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Team wijkraad Burgwal 
Tot snel ziens,
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Het is lente en ook bij de wijkraad begint het weer te kriebelen. Een aantal van ons is al 
gevaccineerd en we pakken de vergaderdraad inmiddels weer op. Voor bijeenkomsten 
met bewoners is het nog te vroeg, maar dat gaat niet lang meer duren. Vlak voor de 
zomer halen we ons gezamenlijke project ‘Maak mijn buurt’ uit de slaapstand.

In de wijkeditie van januari hebben we jullie al even bijgepraat 
over onze aanpak met een team voor de Burgwal, dat bevalt 
goed. We worden goed gevonden en boeken zo nu en dan ook 
een succesje, bijvoorbeeld als het gaat om de vuilcontainers. 
Na de ‘voorlopige voorziening’ die we bij de bestuursrechter 
hebben gevraagd, merken we dat de gemeente de bewoners 
nog serieuzer neemt bij haar overwegingen. Voor de Korte Dijk 
is een alternatieve locatie gevonden, die gedragen wordt door 
bewoners. Voor de locatie aan de Lieve Vrouwengracht was 
helaas niet echt een goed alternatief beschikbaar en zal het 
bovengronds deel van de containers in het groen worden gezet. 
Bij velen is er begrip voor deze keuze.

Toch voelen we ons zelf nog niet genoeg ‘op sterkte’. Tijdens onze 
digitale bijeenkomsten zagen we veel bewoners werken aan nog 
meer initiatieven. Ze kwamen uit alle hoeken van de Burgwal, 
top! Omdat we hen en anderen ook graag in de wijkraad zien, 
zijn we een actie gestart voor het werven van nieuwe leden voor 
onze Wijkraad Burgwal. De diverse werkgroepen zijn ook op 
zoek naar buurtbewoners die zich voor een specifiek onderwerp 
willen inzetten. We kijken uit naar jullie reacties. Er is zoveel te 
doen en binnenkort kan het allemaal weer.

HEB JIJ...
... ook zoveel buurtplannen gemaakt tijdens de afgelopen maanden?
...  nog meer kansen gezien voor een nog betere leefbare eigen straat?

OF BEN JIJ...  
...  die enige échte Burgwaller waar we eigenlijk niet omheen kunnen, die we maar
 steeds niet vragen, maar veel meer van onze mooie wijk weet en te vertellen heeft
 dan de hele wijkraad bij elkaar?
...  misschien wel een ‘mug’ en woon je ook nog op het mooiste eiland van de stad. 
...  gewoon nieuwsgierig naar die fanatiekelingen achter de schermen van de wijkraad.
... hier net komen wonen en is dit dé manier om je buurtbewoners te leren kennen. 

Je zegt het maar! Veel is goed en nog meer Burgwal is beter. We gaan graag met je in 
gesprek. Op de woensdagen van 31 mei en 2 juni, tussen 18.30 en 19.30 uur zitten we 
voor je klaar op het terras van In den Swarten Hondt om al je vragen te beantwoorden. 
Je kunt je nu al aanmelden via info@wijkraadburgwal.nl, of van tevoren bellen met 
Dick (06 519 88 817) of gewoon langskomen.

NIEUWE LEDEN GEZOCHT
VOOR ONZE 
BURGWAL WIJKRAAD

Het enthousiaste team van de 
wijkraad ziet graag dat er nieuwe 
bestuursleden bij komen. Er 
hebben zich al twee nieuwe leden 
aangemeld maar we zouden graag 
met wat meer mensen nadenken 
over de wijk. We komen éénmaal 
per maand een avond bij elkaar. De 
ene keer is dat digitaal maar soms 
ook fysiek, waarbij we natuurlijk 
alle Corona-maatregelen in acht 
nemen. 
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LOPENDE BURGWAL ZAKEN & ‘MAAK MIJN BUURT’ UIT DE SLAAPSTAND

In deze mei editie van de wijkkrant lees je alles over de lopende zaken in de wijk en het project ‘Maak mijn Buurt’. 
Door het vervelende COVID-19 virus hebben er al een jaar lang geen fysieke bijeenkomsten meer plaatsgevonden 
en is ‘Maak mijn Buurt’ on hold gezet. Ook de drukbezochte jaarvergadering kon dit jaar helaas niet doorgaan. We 
proberen alle bewoners zo goed mogelijk op de hoogte te houden en communiceren daarom vooral via de website 
van de Wijkraad Burgwal, Facebook, Nextdoor, e-mail maar ook met deze populaire papieren wijkeditie. Voor de 
lopende zaken en ‘Maak mijn buurt’ zijn we met de volgende instanties de wijk ingegaan: Pré Wonen, de gemeente  
Haarlem en de Groengroep die een inventarisatie heeft gedaan van alle plantenbakken in de wijk. Dan is er nog 
een update over ‘Maak mijn buurt’ en vertellen wij u over een nieuw initiatief: het NK Tegelwippen.

SAMEN MET PRÉWONEN DE WIJK IN
In november heeft een aantal wijkraadsleden met mevrouw Engels van PréWonen een rondje door de wijk gemaakt en is 
gekeken waar de wijk aangenamer en leefbaarder gemaakt kan worden. Tijdens de wandeling kreeg mevrouw Engels een 
beter beeld van de wijk en was het zaadje geplant om een aantal plekken in de wijk samen met PréWonen, de wijkraad en 
bewoners onder handen te nemen. Helaas zijn er door Corona nog geen concrete acties ondernomen. Daarnaast hebben 
we vorige maand te horen gekregen dat mevrouw Engels een andere baan heeft gevonden en dat haar opvolging nog niet 
rond is. We hopen spoedig van PréWonen te horen wie haar gaat opvolgen en zullen dan de activiteiten weer oppakken. 
Wil je meehelpen bij het aanpakken van de wijk, geef je op om samen met andere bewoners en PréWonen aan de slag te 
gaan.

SAMEN MET DE GEMEENTE DE WIJK IN
In februari toen de straten nog vol lagen met sneeuw, zijn we met 
de gebiedsverbinder van de gemeente door de wijk gelopen om 
met haar te kijken hoe we initiatieven van wijkbewoners kunnen 
ondersteunen. Enkele initiatieven zoals het plaatsen van een fietsrek en 
het aanbrengen van een muurschildering, moeten door bewoners zelf 
opgepakt worden. De gemeente juicht het initiatief van de bewoners 
wel enorm toe en is blij met deze betrokkenheid. De bewoners zijn 
door de wijkraad geïnformeerd over de mogelijkheden om deze 
initiatieven met subsidie alsnog te realiseren. 

SAMEN MET DE GROENGROEP DE WIJK IN
Twee wijkbewoners (Thea & Roos) die deel uit maken van de 
Groengroep, hebben een inventarisatie gedaan van de in de wijk 
aanwezigen bloem/boom/plantenbakken. Het doel was om de 
status van de verschillende bakken in kaart te brengen. Ruim 60% 
van de bakken staat er geweldig en goed onderhouden bij. Van de 
overige bakken was 33% toe aan extra aandacht en onderhoud. 
Graag komen we in contact met bewoners die zich al ontfermen over 
de plantenbakken. Heb je er eentje voor de deur waar je niet om 
hebt gevraagd of heb je geen tijd of interesse meer om de bak te 
onderhouden, laat ons dat dan ook weten.

Stuur je wens over het weghalen, verplaatsen of omarmen van je of een 
plantenbak s.v.p. VOOR 7 JUNI NAAR INFO@WIJKRAADBURGWAL.
NL zodat we kunnen afstemmen wat er met de bakken moet gebeuren.

UPDATE ‘MAAK MIJN BUURT’
De wijkraad is vorig jaar gestart met het ‘Kaak mijn buurt’ project om de wijk nog 
leefbaarder te maken voor iedereen. Daarin zijn vier thema’s gekozen:

| GROEN MET IMPACT;
| VERBINDING MET EN TUSSEN BEWONERS;
| DUURZAAMHEID & MONUMENTEN EN
| HANDHAVING.

Samen met bewoners gaan we diverse activiteiten ontplooien voor de buurt. Bijvoorbeeld 
meer groen in de buurt met duurzaamheid in het achterhoofd. We zoeken weer onderlinge 
verbinding met bewoners. Op het gebied van handhaving hebben we ook onze wensen, 
zoals de aanpak van overlast aan en op het water, controle op te hard rijden maar 
ook wat betreft het bestemmingsplan mag er beter gehandhaafd worden. Wat betreft 
de ligplaatsen voor rondvaartboten lijkt dit uit de hand te lopen. Het is belangrijk dat de 
gemeente haar eigen plannen handhaaft.

Met elkaar voeren we de acties uit. Over ons plan, onze aanpak maken we afspraken met 
de gemeente. Dit noemen we een wijkcontract, daarvoor krijgen we wat extra geld en 
werken we stevig samen met de gemeente.

GROEN MET IMPACT
Door Corona zijn de meeste plannen even in de koelkast gezet. Het traject Groen met 
impact heeft gelukkig minder last gehad van de Corona beperkingen. Toch is er voor 
groen met heel veel meer impact, ook veel tijd en geduld nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over de herinrichting van het gebied rondom de Amsterdamse Poort, dat de Spaarne 
Sprong genoemd wordt. Het resultaat is dat we voor dit gebied nauw gaan samenwerken 
met de wijkraad voor de Scheepmakersdijk en dat we wachten op budget van de 
gemeente. Onze eigen Burgwaller Ben Cranenburgh heeft het geheel voor de Burgwal 
aangezwengeld. Dat werkt!

VERBINDING MET EN TUSSEN BEWONERS
Een ‘Zoom’ sessie om het item ‘verbinding met en tussen bewoners’ verder vorm te 
geven werd helaas onvoldoende bezocht. Hierdoor hebben de trekkers van dit thema de 
vervolgstappen voor dit onderwerp nog niet verder kunnen concretiseren.

DUURZAAMHEID & MONUMENTEN
De invulling van het duurzaamheidthema moet nog verder vorm krijgen. Er is voor Corona 
een interessante en goed bezochte sessie gehouden, maar zijn er nog geen concrete 
vervolgstappen bekend.

HANDHAVING
Voor het veelzijdige onderwerp handhaving zoeken we nog een enthousiaste wijkbewoner 
die dit onderwerp verder wil uitwerken met andere bewoners en wijkraadsleden.

REACTIES VORIGE NIEUWSBRIEF
Op het artikel rondom de speeltuin in 
de kerkhofstraat is een aantal reacties 
binnengekomen. De algemene tendens 
van de reacties is dat bewoners blij 
zijn met de huidige appartementen en 
het de buurt een positieve uitstraling 
geeft. Bedankt voor de reacties!
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NK TEGELWIPPEN
Haarlem gaat de strijd aan met Leiden bij het NK TEGELWIPPEN. Dinsdag 30 maart is het jaarlijkse 
Nederlands Kampioenschap Tegelwippen van start gegaan. Ook de gemeente Haarlem doet als 
één van de 40 gemeenten in Nederland mee in de competitie: welke gemeente verruilt de meeste 
(tuin)tegels voor groen? De gemeente Haarlem is hiervoor uitgedaagd door de gemeente Leiden. 
Help je mee in de Burgwalbuurt om van grijs naar groen te gaan! Kijk op de website voor meer 
informatie. www.wijkraadburgwal.nl/nk-tegelwippen

DE BUITENBETER APP
Met de gratis BuitenBeter app op je smartphone meld je een probleem snel en makkelijk 
bij je gemeente, meteen op de plek én het moment dat jij het signaleert! Deze app is 
ontwikkeld vanuit het perspectief van zowel inwoner als gemeente, zodat meldingen 
makkelijk gedaan en opgelost kunnen worden. Zo kun je zelf bijdragen aan een prettige 
leefomgeving en daarnaast kan de gemeente alle hulp gebruiken om de buitenruimte 
schoon, heel en veilig te houden.

HOE WERKT HET?
STAP 1: MAAK EEN FOTO VAN HETGEEN 
JE WILT MELDEN
De gemeente kan met de foto zo snel 
mogelijk de ernst van de situatie inschatten 
en bepalen hoe, door wie en wanneer het 
probleem kan worden opgelost.

STAP 2: LEG DE LOCATIE VAST
Op basis van GPS wordt de exacte locatie 
automatisch bepaald. Zo kan de gemeente 
meteen zien op welke plek de melding is 
gedaan. Je kunt ook zelf een adres intypen 
of de pin op het kaartje verplaatsen.

STAP 3: OMSCHRIJF HET PROBLEEM
Selecteer het probleem uit de lijst met 
veelvoorkomende problemen, zoals 
zwerfvuil op straat, slecht wegdek 
of kapotte straatverlichting. Je kunt 
het probleem ook omschrijven of 
toelichten.

STAP 4: VERZEND DE MELDING
De melding is nu klaar om te versturen

VOLG DE MELDING
Je kunt de status van je melding 
volgen. Als jouw gemeente ook 
terugkoppeling geeft, kun je de 
status van je melding blijven volgen. 
Probleem opgelost? Groen staat voor 
afgehandeld.

31 MEI & 2 JUNI
18:30 - 19:30 uur
In den Swarten Hondt
Spaarne 37

DATUM
TIJD

LOCATIE

ZIN IN DE 
WIJKRAAD?

BEZOEK HET

VRAGENUURTJE

TIP!


