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‘MAAK MIJN BUURT’ START IN DE LENTE!
Tenminste, zo kijken we er nu tegenaan. Na een paar mooie 
bijeenkomsten met veel bewoners en even zoveel initiatieven 
hebben we ‘Maak mijn buurt’ on hold gezet. COVID- 19 laat 
weinig ruimte. Er is dan ook geen nieuwjaarsbijeenkomst. Wèl 
wensen wij alle inwoners van onze Burgwal het allerbeste, 
laten we er in 2021 een nog mooiere buurt van maken.

In deze editie:
In de tussentijd zitten we niet stil en hebben de activiteiten rond 
775 jaar Haarlem toch plaats kunnen vinden. Manon van ’t Hof 
bedankt! In deze wijkeditie vind je een korte terugblik.

Daarnaast gaan Kelly, Nic en Hein in op de stand van zaken 
van de specifieke onderdelen van ‘Maak mijn buurt’. Dan is 
iedereen weer bij.

Tot slot praat Theo Vermey jullie bij over het wel en wee rond 
de speeltuin nabij de Kerkhofstraat. We hebben de gemeente 
aangesproken op haar handelen daar.
 
Een Burgwalteam voor de wijk
Het werken aan ‘Maak mijn buurt’ vraagt ook om een andere 
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aanpak. Ook dat hebben we de afgelopen periode ervaren. 
Minder vanuit de traditionele rollen, maar wel mét een goede 
praktische taakverdeling. Nic Tesser gaat onze projectleider 
zijn.
 
Op deze manier kunnen we nog meer energie vrij maken 
voor een aanpak ván en vóór de bewoners van de Burgwal. 
Naarmate dat het akelige virus uit onze stad vertrekt zullen 
er weer steeds vaker bijeenkomsten zijn. Voor de specifieke 
thema’s met diegenen die daaraan nu al meewerken. Maar 
er komen ook weer bredere bewoners bijeenkomsten over de 
thema’s die ons allemaal raken, om iets te vieren, te evalueren 
of verantwoording af te leggen over onze gezamenlijke acties. 
Zoals ook in het afgelopen jaar het geval, zal de gemeente 
daarbij vaak aanwezig zijn.
 
Helaas moeten we afscheid nemen van Aart Meijles, hij gaat 
geen onderdeel uitmaken van het Burgwalteam. Na een 
uitgebreide afweging heeft hij daarvoor gekozen. Ook vanaf 
deze plaats bedanken we Aart hartelijk voor alle uren die hij 
aan de Burgwal heeft gegeven. We verliezen hem zeker niet 
uit het oog.

Team wijkraad Burgwal 
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UPDATE VAN DE GROEP, GROEN MET IMPACT
In deze donkere winter dagen met haar charme maar ook de 
beperkingen door het virus, dwalen mijn gedachten soms al weer 
af naar het voorjaar met de ontluikende sneeuwklokjes, krokussen 
en narcissen. Dat frisse groen is voor mij een houvast en iets om 
naar uit te kijken. 

Een enthousiaste buurtbewoner heeft half november bloembollen 
gepland tussen de vaste planten in haar nieuwe geveltuin. De 
basis van de geveltuin is gerealiseerd door Spaarnelanden, denk 
hierbij aan het weghalen van stoeptegels en toevoegen van zwarte 
vruchtbare aarde. Het plaatsen van de planten hebben we met een 
aantal bewoners samen gedaan. Dit was een van de initiatieven 
die aangedragen is op de groen bijeenkomst van maak mijn 
buurt die plaatsvond op 30 september. Een inspirerende sessie 
waar buurtbewoners een aantal aangedragen initiatieven minder 
geschikt vonden maar zelf met concrete ideeën kwamen en hier 
mee aan de slag zijn gegaan. Voor diverse plekken in de buurt 
zijn wel één of meer ideeën bedacht en hebben zich een of twee 

initiatiefnemers gemeld die dat idee een stap verder willen brengen. 
Zo gaan bewoners in de Leliehof aan de slag, de Amsterdamse 
Poort, de Beeksteeg, het Haarlems Hofje, de Antoniesteeg en ja 
ook over de Vissersbocht wordt weer nagedacht. Het eerste idee 
rondom de aanpak van de Amsterdamse poort is al aangedragen 
door een van de wijkbewoners. Het leuke van deze aanpak is 
dat een groot verschillend aantal bewoners initiatieven ontplooien 
in hun deel van de buurt. Daardoor bepalen ze zelf wat er gaat 
komen en hoe het vorm gegeven wordt.

Daarnaast is er met Pre-Wonen gekeken waar we 
plekken in de buurt samen met bewoners een groener 
gezicht kunnen geven. Leuke initiatieven die bijdragen 
aan een fijne, groene leefomgeving.

Als je na het lezen van dit stukje zelf mee wilt doen of 
ook een idee hebt wat je wilt uitvoeren, laat het weten 
door een mail te sturen naar info@wijkraadburgwal.nl. 
We kijken dan samen naar de  mogelijkheden om jouw 
idee te realiseren. 

Nic Tesser

SOCIALE VERBINDING
Momenteel liggen de activiteiten rondom ‘Maak mijn buurt’ tijdelijk even stil, maar dat neemt niet 
weg dat we graag terugblikken op al het moois dat al gerealiseerd is én vooruit willen kijken naar 
wat er nog in de pen zit!

Even leek het erop dat de eerder bedachte initiatieven niet door konden gaan vanwege de 
coronamaatregelen, maar gelukkig zijn er creatieve oplossingen bedacht om er toch aandacht 
aan te besteden. Zo zijn er op 11 november door veel mensen lichtjes bij hun voordeur gezet om 
de kinderen op straat warm te verwelkomen voor het Sint-Maartenfeest. De wijk zag er knus uit 
en hier en daar klonk er luid gezang bij de deuren. 

Daarnaast zijn op zondag 22 november alle buurtbewoners van 75 jaar en ouder in het zonnetje 
gezet. Dit was in het kader van het heugelijke feit dat Haarlem op 23 november precies 775 
jaar geleden stadsrechten heeft gekregen. Onder begeleiding van een muzikale verrassing door 
Fredy Kuiper en zijn orgel hebben betreffende bewoners een goed gevulde tas ontvangen met 
verscheidene cadeaus, verzorgd door de familie Makkelie. 

Naast bovenstaande activiteiten is op de initiatievenbijeenkomst van 
30 september nog meer bedacht om de sociale verbinding in de buurt 
te stimuleren. Zo zijn er plannen om nieuwe bewoners van de Burgwal 
op een leuke manier welkom te heten en met hen in gesprek te gaan 
om informatie over de buurt te delen. Daarnaast is het idee ontstaan 
om boottochten over het Spaarne te organiseren waarbij verhalen over 
de buurt worden verteld.
 
In voorgaande jaren is er al eerder een wijkdiner georganiseerd, 
vanwege het succes hiervan is tevens het plan om opnieuw een 
laagdrempelige ontmoeting tussen buurtbewoners te realiseren onder 
het genot van een lekker hapje en/of drankje. We hopen dan ook dat 
we hier in het komende jaar weer volop mee aan de slag kunnen en 
dat zoveel mogelijk buurtbewoners hieraan willen deelnemen!

HET BUURTBANKJE
In een eerdere editie van de wijkkrant is er geschreven 
over ‘een goed gesprek over de buurt op het bankje’. 
Hier willen we opnieuw aandacht aan besteden, omdat 
we graag in contact willen komen met iedereen die 
goede ideeën heeft voor de buurt, ervaringen wil delen 
over de buurt of gewoon kennis wil maken met andere 
betrokken buurtbewoners. 

Voel jij je aangesproken en/of heb je hier behoefte aan? 
Laat het ons vooral weten door een mail te sturen naar: 
info@wijkraadburgwal.nl, dan maken we graag een 
afspraak met jou!  

KERKHOFSTRAAT SPEELTUIN
In de Burgwal wordt de laatste tijd veel verbouwd en uitgebreid. 
Hierbij een voorbeeld van een heel rare vergunning naast het 
speeltuintje van de Kerkhofstraat.

Er is vergunning verleend om de schuur die daar stond op 
een particulier erf met alleen een recht van overpad over het 
speeltuintje heen, om te bouwen in 2 zelfstandige woningen 
zonder zich te bekommeren om de gevolgen voor de ruimtelijke 
ordening. Voor zover je het niet wist, ga er kijken en zie dat zoiets 
niet houdbaar is.

Wij hebben als wijkraad via het vehikel van een pas opgerichte 
stichting protest moeten aantekenen bij de rechtbank. Maar tot 
heden zijn er alleen informatieve stukken uitgewisseld.

Het ziet ernaar uit, dat dit onvermijdelijk  ten koste van openbare 
autoparkeerplaatsen zal gaan. Dat nemen wij de gemeente 
namens de bewoners erg kwalijk. Zo worden stiekem, zonder 
inspraak private belangen boven de algemene gesteld.
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WIJKRAAD BURGWAL
Vergaderadres: 
Hello I’m Local
Spiegelstraat 4
2011 BP Haarlem

BESTUUR
Secretaris
Dick Rasenberg
secretaris@wijkraadburgwal.nl

Penningmeester
Yvonne Franken
penningmeester@wijkraadburgwal.nl

Bestuursleden
Maartje Breed
maartje@wijkraadburgwal.nl
Hein Terwindt
hein@wijkraadburgwal.nl
Theo Vermeij
theo@wijkraadburgwal.nl
Frans Brugman
frans@wijkraadburgwal.nl
Kelly Toonen
kelly@wijkraadburgwal.nl
Nic Tesser
Nic@wijkraadburgwal.nl

WEBSITE & CONTACT
www.wijkraadburgwal.nl
info@wijkraadburgwal.nl

WIJKKRANT
Redactie
Wijkraad Burgwal

Vormgeving:
Ontwerpen & Zo
ontwerpenenzo.nl
maartje@ontwerpenenzo.nl

Drukwerk
Drukkerij Damen Grafia

HANDIGE
CONTACTGEGEVENS

Gemeente Haarlem
023-5115115

Grof huisvuil
0900-8477

Wijkagent
www.politie.nl

SOCIAL MEDIA

 groups/burgwalhaarlem

 @Burgwalhaarlem

 Burgwal Haarlem Professionals

COLOFON

Richard Burggraaf werd in 1931 geboren in 
de Hagestraat. En al 22 jaar woonde hij, heel 
gelukkig, met zijn vrouw in de Anthoniestraat. 
In de middag- en avondzon zat hij op het 
bankje voor zijn huis en zwaaide vrolijk als je 
voorbij kwam. Ook tijdens zijn steeds korter 
wordende wandelingen maakte deze aardige 
man her en der een praatje. En dan ineens, 
op 1 februari 2020, tijdens een kopje thee met 
zijn vrouw, ‘dooft zijn kaars’. Sindsdien is het 
bankje leeg.... we zullen hem missen.

Pieter Makkelie (wie kende hem niet ?) overleed 
15 juni 2020. Op 25 januari was hij 85 
geworden. Hij zette het bedrijf van zijn vader, 
met zijn vrouw, voort en bouwde het uit. Maar 
de laatste jaren zagen we hem steeds minder 
aan zijn kade. Zijn gezondheid liep achteruit 
en de jaren begonnen te tellen. Hij moet met 
plezier gezien hebben dat de derde generatie, 
weer een Pieter Makkelie met zijn vrouw, 
het roer had overgenomen en dat de zaken 
doorlopen. We leven mee met de familie.

ENERGIETRANSITIE

12 februari 2020 ligt al weer ver achter ons, en vanaf dat 
moment stonden we zo goed als stil door Corona. We vertelden U 
een en ander over Energietransitie en wat wij zelf zouden kunnen 
doen om onze huizen zuiniger te maken. We willen de draad 
weer oppakken en met u verbeteringen zien te vinden om uw 
huis zuiniger en behagelijker te maken.

Iedere investering die niets verbetert is weggegooid geld. Wij willen u daarom voorstellen om 
uw huis te laten scannen met een infrarood camera. Dit kost slechts €90,- (en de gemeente 
betaalt hiervan € 50,-). Het voordeel is dat u kunt zien waar uw huis ‘lekt’. De, met hoge kosten, 
door u opgewekte warmte vliegt op veel plaatsen het huis uit. Met de beelden van die camera 
kunt u zichtbaar maken  waar die “lekkages” zijn. Hierdoor kunt u tegen redelijke kosten grote 
slagen maken.

Wij hopen zodra we weer mogen (na Corona) een voorlichtings- avond te organiseren, tijdens 
welke wij U de beelden van zo’n camera willen laten zien, maar ook willen wij u laten weten 
wat de overheid bij wil dragen (en tegen welke voorwaarden). En we zullen u informeren over 
dubbel glas en wat het eigenlijk kost. We zullen ook iets vertellen over isoleren. Hoe en waar ? 
Wij hebben in ons huis, na een scan met de infrarood camera, vastgesteld dat de grootste lek bij 
de achterdeur zat. Daar was een koude hoek en de watertemperatuur (van de vloerverwarming) 
stond altijd op 43gr. Nu, na nieuwe ramen H++, staat diezelfde thermostaat op 32gr. De kosten 
voor dat dubbele glas vielen ons alles mee. En de ruimte is nu behaaglijk.

Ook aardig om te weten: Auke de Vries die ons op 12 februari 2020 vertelde over zijn Rio 
warmte installatie heeft van de AFM bank de hoofdprijs gewonnen van € 25.000,- voor het 
meest innovatieve idee op het gebied van warmte- terugwinning. En dat tegen relatief lage 
kosten. Wij hopen dat we over niet al te lange tijd, gevaccineerd en wel, een avond over al deze 
onderwerpen kunnen organiseren. Zodra het zo ver is hoort u van ons.

MONUMENTEN COMMUNITY
Via het restauratiefonds kunnen monumenteneigenaren 
online ervaringen uitwisselende met elkaar. Op dit 
platform zijn eigenaren, professionals en liefhebbers 
actief met jarenlange ervaring en specialistische kennis. 
Zij delen ervaringen, verhalen en tips. 

Bij het wonen en werken in een monument helpt het 
restauratiefonds (NRF) met adviezen en financiering 
op gunstige voorwaarden. Denk hierbij aan adviezen 
m.b.t. verbetering van de duurzaamheid en maatregelen 
i.v.m. energiebesparing, het onderhoud, restauratie en 
bouwhistorisch onderzoek en niet te vergeten belangrijke 
informatie wat betreft vergunning en regelgeving. Kijk 
voor meer informatie op: community.monumenten.nl

Ook kunt u met eventuele vragen terecht bij de Burgwal 
wijkraadsleden Dr. Ir. Frans Brugman en Hein Terwindt, 
door een e-mail te sturen naar: info@wijkraadbrugwal.nl

IN MEMORIAM


