat er doorstroom is en
waterdieren hier kunnen leven.

in de stad helpt om wateroverlast door heftige buien tegen te gaan. Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte en een betere
luchtkwaliteit. Planten en bloemen vergroten de biodiversiteit. Kijk eens in je tuin of voor je huis op straat welke maatregelen je
zelf kunt nemen. Bij de Stookkamer worden soms workshops georganiseerd om mee te doen bijvoorbeeld voor het maken van
een regenton met een tuintje erop, de TuinTon.

Minder tegels en meer groen in de stad
helpt om wateroverlast door heftige
buien tegen te gaan

Van puur natuur tot Red Bull
Klimaatadaptief voetbalveld bij sportvereniging Geel-Wit

De tegenstellingen in dit park zijn opvallend. Achter de skateboardbaan ligt een opvallend mooi parkje met hoge bomen en
gras. Het doet sprookjesachtig aan. Maar het bevreemdende is dat je, zodra je je omdraait een trein ziet passeren. De
houten bankjes met daarnaast een gedeukte prullenbak. De
grond eromheen ligt bezaaid met sigarettenpeuken en restanten van jointjes. Her en der platgetapte blikjes Red Bull en
Coca-Cola. Je ruikt de geur van urine en rottende sloot.

Sinds afgelopen zomer beschikt SV Geel-Wit over een klimaatadaptief voetbalveld. Dit veld is voor Haarlem een primeur. De
sporttechnische onderlaag, de grondlaag onder de kunstgrasmat,
is zo gemaakt dat er regenwater in opgevangen kan worden.
Het regenwater wordt daardoor niet meer rechtstreeks op het
oppervlaktewater geloosd maar wordt opgeslagen onder het
veld. Wanneer er veel regen valt en de opslag vol raakt, wordt

Diversiteit binnen geïnteresseerden
Zowel de bewoners, hun woningen als het inkomen lopen uiteen in Haarlem Zuidwest.
Van een alleenstaande vijftiger met een WAO-tje in een tochtige, vochtige woning uit
1903, tot de hardlopende tweeverdieners met drie blakende kinderen, die in nieuwbouwwoning met vloerverwarming een bovengemiddeld inkomen genieten. Grote verschillen.
Veel gedeelde zorgen: waar gaan die nieuwe bewoners parkeren, ontstaan er geen files
in de straten? Blijft het veilig voor de kinderen? Hoe behoud en creëer je meer groen
en blijft het leefbaar? Hoe lost de gemeente het waterprobleem op, welke veroorzaakt
wordt door klimaatverandering. Komt er meer deelvervoer? En hoe komen de oude van
dagen van A naar B bij gebrek aan goed openbaar vervoer?
Antwoorden? Nee niet echt, maar teleurgesteld zijn de meesten niet. Ze voelen zich
betrokken en gehoord en het merendeel krijgt hierdoor meer vertrouwen in de gemeente.
Het waarmaken zal een zware kluif zijn voor projectontwikkelaars en gemeente, maar
bewoners willen niet alleen maar klagen, ze willen meedoen.
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het overtollige water geïnfiltreerd in de bodem. Als het warm en

“Er wordt ook gefantaseerd over bredere
sloten en een meertje,
om het overtollige
regenwater in op te
vangen.“

Foto: Klimaatadaptief voetbalveld bij sportvereniging Geel-Wit

zonnig weer is, kan het opgeslagen water verdampen, zodat de

lucht boven het veld gekoeld wordt. Dit voorkomt hittestress. Daarnaast is de kunstgrasmat ingestrooid met kurk in plaats van
rubbergranulaat wat beter is voor het milieu.

Bekijk Haarlem door een groene bril
Tijdens de zomer is de podcast ‘Natuurlijk Haarlem’, een wandelroute door het centrum van de stad opnieuw gepromoot via
online-kanalen, digitale posters en ansichtkaarten. Deze route is door een jonge Haarlemse bioloog opgesteld en als een
audiotour beschikbaar gesteld aan de bewoners en bezoekers aan de stad. Zo kunnen zij zelf de groene parels van onze stad
ontdekken. Ook krijgen de luisteraars tips over wat zij zelf in hun eigen omgeving kunnen bijdragen. Daarnaast heeft Natuur
en Milieu Educatie (NME) informatiebladen gemaakt die inspiratie bieden voor inwoners om hun omgeving klimaatbestendig te
maken.
Tijdens het Groen-in-de-stad-spreekuur van NME in de Kweektuin op woensdagmiddag tussen 14.00-16.00 kunnen
Haarlemmers vragen stellen over het klimaatbestendig inrichten van hun straat, tuin of balkon.
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Nieuwe riolering in de Jan van Galenbuurt
Tekst: Hilde Prins

Tel nr: 0651372873
Email: cduijff@hotmail.com

Een gezonde warme
bloemengroet,

Het rioolsysteem is oud en versleten. Er zijn verzakkingen en
bij extreme regen zijn bij sommige woningen waterproblemen
is huis. Daarom is de gemeente begonnen met de nodige
onderzoeken naar de verkeersintensiteit, de rijsnelheid, het
parkeren, de levensduur van bomen en dergelijke. Het doel
is: de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringssysteem
dat minstens 30 jaar zonder problemen werkt.

inspraak krijgen in de herinrichting. Indien er geen budget
komt om integraal te werken dan worden de bewoners alleen
geïnformeerd en zal na de aanleg van het riool de huidige
inrichting net zo worden teruggelegd. Eind van het jaar zullen
de bewoners door de gemeente met een brief worden geïnformeerd.

Dat houdt in dat het vuile water wordt afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie en het hemelwater apart wordt
afgevoerd naar het oppervlaktewater. Ook zal worden onderzocht of er minder verharding en meer nieuwe bomen en
groen kan worden aangelegd zodat de leefomgeving wordt
verbeterd. Wat er wordt gedaan is afhankelijk van het budget.
Als er integraal kan worden gewerkt dan zullen de bewoners

team De Bloemenweide
Jan van Galenstraat Fotograaf: Hilde Prins

Obstakels op voetpaden.

				Doe er wat aan!

De financieel
adviseurs van het
Houtvaartkwartier
• Verzekeringen
• Hypotheken
• Financieringen
• Pensioenen
• Fiscaal advies
• Vermogens advies
• Mediation
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Tekst: Hilde Prins

Hoe komt het toch dat voetpaden soms vol staan met zaken die daar
niet horen of er misschien wel horen, maar waar te weinig ruimte voor
is? De aanwezigheid van obstakels maakt lopen vaak niet prettig, soms
gevaarlijk of zelfs onmogelijk, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. Maar op een goede manier geplaatst, kunnen objecten ook juist
een positieve bijdrage leveren aan een loopvriendelijke omgeving. Het is
dus zaak hier slim mee om te gaan.

Om welke obstakels gaat het?
Het belangrijkste verschil is dat sommige objecten er altijd staan en
andere objecten slechts tijdelijk. De meeste permanente obstakels worden geplaatst door de gemeente. Tijdelijke obstakels worden meestal
geplaatst door bewoners, ondernemers en bezoekers. Tijdelijke obstakels kunnen ergens eenmalig kort staan, eens in de week het hele jaar
door (kliko’s) maar soms ook een heel seizoen, zoals plantenbakken en
uitstallingen van winkels.

Problemen rond obstakels
Een voldoende vrije doorloopruimte zonder obstakels is een belangrijke
voorwaarde voor een loopvriendelijke omgeving. Buiten de rekken geplaatste fietsen en verkeerd geparkeerde brommers, motoren en auto’s
zijn over het algemeen de grootste boosdoeners waar de bewoners zelf
wat aan kunnen doen door ze bewust buiten de looproute te zetten. Dat
geldt ook voor de door ons zo gewenste bakken met planten en bloemen. Struiken en hagen die buiten de tuin hangen moeten zeker in juli

en oktober gesnoeid worden om een minimale vrije
doorloopruimte te krijgen. Wat de minimum maat
moet zijn voor een prettige looproute is afhankelijk
van de stroom voetgangers maar minimaal 1.50m.
Wilt u zich bewust zijn van de verschillende partijen, conflicterende belangen en af en toe van ongewenst gedrag als u de looproute blokkeert. Ook
van de gemeente verwachten we dat ze in looproutes steeds een ruimtelijke afweging maken bij de
plaatsing van lantaarnpalen, borden, bankjes, en
vuilcontainers. Vergunningen mogen alleen worden
verleend als het geen consequenties heeft voor de
openbare ruimte. Handhaving kan in theorie een
deel van de problematiek oplossen (in ieder geval
waar het gaat om losse obstakels en uitgroei van
beplanting), maar in de praktijk blijkt handhaven
nog niet zo gemakkelijk. Als het echt te erg wordt
dan kunt u bij de gemeente melding te doen van
problemen. Bijvoorbeeld van de ‘Buiten Beter’ app.

Download hier de Buiten Beter app:

Apple

Google

store:

Play:
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Kom je ook mediteren in de Stiltetuin?
Tekst: Peter Caspers
Fotografie: Hannah van der Schee
Op 31 augustus is Stiltetuin de Regenboog opengegaan in Haarlem west aan het Marcelisvaartpad.
STILTETUIN DE REGENBOOG is een heerlijke plek om tot jezelf te komen. Een echte krachtplek waar je goed kan mediteren.
Op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur ben je welkom. Of geef je op via de website www.de-regenboogtuin.nl voor een stiltemeditatie bij volle maan.
DOOR DE POORT STAPPEN is jezelf een liefdevol bad van aandacht geven, je laten omhullen
door alle geuren en kleuren. Open je zintuigen voor alle schoonheid die deze wonderlijke tuin
in zich heeft. De tuin vraagt jou de bereidheid in stilte ‘los te laten’ en even helemaal met
jezelf te zijn, met lege handen en ontvankelijk te zijn.
Om de stilte in de tuin te waarborgen is het de bedoeling om telefoons, camera’s of
andere apparatuur niet mee te nemen.
De tuin is vrij toegankelijk.

Interview met Hannah van de Schee
Ik heb gesproken met de oprichtster van de tuin, Hannah
van der Schee. Zij heeft de tuin geheel zelfstandig en
naar eigen inzicht ingericht als een ware plek om in stilte
aanwezig te zijn. De aanleg heeft 7 jaar geduurd en is
met behulp van een aantal vrijwilligers tot stand gekomen. Het hele stuk terrein is in het begin met de hand
schoongemaakt en bewerkt tot wat het nu is geworden. De indruk van de tuin die, midden in het Westelijk
tuinbouwgebied, tussen de kassen ligt is in één woord
geweldig. Via een klein paadje met staptegels bereik je
de toegang tot de tuin. Een belletje laat zich horen. Hannah
is de gastvrouw en ik word vriendelijk ontvangen.

“De indruk van de tuin die,

Tekening: Daan Berkhof

Met expertise in beweging!
fysiotherapieleidsevaart.nl

Ik krijg van Hannah een korte rondleiding
door de tuin. Een gedeelte van de tuin is
midden in het Westelijk ingericht als kruidentuin waarin bekende
maar ook onbekende kruiden groeien.
Hannah geeft aan dat de kruiden zijn voor
tuinbouwgebied, tussen het maken van oliën en zalven, maar kunnen ook gebruik worden voor thee of in het
de kassen ligt is in eten. Dan lopen we verder naar de meditatie tuin. Deze tuin is in cirkelvorm. In het midéén woord geweldig” den is een rond grasveld waarop een groep
kan plaatsnemen voor een stiltemeditatie. Als
stralen van de zon zijn rondom de cirkel 12 kleurenkamers aangelegd. Deze kleurenkamers zijn van elkaar gescheiden door struiken.
Hannah laat zien dat elke kamer zijn eigen kleur heeft, “de regenboogkleuren”. Aan het
eind van elke kamer staat een zitje in de vorm van een boomstam, een krukje, een stoeltje of
helemaal niets. De bodem van elke kamer is anders. De één met een grasstrook de ander met een
houtsnipperpaadje of met schelpen bedekt. Alles is met natuurlijke materialen ingericht.
Een houten schuur en een klein terras zijn ook aanwezig. Hannah legt uit dat het terras kan worden gebruikt door de vrijwilligers
om even een boterham te eten of wat te drinken na gedane arbeid. De schuur wordt gebruikt voor de opslag van wat handgereedschap en voor het drogen van de kruiden. Ik ben onder de indruk wat Hannah daar heeft neergezet.
Ik kan iedereen aanbevelen om eens langs te gaan, al is het alleen maar om het te aanschouwen. Daarnaast kun je natuurlijk
ook even gebruik maken van de tijd dat je er bent, om tot jezelf te komen.
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Geel-Wit al meer dan 100 jaar in en van de buurt!

Vernieuwing en vergroening Speeltuin Floragaarde

Geel-Wit is sterk verbonden met de wijk. Een gezellige buurtclub waar mensen

Tekst: Roelof Swiers - Voorzitter Speeltuin Floragaarde

elkaar kennen en waar iedereen welkom is. Aan de voet van de BAVO-kerk
liggen de mooiste velden van Haarlem.
Geel-Wit is een kleinschalige sportvereniging met seniorenvoetbal en een sterk
groeiende jeugdafdeling voor zowel jongens als meiden. Kinderen kunnen vanaf
4 jaar voetballen bij de Smurfen groep. Ook zijn er op maandag voetballende
vaders en sinds kort op dinsdagavond voetballende moeders.

Nieuw bijzonder veld
In september was de opening van een extra klimaat adoptief veld bij de Jasmijnstraat. Het veld heeft een ondergrondse waterberging dat er voor zorgt dat het
veld koel blijft in warme periodes. Een aanwinst voor de jeugd en voor de wijk,
want hiermee is ook de ruimte voor recreatie behouden in dit deel van de wijk.
De velden zijn vrij toegankelijk voor iedereen.
Geel-Wit is er voor iedereen in de buurt!
De kantine is in het weekend altijd open voor buurtbewoners voor een bakkie
goeie koffie (van echte bonen) of een biertje. Kom eens kijken naar de
wedstrijden van de senioren of de jeugd.

Vind je het leuk om iets te doen met of bij de vereniging of
heb je vragen of ideeën mail dan naar info@geel-wit.nl.

Sv Geel-Wit ‘20 is een bijzonder gewone vereniging. Een
vereniging zonder drempels.
De vereniging om de hoek.
De plek waar iedereen zich
thuis kan voelen. Bij ons
draait alles om de bal, de
sport, het spel, de beleving
en de verbroedering. Het
sportieve plezier dat je deelt
met vrienden en vriendinnen.
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Speeltuin Floragaarde bestaat sinds 1948. De kinderen die vroeger in de Speeltuin Floragaarde aan het spelen waren, komen
er nu als opa’s en oma’s. Een mooi voorbeeld van de diversiteit in onze wijk. Los van de hoge klimtoren met vogelnestjes en
periodiek onderhoud is de Speeltuin Floragaarde in zo’n 17 jaar niet meer grondig vernieuwd. Met de veranderingen in de wijk
en de komst van nieuwe bewoners is er veel behoefte aan een ruime en groene speeltuin.
Daarom heeft Speeltuin Floragaarde
een plan opgesteld, in samenwerking
met Speelmaat, om de speeltuin grondig te vernieuwen en te vergroenen.
De speeltuin krijgt een natuurlijke en
eenduidige uitstraling met veel mogelijkheden om onder andere met water
te spelen, te klauteren, met z’n vieren
te wipwappen en vrijuit te spelen in de
nieuwe huisjes. Naast een klein podium
komen er ook fijne bankjes om met uw
kinderen te genieten en/of gezellig bij te
praten met buurtgenoten.
De plannen zijn rond en momenteel is
het bestuur van de speeltuin bezig met
de fondsenwerving. Wilt u een steentje
bijdrage aan het realiseren van de plannen? Dan kunt u contact opnemen via
bestuur@speeltuinfloragaarde.nl

Kind in de buurt
Mijn naam is Anna Fisser ik ben 15 jaar en ik woon sinds kort bij Plaza West en
daar wonen veel verschillende mensen van jong tot oud, dus dat is leuk. Ik hoop
dat er bij de remise buurt (waar ik ook woon) een voetbalveldje komt met twee
goaltjes, zodat je niet allemaal verschillende groepjes op straat ziet voetballen
maar met z’n allen op dat veldje. Dan leer je ook veel meer van elkaar en van de
buurt.
Sinds de ‘Bouwchallenge’, die ik samen met wat andere kids heb gewonnen, ben
ik betrokken bij de Stookkamer. Voor de andere kinderen in de buurt zorg ik dat zij
weten wat je nog meer in deze buurt aan activiteiten kan doen.
Ik heb op school een GSA (Gender and Sexuality Alliance) opgestart. Wij zijn nu
heel erg bezig met meetings om met andere scholen te praten over hoe zij dit
onderwerp bespreekbaar maken en hoe zij de paarse vrijdag aanbieden. Op de
Stephensonstraat 38 gaan wij ook paarse vrijdag organiseren, hoe dat ingedeeld wordt gaan wij nog bekijken.
Verder zit ik op voetbal. Al zo’n elf jaar bij voetbal vereniging SV Geel-Wit, in de Oosten de Bruijnstraat 66. Ik zit bij de Jong
dames 16 en in de vrouwen 1. Verder ben ik ballenmeisje bij Telstar en soms bij Ajax\jong Ajax.
Om hier te wonen vind ik het een superleuke wijk met veel jonge kinderen, waar ik dan veel mee voetbal op straat. Bij Alliance
en Geel-Wit voetballen wij met elkaar, ook begeleid ik ze een beetje bij wat in de buurt speelt.

18

19

