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BESTE WIJKGENOTEN,
Dat het voorjaar in aantocht is en we al hebben kunnen genieten van het eerste voorjaarszonnetje vind ik heerlijk. 
En net zoals de krokussen, narcissen en tulpen tot bloei gekomen zijn, zo komen onze nieuwe wijkraadinitiatieven 
ook tot bloei. Zo is enkele weken geleden met een groepje wijkbewoners een wandeling gemaakt om de buurt 
én elkaar beter te leren kennen. Tijdens NL Doet heeft een kleine groep vrijwilligers uit de buurt een opknapbeurt 
aan het Habrakenhof gegeven. En kort geleden reed een koffiekar door de buurt om buurtbewoners onder het 
genot van een kop koffie met medebewoners in contact te brengen. Zo staan de komende periode nog meer 
kleinschalige initiatieven op de rol die. Op onze website staat een overzicht van alle activiteiten. Laten we met 
zijn allen deze initiatieven steunen door deel te nemen. Naast dat het gewoon leuk en gezellig is, neemt hiermee 
de leefbaarheid in de buurt ook verder toe. Dus graag tot ziens op een van de activiteiten!
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PLANNEN, IDEEËN & VEEL INFO!
Dat was de strekking van de 
bewonersbijeenkomst van woensdag 30 
maart. 

Deze energieke bijeenkomst stond 
helemaal in het teken van ‘Maak mijn 
buurt’ waar alle werkgroepen (Sociale 
Verbinding, Groen met Impact, Duurzaam 
& Monumenten en Leefbaar Burgwal) hun 
korte, middellange en lange termijnvisie 
deelden.

Emmy Jitta, Beleidsadviseur Duurzaamheid 
Afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid 
en Wonen van de Gemeente Haarlem 
presenteerde de toekomstplannen en 
deelde tips voor een gasvrijer Haarlem. 
Scan de QR code om deze presentatie te 
downloaden.



2 3

EVEN BIJPRATEN…
DOOR DE WERKGROEP DUURZAAMHEID & MONUMENTEN
Tijdens de bewonersbijeenkomst heeft mevrouw Emma Josephus Jitta van 
het duurzaamheidsteam van de gemeente Haarlem gesproken over de 
subsidiemogelijkheden die er zijn voor de aanpak en verbetering van 
isolatie van bestaande woningen en over vormen van alternatieve energie. 
Meer informatie hierover is te vinden op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Daarnaast werden praktische tips gedeeld. Want energie besparen hoeft 
niet duur en ingrijpend te zijn. Er zijn kleine maatregelen die direct zonder 
hoge kosten uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan: energiezuinige 
LED verlichting, een goed onderhouden cv-installatie, het plaatsen van 
tochtstrippen en zuinig omgaan met warmwater.

Als deze eenvoudige maatregelen zijn toegepast kan gedacht worden 
aan het isoleren van vloeren of het plaatsen van voorzetbeglazing of een 
luchtwarmtepomp. Kijk voor meer tips op www.degroenemenukaart.nl

Specifiek voor monumenteneigenaren werd gesproken over het 
restauratiefonds. Monumenteneigenaren komen vaak voor uitdagende 
en specifieke situaties te staan bij aankoop, onderhoud, restaureren, 
herbestemmen of verduurzamen. Het Restauratiefonds heeft daarvoor een 
‘Monumenten Community’ opgezet. Hierin worden monumenteneigenaren 
bij elkaar gebracht, met als doel om ervaringen, verhalen en tips uit te 
wisselen. 

Geïnteresseerd?
Maak dan een profiel aan op community.monumenten.nl, of 
vraag informatie aan via community@restauratiefonds.nl. Kijk op 
restauratiefonds.nl/restauratiewijzer voor praktische informatie en 
handige checklists voor het onderhouden, restaureren, verduurzamen of 
aankopen van een monument. 

Wie dit jaar de nieuwjaarsbijeenkomst van de wijkraad 
heeft bijgewoond, heeft indirect al kennis gemaakt met The 
Productioneers. De jonge, enthousiaste eigenaren van dit 
bedrijf boden na het lezen van de uitnodiging, ons spontaan en 
belangeloos hun diensten en faciliteiten aan. En zo kwam het dat 
wij op 12 januari vanuit hun professionele studio digitaal met 
jullie het glas konden heffen op een mooi 2022. Hoogste tijd om 
nader kennis te maken…

THE PRODUCTIONEERS... WIE ZIJN JULLIE EN WAT DOEN JULLIE? 
The Productioneers is ongeveer tweeënhalf jaar geleden 
begonnen als een samenwerking tussen de broers Sam en Noah 
Pappot. We zijn begonnen als event producent. Dit houdt in dat 
we ons bezig houden met het ontzorgen van de organisatie. 
Hierbij kun je denken aan stroom- en watervoorzieningen, alle 
tijdelijke infrastructuur, het begeleiden en plannen van de op- en 
afbouw van een evenement en een soepel verloop tijdens de 
uitvoer. In maart 2020 hebben we het roer moeten omgooien en 
zijn we begonnen met het aanbieden van livestreaming diensten. 
In de afgelopen twee jaar hebben we 300+ uitzendingen 
begeleid of geproduceerd. Van grote internationale congressen 
tot kleinschalige uitzendingen.

HOE LANG ZIJN JULLIE AL AAN DE BURGWAL GEHUISVEST
EN WAAROM DE BURGWAL? 
Sinds 1 januari 2021 zijn wij gehuisvest aan de Burgwal 91. 
Als geboren Haarlemmers wilden we graag een plek in of dicht 
bij het centrum. Daarnaast was deze locatie al voorzien van 
een afgescheiden voorkamer die we perfect konden inrichten als 
kleine studio. 

WAT VINDEN JULLIE HET FIJNSTE AAN DE BURGWAL?
Het is op loopafstand van het centrum, het is rustig (iets wat 
tijdens opnames goed van pas komt) en het is misschien wel een 
van de mooiste stukjes van Haarlem. 

OP WELK PROJECT ZIJN JULLIE HET MEEST TROTS?
Dat moet een opdracht geweest zijn voor het Global Center on 
Adaptation. Een van onze collega’s is naar Kenia gevlogen om 
daar een uitzending te begeleiden met een aantal hooggeplaatste 
sprekers, waaronder andere Ban-Ki Moon (voormalig secretaris-
generaal van de VN). De sprekers waren niet fysiek aanwezig, 
maar belden in via een videoconnectie. Wij haalden de 
camerabeelden vanuit Nairobi hier op ons kantoor binnen en 
verwerkten deze tot een complete uitzending. Zo bijzonder, 
omdat we in zowel Kenia als op de Burgwal aan het werk waren 
en met elkaar over de portofoon in contact stonden. En ik weet 
niet hoe het met jullie zit, maar ik zit niet dagelijks met Ban-Ki 
Moon in een Zoommeeting. Al met al een erg leuke en leerzame 
productie voor een mooie organisatie!

WILLEN JULLIE NOG IETS TEGEN ONZE LEZERS ZEGGEN?
Met de zomer op komst en het einde van corona in zicht, hopen 
we ook weer veel evenementen te doen waar gasten fysiek 
aanwezig zijn. Want op mooie locaties evenementen bouwen 
om er vervolgens gasten te kunnen ontvangen, blijft het mooiste 
wat er is.

Oh ja! Last but not least. Wij drinken de hele dag door koffie, 
dus mocht je zin hebben in een bakkie; schroom niet eens aan 
te bellen!

EVEN BIJPRATEN...
DOOR DE WERKGROEP LEEFBAAR BURGWAL
12 maart hebben we deelgenomen aan de vrijwilligersdagen van ‘NL Doet 2022’. Een kleine groep vrijwilligers uit de buurt heeft een 
opknapbeurt aan het Habrakenhof gegeven. Er is schoongemaakt, zwerfafval weggehaald en nieuwe planten zijn in de plantenbakken 
geplaatst.

Ben je geïnspireerd? Doe dan volgend jaar mee aan ‘NL Doet 2023’.  Bovendien is er ook nog een andere actie die nog op de planning 
staat: The World Cleanup Day op 17 september 2022. 

Wil je deelnemen aan één of beide evenementen, of heb je interesse om samen een schoonmaakactie in de wijk te organiseren of heb je 
andere ideeën? Meld je bij ons aan door een mail te sturen naar: info@wijkraadburgwal.nl onder vermelding van ‘World Cleanup Day 
2022’ of ‘NL Doet 2023’ of met een eigen idee voor een actie. We nemen dan contact met je op om het te bespreken.

THE PRODUCTIONEERS
Burgwal 91

www.theproductioneers.nl

EVEN KENNISMAKEN
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EVEN BIJPRATEN...
DOOR DE WERKGROEP SOCIALE VERBINDING
De afgelopen maanden zijn we veel in gesprek 
gegaan met wijkbewoners en hebben hierbij leuke en 
inspirerende contacten gelegd. Bovendien hebben we 
nog meer ideeën opgedaan voor mooie activiteiten, 
waarvoor we bij de gemeente een uitgebreid plan 
ingediend hebben in het kader van het corona-
initiatievenbudget. En... niet te vergeten... leggen we 
nu de laatste hand aan ons jaarplan!

Op de bewonersbijeenkomst van 30 maart j.l. hebben 
de aanwezige wijkbewoners een sneak preview 
gekregen van onze plannen. Het is mooi om te zien 
dat inmiddels vele van jullie mee willen doen en vooral 
ook iets willen organiseren. Alleen met elkaar kunnen 
we ons plan tot een succes maken. Heb jij je nog niet 
opgegeven? Schroom je niet en meld je aan. Stuur 
ons een mail en wij zorgen voor de verbinding met de 
buurtgenoten. 

Hou de Nieuwsflitsen en wijkkranten goed in de 
gaten voor de activiteiten waaraan jij mee wilt doen. 
Wil je daar niet op wachten? Ga naar de website: 
wijkraadburgwal.nl en maak één keuze of meerdere 
keuzes. Dat mag natuurlijk ook. Onze boodschap: blijf 
in verbinding en zorg een beetje voor elkaar!

Namens de werkgroep Sociale Verbinding
Mario & Leo
leefbaar@wijkraadburgwal.nl
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MELD JE AAN VOOR ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF
We sturen niet heel vaak een digitale nieuwsbrief, maar als we deze sturen ben je helemaal op 
de hoogte van praktische informatie en het wel en wee van onze buurt. Wil je hem ook graag 
ontvangen? Stuur een mail naar: info@wijkraadburgwal.nl en we zetten je op de mailinglist. 
Uitschrijven kan op elk gewenst moment.

MELDING DOEN
Via de gemeentesite: www.haarlem.nl/melding-doen kun je online iets melden over je 
woonomgeving. Bijvoorbeeld over afval, losse stoeptegels, parkeeroverlast, straatverlichting, 
zwerffietsen, geluidsoverlast, slecht wegdek, bomen etc.

EVEN BIJPRATEN…
DOOR DE WERKGROEP GROEN MET IMPACT
Ruim een jaar geleden heeft de Groengroep een inventarisatie gedaan van de plantenbakken in de 
Burgwal. Dit leverde naast een goed beeld voor wat betreft het aantal bakken dat de buurt rijk is, 
ook de status van de bakken en dito groenvoorziening (of het ontbreken daarvan). Het merendeel 
van de bakken bleek helaas verwaarloosd. Dit komt o.a. door het ontbreken van eigenaren (door 
verhuizing), nieuwe bewoners die niet weten dat ze een bak kunnen adopteren of dit niet willen, 
of de planten/bomen zijn niet geschikt te overleven in een bak op een bepaalde locatie (zon- of 
schaduwkant). Het doel van de Groengroep is de komende jaren, samen met de buurtbewoners, te 
zorgen dat alle bakken in de buurt op de juiste plekken staan en ze er weer picobello uitzien. Dat wil 
zeggen: met juiste groene en bloeiende beplanting door het hele jaar heen.

De eerste stap naar gezonde boombakken. Om dit doel te realiseren is subsidie aangevraagd – 
en deze hebben we gekregen! Daarna was de eerste stap in het groenplan het opknappen van de 
zeven bakken aan de Lange Herenvest. Deze vormen tenslotte de entree van Haarlem. Om nieuw 
leven in te boombakken te blazen was het zaak dit vakkundig aan te pakken. November 2021 is 
een hoveniersbedrijf ingehuurd om dit te realiseren. Zij hebben de bomen kunnen redden door deze 
vakkundig te snoeien en op de goede hoogte te planten zodat er ruimte is voor de wortels. Daarnaast 
hebben zij de verarmde aarde verbeterd door juiste bemesting, speciaal afgestemd op de beplanting en 
hoeveelheid aarde en luchtpijpen in de aarde aangebracht. De bakken hebben nu een prima basis voor 
een verdere beplanting voor de toekomst. Naast het uitvoerende werk heeft het hoveniersbedrijf advies 
gegeven hoe we de grond in de bakken kunnen verbeteren en welke beplanting het beste aanslaat in 
combinatie met de huidige lindebomen die in deze bakken staan.

De volgende stap: de bakken aan de Burgwal. Na het succes van de bakken aan de Lange Herenvest, 
heeft de Groengroep ervoor gekozen de acht bakken aan de oneven kant van de Burgwal aan te 
pakken. Er hangen flyers aan deze bakken om te achterhalen wie de ‘verzorgers/eigenaren’ zijn. Er 
hebben zich inmiddels al bakverzorgers gemeld. Zijn er bakken die geen verzorger hebben of krijgen, 
dan is het eventueel mogelijk de bakken te plaatsen bij bewoners die wel graag een bak, elders in de 
wijk willen verzorgen. 

Doe je mee met de Groendag? In april staat een Groendag op de planning om de bakken aan de 
Burgwal op te knappen. Het idee is om van te voren weer een hovenier in te huren om op dezelfde wijze 
als op de Lange Herenvest de bakken te voorzien van een goede basis, zodat de beplanting weer jaren 
mee kan. De exacte datum is nog niet bekend. Je kunt wel alvast aanmelden om deze dag te helpen met 
het opknappen en beplanten voor de bakken aan de Burgwal. Wil je een bak ‘adopteren’ dan kan dat 
ook via: info@wijkraadburgwal.nl

AFVALCONTAINER VOL?
Ben jij ook zo vaak voor niets naar de afvalcontainer gelopen omdat deze vol zit? Gelukkig 
heeft Spaarnelanden daar nu een oplossing voor gevonden. Je kunt nu via de website 
eenvoudig checken of jouw container vol is. Ga naar: inzameling.spaarnelanden.nl Selecteer 
bovenin bij wijk: ‘oude stad’ en je krijgt een overzicht van alle afvalcontainers in de Burgwal 
en het centrum met de status vermeld. Je kunt zelfs het type afvalcontainer selecteren. Mocht 
jouw afvalcontainer wel heel vaak vol zijn of er ligt veel zwerfafval naast, maak een melding 
via de Buiten Beter app!

GROF HUISHOUDELIJK AFVAL
Wist je dat het nu heel eenvoudig is om een afspraak maken om je grof huishoudelijk afval 
(GRATIS) op te laten halen? Gaan naar de website van Spaarnelanden: https://afvalwijzer.
spaarnelanden.nl/grofafvalafspraak en vul je gegevens stap voor stap in en kies uit één van 
de beschikbare ophaaldagen. De afspraak is pas compleet als je alle stappen hebt doorlopen 
en een bevestiging per e-mail hebt ontvangen.

TIPS!


