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Van de voorzitter
door: Jan de Wit

Het afgelopen jaar was een rustig jaar voor de wijkraad. We hebben een penningmeester gezocht en ge-
vonden in de persoon van Bob Witteveen. Hij heeft al een paar vergaderingen meegemaakt om zo kennis 
te krijgen van hetgeen van hem verwacht wordt. Tijdens de jaarvergadering zal zijn voordracht ter stemming 
gebracht worden. Dit jaar wilden we een stevig fundament maken voor deze wijkraad. Daarin zijn we ge-
slaagd. Ook in de toekomst kan de wijkraad Oosterduin zijn functie vervullen met toezeggingen die we uit de 
wijk hebben. Dank daarvoor. 
In de wijk zijn veel bouwactiviteiten en er zijn veel wisselingen van huiseigenaren. Daarom hebben we een flyer 
samengesteld, waarin een introductie van de wijkraad staat. Deze flyer wordt kort na de intrek in hun nieuwe 
huis bij de bewoners bezorgd. 

Graag willen wij op een prettige manier, met zorg 
voor elkaar, in deze wijk wonen. Daarvoor worden in 
de wijk een aantal zaken georganiseerd, waarover 
later in dit krantje meer. Uiteraard vragen wij daar-
voor uw medewerking als mede vormgever van deze 
prachtige wijk. De wijk dat bent u! Wij stellen het op 
prijs om met u van gedachten te wisselen over het 
leven in onze wijk. Gelegenheid daartoe is er op de 
jaarvergadering waar we zowel formeel als informeel 
met elkaar in gesprek gaan.

Wij zien u graag op de jaarvergadering op 14 maart!

 
Namens de wijkraad, 
 
Jan de Wit, voorzitter 
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Agenda

Algemeen:
11 maart Gluren bij de buren
14 maart Jaarvergadering wijkraad Oosterduin, Alliance
1 september kopij inleveren volgende wijkkrant

Buurtkamer 2018 
      
De buurtkamer is de eerste donderdag van de maand in de kantine van Alliance
Elke bijeenkomst is van 10 tot 12 uur, tenzij anders vermeld. 
Suggesties voor invulling programma altijd welkom via, carlaklippelmin@gmail.com  06-23690765 
Donderdag 1 februari ochtend van het spel 360 graden
Donderdag 1 maart creatief voor het voorjaar
Donderdag 5 april bezoek aan het atelier van Vicky Missaar (in de wijk)
Donderdag 3 mei Haarlemse hofjestocht, aansluitende een lunch.
Donderdag 7 juni programma volgt.
Donderdag 5 juli programma volgt.
Donderdag 1 augustus geen buurtkamer, vakantiemaand.
Donderdag 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december programma volgt. 

Tot ziens bij de Buurtkamer in de kantine van Alliance, er is een lift aanwezig.  

  Annarose, Elly en Carla

14 maart Jaarvergadering wijkraad Oosterduin, Alliance
1 september kopij inleveren volgende wijkkrant

      
De buurtkamer is de eerste donderdag van de maand in de kantine van Alliance

Suggesties voor invulling programma altijd welkom via, carlaklippelmin@gmail.com  06-23690765 
Donderdag 1 februari ochtend van het spel 360 graden

Donderdag 5 april bezoek aan het atelier van Vicky Missaar (in de wijk)
Donderdag 3 mei Haarlemse hofjestocht, aansluitende een lunch.

Uit de wijk

Lex Wijnbeek; ‘een fi jne Oosterduiner met pensioen’
door: John Klippel

Voorafgaande aan de druk bezochte feestelijke afscheidsreceptie, in de prachtige Gravenzaal van het 
stadhuis, op woensdag 18 oktober 2017 een bijzondere verrassing voorbereid voor onze buurtgenoot en
jubilaris Lex Wijnbeek. 

Zonder enig vermoeden was Lex door zijn vrouw Jacqueline en dochter Michelle met een smoes uitgenodigd 
voor een wandeling die met een fl inke omweg leidde naar de bewuste locatie. Op de hoek van de Helmlaan 
en Slangenkruidlaan, op nog geen 100 meter 
verwijderd van het huisadres, kreeg Lex om klokslag 
12 uur van zijn (oud) collega’s en zijn werkgever de 
gemeente Haarlem zijn ‘eigen’ iepenboom. 
Aansluitend  aan het planten van de boom werd een 
goed verzorgde lunch met drankje geserveerd. 
Zoals te zien op de foto moest Lex er wel wat voor 
doen en dat gebeurde dan ook met veel élan in het 
bijzijn van tientallen genodigden. 

Elan, een eigenschap die zoals ik, en velen met mij, 
met genoegen kennen van Lex zowel privé en als 
‘groenambtenaar’ en gebiedsbeheerder van onze 
wijk, na 41 jaar in dienst van onze gemeente. 
Naar mijn idee is de boom niet geheel toevallig 
geplant naast een grote eikenboom, 
in het Hebreeuws ‘Elan’ genaamd. 

Ik wens de Ulmus parvifolia “Bosque”, alias de iep, 
een zeer lang leven toe en hoop dat Lex er nog vele 
jaren van mag genieten.

De boom die Lex heeft geplant 
(Helmlaan-Slangenkruidlaan)
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Zomer uitje van de buurtkamer
door: Carla Klippel

We kunnen terug kijken op een erg leuk jaar 
waarbij er gezellige activiteiten hebben plaats 
gevonden.
Zoals de wandeling door het Duinvlietbosje, 
onder leiding van George Berenschot die 
ons meteen meenam naar een ver verleden 
wat zich allemaal heeft afgespeeld rondom 
dit bos. Maar ook aan de rondvaart over de 
Haarlemse grachten met aansluitend een 
goedverzorgde lunch bij Zuidam, denken we met plezier terug.
We hebben genoten van een sfeervolle Scandinavische fi lm, uitleg over 
Bieb aan huis en ook de wijkagent Linda Hunsche gaf ons nuttige tips m.b.t. 
babbeltrucs en de donkere dagen.

Het nieuwe jaar 2018 zijn we gestart met heerlijke erwten- of pompoensoep, 
terwijl er een prachtig verhaal voorgelezen werd door 
Anneke van Boltaringen.
In de planning van 2018 staat een bezoek aan het atelier van
Vicky Brinkmann, een hofjeswandeling met gids John de Laat, met 

aansluitend een lunch, een workshop tapas maken onder de bezielende leiding van kok Gerard koopman-
schap en nog vele andere leuke activiteiten. Maar natuurlijk ook gewoon samenkomen en koffi e drinken.

We starten altijd vanuit de kantine van Alliance.
Wil je ook op de hoogte gehouden worden over de activiteiten van de Buurtkamer?
Stuur dan je mailadres door naar carla@haarlem.buuv.nu of bel 06-23690765

door: Carla Klippel
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Het westelijk tuinbouwgebied Haarlem (SWTG)
door: Stef Marang

Vertegenwoordiger, wijk Oosterduin

Stond vorig jaar de 20ste viering van de Stichting Westelijk Tuinbouw gebied als het meest belangrijke onder-
werp in de belangstelling, (de viering van 20 jaar was een succes) dit jaar was de totstandkoming van een 
nieuw bestemmingsplan, in samenwerking met de Milieu Federatie en een aantal ambtenaren het 
belangrijkste onderwerp. De bijdrage van het WTG was van groot belang.
De rondleidingen en lezingen voor de vrienden, verzorgd door George Berenschot, werden druk bezocht en 
worden zeer op prijs gesteld. Het aantal vrienden van het Westelijk Tuinbouwgebied blijft net onder de 500.
Wij willen graag nog meer vrienden welkom heten, daarom blijven we ronselen en vindt u weer de mooie 
folder van het WTG in de brievenbus.
Word lid voor maar 10 euro per jaar! Een grotere bijdrage mag natuurlijk ook. Het bankrekeningnummer is 
NL48RABO01017993901 t.n.v. Stichting Westelijk Tuinbouwgebied.  
Veel  leden betekent meer invloed op het gemeentebeleid.

Op 24 januari a.s. organiseert het bestuur een voorlichting-Thema avond in het Badhuis aan het Leidseplein 
voor vrienden van het WTG. Presentatie door Lex Lohman (Milieu Federatie) en Karsten Glas van de gemeente 
Haarlem, schrijver van het nieuwe bestemmingsplan. Het plan ziet er goed uit, de visie van onze stichting en 
de Milieu Federatie is in het plan verwerkt. Duidelijk is dat hoe meer vrienden hoe meer invloed. Lex Lohman zal 
een lezing geven over de nieuwe Omgevingswet. 
Na meer dan 10 jaar heeft onze secretaris Paula Warmerdam aangegeven te willen stoppen met het 
secretariaat. Wij zijn heel blij dat zij een opvolger heeft gevonden in de heer Derk de Vries. 
Paula Warmerdam heeft haar werkzaamheden bijzonder goed uitgevoerd en blijft gelukkig deel uitmaken van 
het bestuur. Haar inzet is en was enorm. 
Bijna niemand weet hoeveel uren zij bezig is geweest voor het WTG. Wij zijn haar veel dank verschuldigd

Sv. Alliance ’22: een vaste en positieve waarde in Oosterduin
Door: Ben Steeman, voorzitter Sv. Alliance’22

mailadres: voorzitter@alliance22.nl

Het seizoen 2017/2018 vormt het 95-jarig jubileumjaar van Sv. Alliance ’22. 
Er wordt nog hard nagedacht over welke festiviteiten rondom dit jubileum georganiseerd gaan worden, 
maar we gaan er zeker bij stil staan.
Alliance is een gezonde club met bijna 900 actief spelende leden en met alle vrijwilligers erbij ruim meer dan 
1000 enthousiastelingen, die wekelijks hun bijdrage leveren. Onze penningmeester presenteert al vele jaren 
achter elkaar een gezonde financiële situatie. We hebben, op weg naar ons 100-jarig bestaan, ambitieuze 
duurzaamheidsdoelstellingen. We gaan nu echt starten met een gezonde kantine én we worden op het hele 
complex rookvrij.
Graag vertel ik iets meer over een paar onderwerpen, te beginnen met ons streven naar duurzaamheid.
Het bestuur heeft het aanstaande 100-jarig bestaan in 2022 opgepakt met een bijzonder ambitieus 
duurzaamheidsstreven: we willen in 2022 100% energie-neutraal zijn!
Deze uitdaging gaan we aan met alle leden, ouders, vrijwilligers, sponsors en iedereen die in en rond de club 
actief is. We hebben deze zomer de eerste stappen gezet. Op ons dak hebben we zelf 100 zonnepanelen 
geplaatst en in ons deel van het gebouw is in augustus alle verlichting vervangen door ledverlichting. Met 
deze investeringen (door de club geheel zelf gefinancierd!) dekken we bijna 60% van onze energiekosten af.
In ons streven naar duurzaamheid hebben we deze zomer een enthousiaste partner gevonden: de Rabobank 
Haarlem & Omstreken. Ook de Rabobank heeft duurzaamheid voor de toekomst van onze jeugd hoog in 
haar vaandel staan. We hebben vanwege die gezamenlijkheid met die lokale bank een sponsorcontract voor 
drie jaar afgesloten voor de gehele jeugdafdeling. Concreet betekente dat twee dingen op korte termijn: de 
Rabobank staat op alle nieuwe wedstrijdshirts van de jeugdteams en de Rabobank ondersteunt financieel de 
plaatsing van 28 extra zonnepanelen op het dak! 
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We denken met elkaar hard na over volgende initiatieven met als inzet duurzaamheid. 
De eerste plannen zijn er al: 
 • volledige ledverlichting rondom de kunstgrasvelden
 • optimale afvalscheiding c.q. gebruik recycled materialen
 • waterzuivering en waterhergebruik
 • een assortiment van gezonde producten in onze kantine
 • geen gasgebruik meer in de keuken
 • beschikbaar stellen voor hergebruik in derdewereldlanden van ‘afgeschreven’ sportkleding, 
    ballen en materiaal
 • een jaarlijks evenement (voor leden, ouders, vrijwilligers, buurtbewoners etc.) organiseren 
    om actief de aandacht te vestigen op duurzaamheid initiatieven en de voorbeeldfunctie die 
    onze werkwijze voor de voetbalsport en de buurtgemeenschap heeft
Al deze plannen moeten bijdragen aan onze toekomstige duurzaamheid, economische vitaliteit en 
leefbaarheid. 
Wij gunnen onze jeugd van nu een goede toekomst in Oosterduin!

Naast duurzaamheid hebben we in 2017 ook hard gewerkt aan een ander groot project: nieuwe clubkleding.
Eind juni liep na 6 jaar ons contract af met onze kledingleverancier. Dit contract hebben we indertijd 
afgesloten terwijl we druk bezig waren met de realisatie van het nieuwe complex. In die 6 jaar hebben we erg 
veel geleerd over de kleding, de leverancier(s) en ook over het ongedwongen, lees willekeurig, gedrag van 
iedereen binnen de club met betrekking tot eenduidige kleding in de club en in teams.
Het zoeken naar een nieuwe leverancier en het vaststellen van een nieuw, club breed kledingbeleid is in de 
zomer van 2016 gestart. 

Een nieuwe, bijzondere leverancier is gekozen in maart van 2017 en jongstleden oktober hebben 60 Alliance 
teams dezelfde wedstrijdkleding ontvangen! 

Tot slot nog een paar opmerkingen over ons fraaie Alliance complex. Neergestreken op deze plek in 1973 en 
middenin het 7e seizoen op ons vernieuwde complex zijn we een niet weg te denken factor in Oosterduin. 
Uit postcode-onderzoek blijkt 85% van onze leden uit de directe omgeving te komen, wat zichtbaar is aan de 
enorme hoeveelheid fietsen op zaterdagen. 
Het verloop van jeugdleden is afgenomen waardoor we als club zelf steeds intensiever gebruik maken van het 
complex voor de trainingen en wedstrijden. Maar ook het multifunctionele gebruik van gebouw en velden is 
meer dan oorspronkelijk gedacht met schoolgym door het ECL van maart tot oktober, de jaarlijkse trainers-
cursus door NOVA/CIOS op woensdagochtenden, de Oosterduin buurtkamer, de buitenschoolse opvang van 
KOH en natuurlijk het uitbundige gebruik door buurtkinderen van de velden om te spelen.
We zijn erg tevreden met dat diverse gebruik, maar blijven alert en zoeken naar mogelijkheden voor 
verbeteringen (in het geval dat gebruik leidt tot overlast).
Daarover blijven we ook graag in gesprek met de buurt en de directe buren, zeker als we plannen hebben 
voor veranderingen in  de toekomst.
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Een buurtbewoner stelt zich voor
door: Vicky Missaar, kunstenares

In 1978 kwamen mijn man en ik met twee kinderen van zes en drie jaar 
oud op de Oosterduinweg wonen. We zijn geboren en ook 
grotendeels getogen Haarlemmers en vinden het nog steeds geweldig 
in deze stad en deze wijk, tussen het strand en Amsterdam in, vlak bij 
duinen, natuurgebieden en Haarlem centrum. 

Mijn man, een echte sporter (leraar lichamelijke opvoeding), ging al 
snel rondjes Elswout lopen: deur uit, Elswoutlaan, langs Kraantje Lek en 
weer deur in (vijf kilometer) en haalde mij over ook te gaan hardlopen. 
Was ik de eerste vrouw, die hier hard liep? Ik kwam alleen mannen 
tegen, werd vreemd aangekeken en nageroepen en kijk nu eens, we 
zien veel vrouwen hardlopen en af en toe een man!

Op het gebied van werk ben ik een tijdlang maatschappelijk werkster in 
de reclassering geweest, daarbij filosofie gaan studeren en ben tot mijn 
vijftigste op een hogeschool voor sociale beroepen stafdocent geweest. 
Daarna ben ik steeds meer gaan schilderen, wat ik altijd al veel deed 
en beelden gaan maken. Onze garage achter in de tuin, die verzakte, 
verhuisde naar de ruimte naast ons huis en werd verlengd met een klein 
atelier. Zes jaar geleden hebben we garage en atelier tot een groter 
atelier laten verbouwen. 

Veel van mijn werk heb ik geexposeerd in binnen-en buitenland. 
Nu is het tijd om dit atelier, waar ook veel van mijn werk tentoongesteld 
kan worden, meer voor onze buurt open te stellen. 
(zie ook de Buurtkamer planning van donderdag 5 april).

Bij mijn open atelier, afgelopen november, kwamen, ondanks het slechte 
weer, aardig wat buurtgenoten een kijkje nemen. Het was erg leuk kennis 
te maken met mensen, die hier pas zijn komen wonen. Daar zijn er veel 
van. De laatste jaren vindt er een kleine volksverhuizing plaats en gebeurt 
er weer meer in de buurt. 

Ik vind het leuk hier aan bij te dragen door mijn atelier vaker open te stel-
len. Iedereen kan ook nu altijd een kijkje komen nemen. 
Eén telefoontje: 023-5246701 en ik laat je graag mijn werk zien. 
Je kunt ook op mijn website kijken: www.vickybrinkmann.nl

Er zijn, naar ik weet, meerdere beeldende kunstenaars in onze buurt. 
Misschien kunnen we gezamenlijk een open atelier/huis route houden, 
zoals in veel wijken al gebeurt. 
Als je hieraan mee wilt doen laat het mij dan weten.

Samen in de wijk
Gluren bij de buren op zondagmiddag 11 maart 2018  
door: de gemeente Haarlem

Het meest bruisende huiskamerfestival van Nederland dat zal plaatsvinden op 
zondagmiddag 11 maart in Haarlem. Gluren bij de buren wordt georganiseerd 
door jou, want om een groot succes van te maken zijn we opzoek naar gastvrije 
huiskamers en acts. Verander je graag jouw huiskamer in een artistiek paleis of sta 
je liever zelf op het vloerkleed? Alles kan en alles mag! Wil je meer weten dan kan 
je aanmelden via de site: 
www.glurenbijdeburen.nl/haarlem
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Auto opladen voor de deur
door: Jan de Wit

Vaak worden elektrische auto’s thuis opgeladen. Steeds vaker ligt er een oplaadkabel op het trottoir, die soms 
letterlijk een “struikelblok” voor de voetganger vormt. Vooral in het donker levert dit voor mensen die slecht 
ter been zijn of slecht zien een bijna letterlijk onoverkomelijk probleem op. Je kunt de pech hebben over een 
dergelijke kabel te vallen, met heel vervelende consequenties voor zowel de voetganger als de eigenaar 
van de kabel. Iedereen die een dergelijke kabel op het trottoir legt is verplicht deze af te dekken met een
kabelmat, zodat de kans op struikelen minimaal wordt. In het kader van fi jn met elkaar wonen, 
graag uw aandacht hiervoor.

Door de ogen van een Oosterduiner
door: buurtbewoner(s)

Hondenpoep:
Het is heerlijk wonen in deze wijk, het valt alleen op dat er de laatste tijd meer hondenpoep midden op de 
stoep ligt, vergeet het baasje van de hond het soms op te ruimen? Graag als hondenbezitter(s) jullie aandacht 
voor een schone wijk! Dank u.

Sneeuwoverlast:
Met de afgelopen sneeuwperiode was het een prachtige sfeer, maar erg vervelend als je je huis niet uit kunt, 
omdat niemand zijn stukje voor zijn tuin en deur schoon maakt. Graag verzoeken wij u om de buurt , ook voor 
ouderen en mensen die slecht ter been zijn, begaanbaar te houden. Overigens staat hierover een verplichting 
in de gemeentewet.

Wist u dat? Over openhaard-lucht?
Alle rook is ongezond, ook houtrook. Houtrook bevatveel schadelijke stoffen. Naast roet zitten er ook veel 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en organische verbindingen als benzeen en azijnzuur in. 
Houtrook draagt ook substantieel bij aan de uitstoot van fi jnstof, een verzamelnaam voor allerlei deeltjes in 
de lucht die zo klein zijn dat ze ingeademd kunnen worden. Door het stoken komen er schadelijke stoffen in 
de lucht, ook als er binnen geen rook waarneembaar is. Buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen lang in de 
woonomgeving blijven hangen, vooral bij weinig of geen wind, of als het mistig is.
Hout stoken is niet duurzaam. Verbranden van hout is niet CO2 neutraal. Schone houtkachels bestaan niet. 
Zelfs de nieuwste modellen die rookgassen na verbranden geven nog altijd substantieel meer vervuiling dan 
gashaarden.

Wat u kunt doen? De volgende websites geven meer informatie, www.houtrook.nl en www.houtrookvrij.nl, 
geef en vertel het door aan uw buurtgenoten. 

Bakburen 
door: Frederieke Windhorst

BakBuren Haarlem is op zoek naar mensen die een buurman of 
buurvrouw willen verrassen met een taart. Misschien voor de buurman 
die u altijd gedag zegt bij het uitlaten van de hond, voor de buurvrouw 
die haar man heeft verloren of de buurjongen die altijd de vuilnis voor 
u buiten zet. Een buurtbewoner in het zonnetje zetten of juist een hart 
onder de riem steken, dat is het idee van BakBuren. Met BakBuren 
ontmoeten buurtgenoten elkaar letterlijk en fi guurlijk met een blik.
Een bewoner vult een blik met taart en geeft deze door. De volgende 
bewoner bakt vervolgens ook een taart die hij of zij weer weggeeft. 
Aan het blik zit een boekje waarop je als BakBuur een wens of groet 
kan zetten. Ook zijn de blikken genummerd en als bewoner kun je een 
foto van de taart, het recept of de ontvanger op de Facebook pagina 
van BakBuren zetten met BlikNummer. BakBuren is een bewonersinitiatief 
en werkt samen met BUUV Haarlem. Wilt u ook BakBuur worden of met 
meerdere buren in de straat samen bakken? 
Mail dan naar: info@bakburen.nl of bel 06-46207479. 

De nieuwe Buurtbewoner Melle van Diepen, 
Duinroosplantsoen
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Kleurig vaatwerk
 door:  Ella Scholten-v.d.Veer (bovenwegkwartier)

Kleurig vaatwerk, handbeschilderd aardewerkservies. Bij kleurig vaatwerk wordt aardewerk servies naar eigen 
idee beschilderd. Er zijn verschillende mogelijkheden voor workshops of op de vaste woensdagavond, 
inloopavond van 20.00-22.00 uur. 
Voor meer informatie zie www.kleurigvaatwerk.nl of op de Facebookpagina “kleurig vaatwerk”.

Burenhulp in Oosterduin (netwerk)
 door: Jan de Wit

Er gaat veel veranderen in de zorg. De mensen blijven langer thuis wonen en zijn daarmee meer aangewezen 
op hun omgeving. Daarom is het heel belangrijk dat we meer naar elkaar omkijken en af en toe een helpende 
hand toesteken. In een aantal wijken in Haarlem is Burenhulp al actief.
We willen dit nu ook opzetten in onze wijk. In elke straat zoeken wij minstens één contactpersoon.  
Als contactpersoon voor Burenhulp regelt u met de vrijwilligers uit de straat degene die, als dat nodig is, af en 
toe boodschappen doet of een klus of een wandeling. Of u gaat even een kopje koffie drinken.
Daarnaast regelt de coördinator in overleg met de vrijwillige contact-
personen uit de betreffende straat wie eventueel welke professionele 
hulp nodig heeft. Inmiddels hebben zich al een aantal enthousiaste 
vrijwilligers gemeld. 

Vindt u het ook leuk om mee te doen?  
Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met: Jan de Wit 
www.burenhulphaarlem.nl

Vier het leven

Wilt u graag uit maar weet niet met 
wie? Of bent u moeilijk ter been, 
gebruikt u een rollator of rolstoel? 
Bij stichting “Vier het leven” gaan 
vrijwilligers een middag of avond uit 
met ouderen. 

Waar heeft u zin in: 
bioscoop, museum of een theater 
voorstelling? Het kan allemaal.
 
In deze wijk zijn er zowel gebruikers 
als vrijwilligers die hier aan mee 
doen die hier zeer enthousiast over 
zijn. www.burenhulphaarlem.nl
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Preventie

WhatsApp Buurtpreventie
door: de gemeente Haarlem, Bob Witteveen, 
Karina Cornet

Omdat de laatste tijd weer diverse pogingen tot inbraak 
en inbraken hebben plaatsgevonden, heeft de wijkraad 
besloten om WhatsApp Buurtpreventie te activeren.
In zeer nauwe samenwerking met de Gemeente Haarlem 
en de Politie heeft de wijkraad een stappenplan opgezet 
om de WhatsApp Buurtpreventie voor de Wijk Oosterduin op te zetten.
Aangezien WhatsApp Buurtpreventie (WABP.nl) zowel door de wijkagent als de Gemeente geadviseerd wordt 
krijgt de wijkraad ook de volle medewerking.
De Gemeente zal op korte termijn de WhatsApp Buurtpreventie borden goed zichtbaar op cruciale punten 
ophangen.

We hebben momenteel 3 Buurtpreventie blokken aangemaakt.

Oosterduin blok 1 (oosterduin1@gmail.com) 
 Duinroosplantsoen, Oosterduinweg, Ligusterlaan, Slangenkruidlaan, 
 Helmlaan-west, Bomanshof.
Oosterduin blok 2 (oosterduin2@gmail.com) 
 Helmlaan-oost, Munterslaan, Stalkruidlaan, Duinroosplantsoen, 
 Duindoornlaan Parnassiakade, Bremlaan
Oosterduin blok 3 (oosterduin3@gmail.com)
 Sleedoornweg, Daslookweg, Bosrankweg, Egelantierlaan, Zenegroenkade

Indien u WhatsApp reeds geïnstalleerd heeft op uw telefoon kunt u zich aanmelden op het emailadres 
behorend bij het blok waar uw straat in valt. Dit mogen er ook 2 zijn.
Voor de aanmelding moet u een mail sturen naar bovenstaand mailadres met daarin de volgende gegevens:

Uw naam, adres + huisnummer, E-mailadres, 06-nummer.

De beheerder zal u dan toevoegen aan de juiste WhatsApp groep.
De wijkraad is nog op zoek naar mede beheerders voor de blokken. 
Geinteresserden kunnen hiervoor ook een mail sturen naar bovengenoemde emailadressen. 
Voor meer informatie te vinden via www.WABP.nl

Meld uw camera aan bij de politie
door: de politie

Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van 
inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft een of 
meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand 
hangen? Laat het alstublieft weten. Hoe beter de politie 
in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s hangen, hoe 
sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven. Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in een 
databank wie bij u in de buurt een camera heeft hangen en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te 
kijken of de dader er misschien op staat. 

De politie kijkt dus niet live mee met uw camera’s, maar inventariseert alleen waar deze hangen. Zo beschermt 
uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken.
U kunt uw camera (’s) aanmelden via www.politie.nl/cib of via uw wijkagent.




