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Colofon 
 
Wijkraad 
 
Voorzitter:    Jan de Wit     06-46277917 
       Ligusterlaan 21 

     
Secretaris:    Marijke Zweijpfenning –Snijders  023-5243189 
                      Duinroosplantsoen 16 
 
Penningmeester:   vacant 
 
Lid:     Carla Klippel-Min    06-23690765  
   Parnassiakade 19 
 
Kandidaat Lid: Karina Cornet     06-26054355 
   Duinroosplatsoen 18 
 
 
Website:  www.oosterduin.nl 
Facebook:   Wijkraad Oosterduinkwartier 
Emailadres:  wijkraadoosterduin@gmail.com 
 
 
 
 
Algemene telefoonnummers: 
 
Alarmnummer:      112 
Politie en Wijkagente Linda Hunsche:   09008844 
Publieksinformatienummer gemeente Haarlem:  14023 
(voor vragen en klachten over onderhoud in de wijk) 
BUUV:        023-5517845 
Sociaal Wijkteam:      023 -5430990 
Spaarnelanden/grof vuil:     023-7517200 
Meldkamer handhaving:     023-5114960 
 
 
Voor mededelingen van de wijkraad wordt  gebruik gemaakt van emailadressen 
en het kastje op de Helmlaan bij Martha Flora. 
Geef uw mailadres op bij de wijkraad: wijkraadoosterduin@gmail.com 
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Van de voorzitter 
 
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor de wijkraad. Allereerst vertrokken 
de voorzitter en de penningmeester uit de wijk. Daarvoor was opvolging gezocht 
en gevonden. Arnoud Cornet heeft slechts kort voorzitter mogen zijn. Hij vervulde 
die rol met verve! Nu mag ik zijn taak overnemen en ben ik ook nog 
penningmeester. Aangezien deze functies beter niet in één persoon verenigd 
kunnen zijn, zoeken wij een nieuwe penningmeester. Graag doen wij hierbij een 
oproep om u aan te melden bij het bestuur. 
Een aantal zaken zijn, onder aanvoering van Arnoud, in gang gezet.  
Daarover in deze wijkkrant later meer. 
Tijdens deze jaarvergadering is de heer Berenschot, die bekend staat om zijn 
zeer boeiende verhalen over de geschiedenis van het Westelijk Tuinbouwgebied, 
in ons midden om zijn verhaal te doen. 
Komend jaar zal in het teken staan van het opzetten van een stevig fundament 
voor deze wijkraad.  
Uiteraard vragen wij daarvoor uw medewerking als mede vormgever van deze 
prachtige wijk. 
 
Wij zien u graag op 8 maart! 
 
Namens de wijkraad, Jan de Wit, voorzitter 
 
 
 
 

.
 
 

 
 

HEULE
M A K E L A A R D I J

Als verkoper of koper wilt u alleen het allerbeste. Dat betekent

een makelaarskantoor dat beschikt over vakkennis, voldoende

marketingmiddelen, een uitgebreid netwerk, integriteit, 

ruime ervaring en gedreven en professionele medewerkers. 

U bent op zoek naar een makelaar van Heule Makelaardij.

Kantoor Haarlem | Frederikspark 1 | 2012 DA Haarlem
T 023 - 737 04 68 | haarlem@heulemakelaars.nl

Kantoor Amsterdam | De Lairessestraat 16 | 1071 PA Amsterdam
T 020 - 676 66 33 | info@heulemakelaars.nl

WWW.HEULEMAKELAARS.NL
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De nieuwe wijkraadleden 
stellen zich voor: 
 
Jan de Wit – Voorzitter 
 

 
 
Ik ben Jan de Wit, 62 jaar, vader van 
een dochter en een zoon. Ik woon 
samen met Mariette Schoorl. 

In drie woorden 

Enthousiast, gedreven en 
pragmatisch. 

Achtergrond  

Als fysiotherapeut ben ik gedurende 
25 jaar werkzaam geweest in een 
eigen praktijk in Haarlem Noord. 
Daarnaast was ik docent 
fysiotherapie. In 2002 werd ik 
landelijk kwaliteitscoördinator bij het 
Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor fysiotherapie (KNGF). De 
afgelopen jaren heb ik de eerstelijns 
gezondheidszorg in zijn volle breedte 
leren kennen door mijn werk als 
projectmanager/adviseur. Deze 
ervaring wil ik gebruiken om in de 
wijk ook zaken goed helpen 
te  regelen. 

Ik ben een liefhebber van deze wijk. 
In 1986 kocht ik mijn eerste huis in 
deze wijk. Ik ben een aantal jaren uit 
deze wijk weg geweest, om in 1996 
weer neer te strijken in mijn 
appartement aan de Egelantierlaan. 
Ook daar ben ik even weg geweest 
om in 2013 weer terug te keren naar 
deze wijk op mijn huidige woonadres 
in de Ligusterlaan. Ik woon daar met 

veel plezier en wil graag eraan 
bijdragen dat ook anderen deze 
buurt als prettig kunnen ervaren. 
Pionieren vind ik leuk. Mijn 
gemeentelijke contacten hoop ik te 
kunnen inzetten om goede zaken 
voor de mensen in de omgeving te 
kunnen helpen realiseren. 

Sterk in 

Coaching, begeleiding complexe 
samenwerkings vraagstukken, 
netwerken, partijen verbinden, 
enthousiasmeren, creatieve 
werkvormen 

Marijke Zweijpfenning-Snijders - 
Secretaris 
 

 
 
Sinds 1984 woon ik in de wijk op het 
Duinroosplantsoen. Ik ben getrouwd 
met Ruud en we hebben twee 
dochters die hier opgegroeid zijn. 
Ik ben 65 jaar en heb altijd als 
radioloog in het ziekenhuis gewerkt, 
eerst in Leiden tijdens mijn opleiding 
en later  in het Zeewegziekenhuis in 
IJmuiden en na de fusie in het hele 
Kennemer Gasthuis.  
Sinds drie jaar ben ik secretaris van 
de wijkraad., wat ik met veel plezier 
doe. 
Door de wijkraad leer ik veel meer 
mensen in de wijk kennen en ik zet  
me graag in voor onze fijne wijk. 
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Carla Klippel-Min – Lid 
 

 
 
Mijn naam is Carla Klippel- Min en 
sinds maart dit jaar officieel lid van 
de wijkraad Oosterduin. 
Ik ben 55 jaar geleden geboren in 
Limmen, dorpje vlakbij Alkmaar. 
Sinds 2003 woon ik met mijn man 
John en 2 kinderen aan de 
Parnassiakade 19 .  
 
Ik ben Z- verpleegkundige van 
beroep, maar heb o.a. als Sociaal 
Cultureel Werker gewerkt bij 
speeltuin Jeugdland aan Theemsplein 
en speeltuin Klarenhof aan het 
Brouwersplein. Deze speeltuinen 
vallen onder welzijnsvereniging 
Haarlem Effect.  
 
2 jaar geleden ben ik Sociaal 
Makelaar bij BUUV geworden, in 
dienst van HE en dit werk doe ik tot 
op heden. Mensen met elkaar 
verbinden, iets voor elkaar laten 
betekenen, hoe klein dan ook, is erg 
waardevol vandaag de dag.  
 
Via BUUV kwam ik in aanraking met 
buurtkamers in andere wijken en 
vond dat dit ook in onze wijk een 
plekje moest krijgen. Wat is mooier 
om op een ongedwongen wijze je 
eigen buren beter te leren kennen.  
Door mijn vrijwillige inzet voor het 
realiseren van de Buurtkamer 
Oosterduin ben ik betrokken geraakt 
bij de wijkraad 

Karina Cornet-Verberne -  
Kandidaad-Lid 
 

 
 
Op het moment van schrijven ben ik 
45 jaar en woon sinds 2001 in deze 
wijk. Het is er heerlijk wonen, fijne 
buren en in een mooie omgeving.  
Zo ook heerlijk centraal gelegen ten 
opzichte Haarlem en Amsterdam en 
veel verschillende scholen. Ik woon 
er samen met mijn dochter Merel en 
onze teckel Max.  
In november 2016 is plotseling mijn 
echtgenoot Arnoud overleden.  
Hij was nog maar kort voorzitter van 
de wijkraad (maart 2016). Om zijn 
gedachtegoed voort te zetten ben ik 
lid van de wijkraad geworden om de 
huidige voorzitter te ondersteunen.  
In het dagelijkse leven ben ik 
werkzaam in het Spaarne Gasthuis 
als stafmedewerker bij de afdeling 
kwaliteit en veiligheid.  
De werkzaamheden in het ziekenhuis 
vanuit het oogpunt van de patient 
staan voorop en zo aan een beter 
kwaliteit en veiligheid voor de patient 
te werken met elkaar.  
 
“Niet alleen voor de wijk, maar ook 
met de wijk” 
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Beste wijkgenoten, 
Volkomen onverwachts overleed afgelopen woensdag 9 
november 
 onze enthousiaste en inspirerende voorzitter, Arnoud 
Cornet.  
Sinds maart was Arnoud voorzitter en toonde een enorme 
inzet en voortvarendheid, vol ideeën voor de wijk. Hij gaf de 
aanzet voor een buurtwhatsapp voor preventie, opende een 
besloten facebookpagina voor de wijk met de bedoeling hier 
ook een stuk historie over de wijk in te zetten en had 
hiervoor al het een en ander verzameld. Hij wilde helpen 
met het opzetten van buurtbarbecues door de wijk, voor 
zover deze nog niet bestonden en was bezig de website te 

updaten. Veiligheid, Communicatie en Sociale controle waren zijn speerpunten. 
Alle informatie hierover lag al klaar in een mooi wijkkrantje.   
Onze gedachten zijn bij Karina en Merel en zijn ouders en schoonouders. 
We zullen hem heel erg missen. 
De wijkraad, Jan de Wit, Carla Klippel-Min en Marijke Zweijpfenning-Snijders          
 
Dankbetuiging 
Wij zijn er nog stil van. Onze weg is zwaar, maar met alle steun en mooie 
kaarten, appjes, telefoontjes en aandacht die wij uit de buurt hebben ontvangen 
kunnen we deze weg makkelijker nemen. 
Onze dank daarvoor. 
Merel en Karina Cornet 
 

Wist u dat… 
Het Oosterduinkwartier in cijfers 

Inwoners 
Met 950 bewoners is Oosterduin bijna de kleinste buurt van Haarlem. Maar door 
zijn oppervlakte is de buurt middelgroot. Veel bewoners zijn van middelbare 
leeftijd (45 tot 64 jaar) en het aandeel 65-plussers is zelfs bijna 2 keer zo groot 
als in de hele stad. Deze 950 inwoners bestaan uit 480 mannen en 470 vrouwen. 
De leeftijdscategorie 65 en ouder jaar is met 30% het sterkst vertegenwoordigd. 
Met 49% zijn de meeste personen gehuwd. Daarnaast is 4% procent van de 
inwoners gescheiden en 10% verweduwd. 

Leeftijdscategorie 
00 - 14 jaar: 18% 
15 - 24 jaar:   8% 
25 - 44 jaar: 16% 
45 - 64 jaar: 28% 

65 en ouder: 30% 

Wonen 
90% van de woningen in Oosterduin is een eengezinswoning, en het zijn meestal 
(dure) koopwoningen. De woningen zijn vooral gebouwd in de eerste 25 jaar na 
de Tweede Wereldoorlog.  
Oosterduin telt 380 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2,5 
gezinsleden. 37% van de huishoudens hebben kinderen en 35% van de 
huishoudens hebben geen kinderen.  
De resterende 28% betreft 1-persoonshuishoudens. 
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Huishoudens 
Aantal huishoudens:  380 

Waarvan met kinderen: 37% 
Waarvan zonder kinderen: 35% 
Eenpersoonshuishoudens: 28% 
Gem. huishoudengrootte: 2,5 

Burgerlijke staat 
Gehuwd:   49% 
Ongehuwd:   38% 
Gescheiden:   4% 
Weduwe/weduwnaar: 10% 

Mobiliteit 
In totaal zijn er in Oosterduin 475 personenauto's geregistreerd wat neerkomt op 
838 personenauto's per vierkante kilometer. Daarnaast zijn er 20 
bedrijfsmotorvoertuigen en 40 motoren geregistreerd in Oosterduin. 

Personenauto's:   475 
Bedrijfsmotorvoertuigen:  20 
Motortweewielers:   40 
Personenauto's per huishouden: 1 

Werk en inkomen  
De ruime opzet, een sportcomplex (Alliance) en bollenvelden zorgen voor een vrij 
lage mate van bebouwing en ook een lage bevolkingsdichtheid. Oosterduin telt 
bijna 70 bedrijven en andere organisaties. Dat zijn vooral bedrijven aan huis, 
maar bij de Westelijke Randweg staan ook een kantorencomplex en een groot 
fitnesscentrum. Wat inkomen betreft behoort Oosterduin tot de top van Haarlem. 
Het aantal werkzoekenden is laag, en er wonen bijna geen mensen met een 
bijstandsuitkering.  

Buurtmonitor  
Bent u geïnteresseerd in statistische informatie over de woningen, de 
samenstelling van de bevolking en de sociale voorzieningen in Oosterduin? In de 
Buurtmonitor vindt u cijfers over deze en andere onderwerpen, ingedeeld naar 
buurt, wijk of stadsdeel.   (bron Gemeente Haarlem, Buurtmonitor) 
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Communicatie 
Communicatie is één van de speerpunten van de huidig zittende Wijkraad. 
 
Op dit moment is de wijkraad druk doende om de huidige internetsite van de Wijk 
te vervangen door een nieuwe internetsite die heel goed toegankelijk is en 
daarmee ook zeer overzichtelijk. In de toekomst zal deze vernieuwde internetsite 
het communicatie middel gaan worden voor de nieuwsfeiten, 
wetenswaardigheden en activiteiten die in onze wijk plaats vinden. 
De opzet van de site zal gelijk zijn aan de opbouw zoals het Ramplaankwartier en 
de wijk Bosch & Vaart momenteel hanteert. Deze site opbouw is mede door de 
inspanning van de Gemeente tot stand gekomen. Aangezien het volledig opnieuw 
opbouwen van zo’n site veel tijd kost, vraagt de wijkraad u om medewerking. 
Tot de vernieuwde site volledig opgebouwd zal zijn willen wij u vooral per e-mail 
op de hoogte houden van wat er in de wijk zoal gebeurt. 
Wij willen u af en toe (1 mailtje per maand) op de hoogte houden van 
wetenswaardigheden over/binnen onze wijk. 
 
Wij vragen u dan ook uw e-mailadres en naam naar 
wijkraadoosterduin@gmail.com te sturen zodat wij u kunnen toevoegen aan de 
mailinglijst die wij momenteel al hanteren. 
 
Ik vertrouw op uw medewerking 
 
Jan de Wit 
Voorzitter Wijkraad Oosterduin 
_____________________________________________________________________ 
WhatsApp Buurtpreventie 
 
Eén van de speerpunten van de huidig zittende wijkraad is VEILIGHEID 
Aangezien er 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 zo spoedig mogelijk 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. 
 
Er zijn momenteel 3 Buurtpreventie blokken aangemaakt. 
Oosterduin blok 1 (oosterduin1@gmail.com)  
Oosterduin blok 2 (oosterduin2@gmail.com)  
Oosterduin blok 3 (oosterduin3@gmail.com) 

Een blok behelst een aantal straten: 

Blok 1 – Duinroosplantsoen, Oosterduinweg, Ligusterlaan, Slangenkruidlaan,  
    Helmlaan, Bomanshof 
Blok 2 – Helmlaan, Munterslaan, Stalkruidlaan, Duinroosplantsoen, Duindoornlaan 

   Parnassiakade, Bremlaan 
Blok 3 – Sleedoornweg, Daslookweg, Bosrankweg, Egelantierlaan, Helmlaan,  
    Zenegroenkade 
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Indien u WhatsApp reeds geïnstalleerd heeft op uw telefoon kunt u zich 
aanmelden op het mailadres behorend bij het blok waar uw straat in valt. Dit 
kunnen er dus ook 2 zijn. 

Voor de aanmelding moet u een mail sturen met daarin: 
Naam 
Adres + huisnummer 
E-mailadres 
06-nummer 
 
De beheerder zal u dan toevoegen aan de juiste WhatsApp groep. 
Tevens is de wijkraad op zoek naar mede beheerders voor de blokken. 
Er komt op redelijk korte termijn een volledige instructie voor het aanmelden en 
het gebruik van de WhatsApp Buurtpreventie (ook te vinden op WABP.nl) deze zal 
via een flyer in uw brievenbus belanden. 
 
Hoe meer deelnemers hoe veiliger de buurt.  

Huisregels 

 

1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar; 
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Nederland en België; 
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. 

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt; 
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: 

S = Signaleer 
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844) 
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken 
met de persoon De bedoeling is dat we van de verdachte persoon 
zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig 
kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon; 

5. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al 
gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen; 

6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke; 
7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen 

mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig; 
8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het 

verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding 
noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, 
lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen 
aan de kleur, het merk, het type en het kenteken; 

9. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet 
voor onderling contact/privéberichten. 
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Signaleren verdacht gedrag 
 
Klopt dat wel? 
U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen 
naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een 
rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een 
schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt.  
 
Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt  liever een keer 
te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u 
dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van 
buren. 
 
Hoe herkent u een inbreker? 
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd 
bezig zijn, maar het 
kunnen ook jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbreken. U kunt het 
beste letten op het gedrag van personen die in uw buurt lopen. U weet zelf wat 
normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen 
langslopen. Welke routes normaal gesproken gereden en gefietst worden. Plekken 
waar het logisch is om stil te staan of waar je juist doorloopt. Afwijkend gedrag 
kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Bel dan meteen de politie 
op 112.  
 
Wat is verdacht gedrag? 
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een 
huis, schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van 
buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in 
hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze 
speurend rond, lopen ze meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar 
binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze om huizen heen 
en verstoppen soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen. Wist u 
dat het in sommige gevallen zelfs strafbaar is om voorbereidende handelingen uit 
te voeren?   
 
Wat kunt u zelf doen? 
Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes tegen de deur, papiertjes tussen de deur 
of een foldertje dat dagenlang uit de bus blijft steken. Dat zijn aanwijzingen die 
inbrekers mogelijk achterlaten om te bepalen of iemand al dan niet thuis is.  
 
Ziet u een verdacht persoon, spreek hem dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of 
hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, 
dan zal die persoon zich mogelijk bedenken nu hij zich betrapt voelt. 
 
Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en wie u ziet en de politie kan dan 
dankzij uw melding misschien een inbraak voorkomen. In sommige gevallen is 
het zelfs strafbaar om voorbereidende handelingen uit te voeren. Twijfel dus niet 
maar bel de politie.  
 
Wat wil de politie weten? 
De politie gaat op zoek naar de perso(o)n(en) die u heeft gezien. Daarom is het 
belangrijk om op het uiterlijk te letten. Schrijf op wat u zag: 
• Lengte (groter of kleiner dan uzelf) 
• Postuur (dik of dun) 
• Leeftijd (schatting) 
• Haarkleur  
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• Kapsel 
• Kleding (kleur en soort) 
• Tas of rugzak (kleur en soort) 
• Opvallende kenmerken zoals tatoeage of litteken 
• Welk vervoersmiddel? (merk, model, kleur en kenteken).    
 
De politie komt liever een keer voor niets dan een keer te weinig! 
 
112 bellen, waarom niet? 
Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En 
dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was.  
U hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct met sirene en zwaailicht aan 
komt. Degene die de 112-melding aanneemt vraagt u eerst wat er aan de hand 
is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om 
agenten te sturen. 
 
Bellen met de politie 
 
Spoed en melden verdacht gedrag  112 
Voor doven en slechthorenden  0900-8112  
Geen spoed      0900-8844 
Voor doven en slechthorenden  0900-1844 
 
Hulp en informatie via internet 
www.politie.nl 
www.politiekeurmerk.nl 
www.meldmisdaadanoniem.nl 
www.slachtofferhulp.nlinbreker zijn. 
 
Ondergrondse afvalcontainers: 
Enkele ondergrondse containers staan in de wijk pal naast een woonhuis of tuin. 
Aangezien niet iedereen zijn/haar vuilnis in afgesloten zakken in de container 
deponeert maar los stort, geeft dit een enorme stankoverlast.  
Vooral in de zomer, als men graag buiten in de tuin is. 
Daarom het verzoek van diverse bewoners om hier rekening mee te houden en 
het vuilnis wat stankoverlast kan geven, in gesloten zakken weg te gooien. Wij 
verzoeken u ook om de zakken niet naast de container te zetten als deze niet 
functioneert. De zakken worden door katten of vogels stuk gemaakt en de 
omwonenden zitten met de rotzooi.  
 
Overhangend groen 
Via de afdeling Handhaving kregen wij de melding dat in diverse straten het 
tuingroen dusdanig over het trottoir hangt, dat mensen die moeilijk ter been zijn, 
met een rollator lopen of zich per rolstoel moeten voortbewegen, haast niet 
kunnen passeren. 
Wij vragen hiervoor uw aandacht en verzoeken u het tuingroen terug te snoeien 
tot de erfafscheiding om zodoende het trottoir goed begaanbaar te houden. 
Mocht het tuingroen niet worden teruggesnoeid zullen de mensen van 
Handhaving u er persoonlijk op aanspreken. Daarnaast werden dit jaar 
kerstbomen op straat gedumpt. Deze hebben daar weken gelegen. Goed 
burgerschap vraagt om het opruimen van je eigen afval, dat kun je niet aan de 
buurt overlaten! 
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Veegwagen 
Verschillende  mensen uit de wijk stelden ons de vraag of we wisten wanneer de 
veegwagen voor de goten langs komt. 
Bij navraag bij Spaarnelanden bleek dat er geen vast schema is. 
Er wordt gekeken wanneer en waar er geveegd moet worden en daarop wordt 
een indeling gemaakt. Dit gebeurt kort van tevoren, soms zelfs dezelfde dag. 
Ook vanuit andere wijken is deze vraag aan Spaarnelanden gesteld. Zij gaan 
bekijken wat hieraan te doen 
 
Wijkraad Oosterduin op Facebook 

 
Sinds kort heeft de Wijkraad Oosterduin ook een Facebook-pagina. 
Via deze pagina informeren wij u over allerlei wetenswaardigheden en leuke 
feitjes over de wijk Oosterduin. U kunt op de Facebook zoeken naar “Wijkraad 
Oosterduinkwartier”. Als u vervolgens de pagina “Liked” wordt u automatisch op 
de hoogte gehouden 
 
De Buurtkamer 

Buurtkamer        
Donderdag 2 februari, 
Voederketting maken voor de vogeltjes en heb je een verhaal te delen???  
We zijn één en al oor. 
Donderdag 2 maart, 
Zeepketting maken, decoratief voor in toilet of badkamer. 
Donderdag 6 april, 
Paasei decoreren én vullen. 
Donderdag 4 mei is er géén Buurtkamer! 
Donderdag 1 juni, 
Verzamelen bij Alliance en dan een heerlijke wandeling maken door Westelijk 
tuinbouwgebied. De wandeling leidt George Berenschot met de geschiedenis van 
de eerste buitenplaats van Nederland (is Duinvlietbos) 
 
Elke bijeenkomst start om 10 uur tot 12 uur, tenzij anders vermeld.  
Suggesties voor invulling programma altijd welkom. 
carlaklippelmin@gmail.com  0623690765 
tot ziens bij de Buurtkamer in de kantine van Alliance, er is een lift aanwezig.   
 
Annarose, Ellie en Carl 
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Betreft: Agenda Jaarvergadering 8 maart 2017 
Plaats:  Clubgebouw Alliance (er is een lift aanwezig) 
Tijd:  20.15 uur 
 
 Agenda onderwerp:      

1. Opening        
2. Vaststellen van de agenda      
3. Presentatie van Het Westelijk Tuinbouwgebied, door  

George Berenschot 
4. Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2016  
5. Jaarverslag van de wijkraad 2016     

• Algemeen jaarverslag 2016 
• Financieel jaarverslag 2016 
• Advies kascommissie 
• Decharge penningmeester en kascommissie 
• Kascommissie voor 2017 

6. Verkiezing nieuwe leden wijkraad    
• Kandidaat lid: Karina Cornet-Verberne   

7. Penningmeester - vacature      
8. Installatie nieuwe wijkraad     
9. Rondvraag & sluiting      

 
Na afloop hapje & drankje. 
 
Voor meer informatie over het westelijk tuinbouwgebied zie de  
website: www.swth.nl 
 
NOTULEN, Jaarvergadering van maandag 14 maart 2016       
 

1. Opening/vaststelling van de agenda: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, m.n. de directeur 
van de van Gilse school, Gerard van de Worp en de wijkagente Linda Hunsche. Zij 
vertelt in het kort iets over haarzelf en haar werkzaamheden.  Zij is sinds 1 
november  onze wijkagente. Sinds 2007 is ze agente, tot 2013 in Schalkwijk, 
daarna Haarlem Noord. In het volgende wijkkrantje en op de website zal er een 
stukje verschijnen met informatie voor de wijk. Ook is er de mogelijkheid om 
voor de wijk een avond over inbraakpreventie te organiseren. 
 

2. Presentatie over de van Gilse school door de heer Gerard van 
de Worp: 

Hij houdt een boeiend betoog over de school.  
De school is voor leerlingen die moeite hebben met taal en voor slechthorende 
kinderen van 3-13 jaar, van groep 1 t/m/ groep 8. 
 

3. Mededelingen: 
• De buurtkamer; Opgericht door enkele enthousiaste wijkbewoners op 

initiatief van Carla Klippel. 
Elke eerste donderdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur, om uw 
buurtgenoten te ontmoeten bij een kopje koffie, om voor wie wil iets 
creatiefs te doen; ook andere activiteiten kunnen worden georganiseerd. 
In het clubgebouw van Alliance. Op de website  zal hierover informatie 
komen en uiteraard ook in het wijkkastje. 
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• Westelijk Tuinbouwgebied; Vanwege het 20 jarig bestaan van de stichting 
is er een tentoonstelling gemaakt. Deze wordt geopend op 19 maart om 
16.00 uur. 

• Boekenkastje of minibieb; Wordt feestelijk geopend 19 maart. Het kastje 
staat in de tuin van de familie Weustink op de hoek van de 
Slangenkruidlaan en de Helmlaan. Iedereen mag er een boek inzetten, 
een boek uit meenemen, houden of weer terugzetten. 

• Parkzicht sluit per 1 april. 
• De wijkkrant van de Ramplaan en het blad Haarlemmer Wielen van de 

Fietserbond liggen ter inzage bij de secretaris. 
  

4. Notulen van de jaarvergadering van 9 maart 2015: 
Bij de kascommissie moet het zijn: de heer Kutsch Loyenga. De notulen worden 
vastgesteld met dank aan Maria Leenheer voor het maken van de notulen. 
 

5. Jaarverslag 2015:  
Algemeen jaarverslag: 
Naar aanleiding van enkele verkeersproblemen: 

• De snelheid op de Sleedoornweg blijft een probleem. Vroeger hing er bij 
de bocht nog een bord, maar dit is weggehaald. Graag wil men een 30 km 
bord terug bij deze bocht of op de weg geschilderd.Tevens willen enkele 
een eenrichtingsverkeer in dit wijkje. De straten zijn smal en zeker met 
alle busjes voor de school. (zie ook de rondvraag) 

• Er is gevraagd om een verlaging te maken in de stoeprand tegenover de 
uitgang van Alliance en Life Fit, zodat men met een rolstoel of rollator 
beter kan oversteken en op het voetpad kan komen. Probleem is dat het 
budget op is. 

 
Financieel jaarverslag: 
In de haast is het verslag in het wijkkrantje niet correct. Het correcte overzicht is 
voor de vergadering aan een ieder uitgedeeld. Bij de begroting zijn nog een 
aantal onzekere posten. Met name de vergaderkosten nu Parkzicht is gesloten. Er 
zijn verder geen vragen. De kascommissie bestaat uit de heer van der Klis en 
mevrouw A. Alblas-Koning. De kascommissie heeft het financieel verslag 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
Het advies is om een afzonderlijke bankrekening te openen. Voorstel tot decharge 
van het bestuur en de penningmeester. De kascommissie wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden. De heer van der Klis treedt af en wordt opgevolgd door de heer 
Joosten. 
 

6. Verkiezing nieuwe leden wijkraad: 
De voorzitter en de penningmeester treden af. Beiden zijn het afgelopen jaar 
verhuisd en wonen niet meer in de wijk. Kandidaten zijn: Jan de Wit, Arnoud 
Cornet en Carla Klippel-Min. Jan de Wit is op vakantie en de voorzitter vertelt iets 
over hem. Hij heeft de afgelopen 30 jaar op drie verschillende plaatsen in de wijk 
gewoond (met een onderbreking van enkele jaren) en kent de wijk heel goed. 
Arnoud Cornet en Carla Klippel stellen zich zelf voor. Carla heeft de wijkraad 
vanaf de zomer ondersteund, werkt bij Buuv en heeft het initiatief genomen voor 
de buurtkamer. Met algemene instemming worden de nieuwe leden benoemd. 
 
De secretaris bedankt de voorzitter, Sybout van de Meer en de penningmeester, 
Ronald Weilers voor hun inzet voor de wijkraad en de plezierige samenwerking. 
 

7. Installatie nieuwe wijkraad: 
Zie punt 6. 
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8. Kascommissie voor 2016: 
Deze zal bestaan uit mevrouw A. Alblas-Koning en de heer H. Joosten. 
 

9. Rondvraag en sluiting: 
Aangegeven wordt dat er in het wijkje bij de van Gilseschool een aantal zaken 
leven waar men graag verder met de wijkraad over wil praten. O.a. 
verkeerstechnische zaken (zie ook punt 5). Wel of geen eenrichtingsverkeer in 
het wijkje, 30 km borden in de bocht. Busjes bij de school en bereikbaarheid wijk 
als er een acute situatie is. 
De wijkraad zal dit verder bespreken en in gesprek gaan met dit deel van de wijk. 
Na het aanleggen van de glaskabel naar de van Gilseschool is de bestrating zeer 
slecht teruggelegd. 
(in middels is de stoep van de Egelantierlaan opnieuw bestraat) 
De secretaris sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar 
aanwezigheid en dankt de van Gilse school voor hun gastvrijheid. 
 
ALGEMEEN JAARVERSLAG  2016 
Wijkraad: 
Bij de jaarvergadering in maart zijn er drie nieuwe leden van de wijkraad 
benoemd: Arnoud Cornet, voorzitter,  Jan de Wit, penningmeester en Carla 
Klippel-Min, lid. 
Vol enthousiasme begonnen de drie nieuwe leden. Hieronder staan een aantal 
activiteiten van de wijkraad. 
Enkele malen per jaar is er overleg met de gemeente, met de gebiedsverbinder 
en de gebiedsbeheerder, een nuttig en plezierig overleg. Daarnaast is de wijkraad 
aanwezig bij het overleg van Alliance. (zie hieronder). 
Carla Klippel vertegenwoordigt ons bij een overleg Platform Zuid West. 
Dit is een overleg tussen een aantal wijkraden uit zuid west en een aantal 
organisaties op welzijns- en maatschappelijk gebied en gemeente om samen te 
werken en initiatieven  te coördineren. 
 
In het najaar overleed tot onze verbijstering plotseling onze voorzitter Arnoud 
Cornet. 
We missen Arnoud; hij was vol enthousiasme en vol  ideeën voor de wijk. 
 
Activiteiten: 

• De buurtkamer die op initiatief van Carla Klippel is opgezet is een succes. 
De bijeenkomsten worden goed bezocht en elke keer is er een andere 
activiteit. 

• Van het boekenkastje op de hoek van de Slangenkruidlaan en de Helmlaan 
wordt veel gebruik gemaakt. 

• Er is een facebook pagina gestart voor de wijk met allerlei 
wetenswaardigheden en leuke feitjes over de wijk. Zoek naar Wijkraad 
Oosterduinkwartier. 

• Er is een opzet gemaakt met het opzetten van de WhatsApp 
Buurtpreventie. 

• Er wordt gekeken naar een andere website, zoals bv. Van Bosch en Vaart. 
Deze lay-out is door de gemeente ontwikkeld. 

• Er wordt een plan uitgewerkt om op meer plaatsen in de wijk 
buurtbarbecues te houden. 
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Verkeersperikelen en groen voorziening: 
• Vanuit het wijkje bij de van Gilse school kwam het verzoek om een extra 

30 km bord in de bocht bij de Sleedoornweg. De gemeente wijst het 
verzoek echter af. Ook zijn er klachten over de slechte bereikbaarheid van 
hulpdiensten door de busjes bij de van Gilse School. De gemeente heeft 
aangegeven aan dat eventuele maatregelen als insteekhavens niet 
gehonoreerd zullen worden. Er is hier geen geld voor. 

• De stoep tegenover de uitrit van Alliance is verlaagd, zodat deze beter 
toegankelijk is voor rolstoelen en rollators. 

• Door het slechte zicht op het kruispunt 
Egelantierlaan/Parnassiakade/Zenegroenkade  is er vanuit de wijk een 
verzoek aan de gemeente gedaan hier een spiegel te plaatsen. Dit wordt 
niet ingewilligd.  
De wijkraad heeft een verzoek gedaan aan het kantorenpand om de heg in 
de bocht lager te snoeien  overeenkomend met de hoogte van de heg van 
het appartementengebouw, zodat het zicht verbeterd wordt. 

 
Martha Flora: 
Op 2 december heeft de opening plaatsgevonden van Martha Flora Haarlem aan 
de Egelantierlaan. 
Het biedt ruimte aan  30 bewoners en is bedoeld voor mensen met dementie voor 
wie het thuis wonen niet meer gaat. 
 
Alliance: 
Vanuit Alliance samen met de gemeente is er een overleg opgestart samen met 
vertegenwoordigers van de omwonenden, de wijkagente, Sport Support, ECL 
(gymdocent) en de wijkraad. 
Een van de belangrijkste punten is de geluidsoverlast. 
Het verzoek is dan ook om melding te doen door bewoners als er onacceptabele  
overlast is bij handhaving  
(tel. 5114950) en buiten bereikbaarheidstijden van handhaving bij de politie 
(0900-8844), maar dit ook aan te geven bij Alliance. Ook achteraf kan digitaal 
worden gemeld bij de gemeente. Als proef is er een camera geïnstalleerd. 
 
Emailadressen:  
Graag ontvangt de wijkraad van de bewoners de emailadressen om informatie 
snel te kunnen delen. 
Uiteraard blijft het kastje naast de brievenbus op de Helmlaan bestaan. 
Geef uw email adres op, voor zover nog niet gedaan: 
wijkraadoosterduin@gmail.com 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 EN BEGROTING 2017 
 
Jaarverslag 2016 
Rubriek Ontvangen Betaald 
   
Jaarvergadering  €   109,95 
Vergaderingen   
Administratiekosten  €    27,23 
Afscheidskado 2x  €    78,95 
Website  €    22,37 
Wijkkrant + folder  €  875,98 
Huur   
Barbeque garagepad  €  124,50 
Kosten buurtkamer  €     7,68 
Gemeentelijke bijdrage 
kosten wijkraad 

€ 4317,-  

Restitutie overschot 
kosten wijkraad 

 € 2839,92 

Subtotaal € 4317,- € 4086,58 
Saldo per 31-12-2016  €   230,42 
   
Totaal € 4317,- € 1246,66 
Saldo invorderbaar door 
de gemeente 

 € 3070,34 

Banksaldo per 31-12-2016  
 

€ 4563,64 
 

Begroting 2017 
 
Rubriek 2017 2016 Werkelijk 2016 
Vergaderingen 
**wijkraad + 
jaarvergadering 

€ 200,- € 200,- €110,- 

Wijkkrant ,  € 650,-* € 800,-*** € 876,- 
Website € 250,-*  €  23,- 
Administratiekosten €  35,- €  80,- €  27,- 
representatie € 100,- €  100,- €  79,- 
Bewonersondersteuning € 250,-*   
Huur  € 500,-  nihil 
Subotaal €1235,- € 1680,- € 1115,-  
Te ontvangen van 
gemeente 

€3600,- **** € 4317,-  (is 
ontvangen) 

Totaal € 4835,- € 1680,- € 1115,- 
 
*   Stelposten:website wordt vernieuwd in 2017, volgens format gemeente 
** Het afgelopen jaar werd meerdere keren vergaderd bij één van de 
bestuursleden thuis 
*** Website en krant waren in 2016 één post 
**** Niet begroot 
 


