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BESTE WIJKGENOTEN,
Wat is het leuk om te merken dat onze wijkkrant en de diverse activiteiten door 
steeds meer wijkbewoners gewaardeerd worden. Steeds vaker worden leden van de 
wijkraad gevraagd welke activiteiten op stapel staan. Daarnaast komen steeds meer 
bewoners zelf met initiatieven. Dat geeft de burger weer moed! Het mooie en leuke 
aan betrokkenheid vanuit de buurt is dat bewoners elkaar opzoeken, met elkaar in 
gesprek raken en dat daarmee het gemeenschapsgevoel in de wijk versterkt wordt. 
Dat gemeenschapsgevoel in onze wijk valt op bij nieuwe wijkbewoners die in onze 
wijk komen wonen. Het wordt ook als gemis gezien door bewoners die onze wijk 
verlaten. Zo gaat ons enthousiaste wijkraadslid en doorpakker Yvonne de wijk en 
wijkraad verlaten omdat ze een prachtig aanbod heeft gekregen om in het buitenland 
te gaan werken. Ze hoopt daar net zo’n fijne buurt te treffen als onze Burgwal, ik gun 
dat haar van harte. Erg leuk allemaal maar stiekem ben ik blij dat ik gewoon lekker in 
de Burgwal kan blijven en kan genieten van de zomer in deze heerlijke buurt. Ik wens 
jullie een mooie zomer, in het buitenland of de Burgwal. 
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Nic Tesser - Voorzitter -
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Onze penningmeester gaat ons helaas 
verlaten voor een droombaan in het 
buitenland. We zijn daarom op zoek 
naar een buurtbewoner die deze taak 
wil overnemen. Onze financiën zijn 
niet heel ingewikkeld en uitgebreid 
en een financiële achtergrond is niet 
echt nodig. Ook zijn we op zoek naar 
iemand die het team Leefbaar wil 
versterken en iemand die Duurzaam 
op zich wil nemen. Kan jij iets voor ons 
betekenen? Je krijgt er veel gezelligheid 
voor terug en je kunt bovendien echt 
iets voor de wijk doen. Stuur een mailtje 
naar: info@wijkraadburgwal.nl en we 
nemen contact met jou op.

*** GEZOCHT ***
NIEUWE BESTUURSLEDEN

MONUMENTENLOKET
Het Monumentenloket Haarlem 
geeft je alle benodigde info over 
monumenten. Ben je eigenaar van 
een monument? Het stappenplan  op 
de volgende pagina helpt je verder 
op weg.

Stappenplan volgende pagina

WERKGROEP DUURZAAM 

& MONUMENTEN

welkom door de voorzitter • gezocht: nieuwe bestuursleden • monumentenloket en 
stappenplan • even kennismaken met Hello I’m Local • update werkgroep Leefbaar • 
de Nationale Tegelwipdag • update werkgroep sociale verbinding • wijkdiner 2022 • 
historische wijkwandelijng • tips & info
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Onze favoriete vergaderplek is Hello I’m Local, een boutique hostel 
waar we altijd welkom zijn. Het is niet alleen een prachtige en 
creatieve plek in onze Burgwal. We kunnen ook altijd aanschuiven 
voor het eten wanneer we daar vergaderen. Dat maakt het 
vergaderen toch wel extra leuk en gezellig. Onze contactpersoon 
is al jaren Melle, dus vroegen we Melle: ‘Wie ben jij en vertel eens 
wat over Hello I’m Local’!

WIE IS MELLE EN WAT DOET MELLE?
Ik ben Melle en ik ben al bijna vijf jaar deel van het team dat Hello 
I’m Local runt. Veel buurtgenoten denken dat ik de eigenaar of 
manager ben, maar in de dagelijkse praktijk runnen we het hostel 
met een vast team van zes bijzondere mensen. Ieder van ons heeft 
een eigen rol en draagt op die manier bij aan het reilen en zeilen 
van het hostel.

HELLO I’M LOCAL, EEN BIJZONDERE NAAM.
WAT SCHUILT ERACHTER?
De naam van het hostel sluit aan op het concept. Het hostel zit net 
iets buiten het toeristische centrum en het team bestaat uit vrijwel 
alleen maar Haarlemmers. In het interieur en in de kamers vind je 
subtiele (en minder subtiele) verwijzingen naar Haarlemse thema’s. 
Met de wijkraad die hier vergadert en verschillende andere lokale 
initiatieven is het hier soms drukker met buurtgenoten dan met 
buitenlandse reizigers... Hier ben je werkelijk onder de ‘locals’!

WE KENNEN HET FENOMEEN HOSTEL, MAAR BOUTIQUE 
HOSTEL... WAT HOUDT DAT PRECIES IN?
De plek waar ik werk is uniek. Iedere kamer is anders en ook al 
zou je bijzonder hard je best doen dan nog lukt het nooit om deze 
Hello I’m Local precies zo te kopiëren.

JIJ REGELT ALTIJD ALLES VOOR ONS ALS WE KOMEN VERGADEREN, 
MAAR JE HEBT VAST MEER COLLEGA’S. HOE GROOT IS JULLIE 
TEAM ONDERTUSSEN GEWORDEN?
Met het café en het theater (voorheen de Toverknol) en 8 nieuwe 
kamers is het hostel in één keer bijna verdubbeld qua omvang. 
Met al deze nieuwe leuke activiteiten is het team dan ook bijna 
verdubbeld. Het is ontzettend leuk dat we nog steeds met vrijwel 
alleen maar Haarlemmers in het team werken. Vier nieuwe mensen 
in het team komen zelfs hier uit de Burgwalbuurt!

JULLIE HEBBEN ONLANGS EEN GROTE VERBOUWING 
ONDERGAAN. ZIJN JULLIE ALLEEN FYSIEK GROTER GEWORDEN 

OF BIEDEN JULLIE NU OOK MEER SERVICES AAN?
De afgelopen jaren hebben we ons best gedaan om te ontdekken 
wat de buurt wil. Een veel gehoorde vraag was een plek waar je 
koffie met iets lekkers kan krijgen of ’s avonds snel iets makkelijks 
kan eten. Vroeger kon je daarvoor alleen terecht bij ‘In den 
Swarte Hondt’ of moest je het Spaarne over. Nu kun je daarvoor 
dus ook terecht in het café. Daarnaast hebben we vrij spontaan 
de bedrijfsvoering van de Toverknol (kindertheater) overgenomen.

DEZE SERVICES, ZIJN DIE ALLEEN VOOR DE HOSTELGASTEN OF 
MAG IEDEREEN DAAR GEBRUIK VAN MAKEN?
Juist voor de buurt, daar draait het allemaal om. Als die reizigers 
doorhebben dat het gezellig is dan schuiven die vanzelf aan. 
Vanaf deze week zijn we begonnen met vier vaste activiteiten: Co-
working op maandag, Tafel van Veel op woensdag, live muziek 
op zaterdag en een brunch op zondag.

HELLO I’M LOCAL IS AL JAREN GELOKALISEERD IN DE BURGWAL. 
WAAROM DE BURGWAL? IS HET CENTRUM NIET VEEL LOGISCHER 
VOOR TOERISTEN?
Saskia heeft lang gezocht naar de juiste plek en niet alleen in 
Haarlem. De ontwikkeling op deze plek in de Burgwal buurt is een 
bijzondere samenwerking tussen Stadsherstel Amsterdam, Saskia 
Hurd en de gemeente Haarlem. In 2011/2012 was de gemeente 
juist op zoek naar meer activiteit in de Spaarnwouderstraat.  Toen 
Stadsherstel het complete blok tussen de Spiegelstraat, Leliestraat 
en Spaarnwouderstraat aankocht zijn ze samen met de gemeente 
Haarlem op zoek gegaan naar een juiste invulling. De pitch 
van Saskia Hurd voor dit hostelconcept is uiteindelijk door de 
gemeente als beste idee gekozen.
JE ONTMOET NATUURLIJK HEEL VEEL VERSCHILLENDE EN 
VOORAL BIJZONDERE MENSEN. ZIJN ER GASTEN DIE JE BIJ ZIJN 

GEBLEVEN? EN WAAROM?
Iedere reiziger is wel een beetje bijzonder. Iemand die ik mij 
nog goed herinner is Ray. Ray is een wat oudere Zuid-Afrikaanse 
man van ruim 2 meter lang en met lange, witte haren. Een 
beetje zoals de grote vriendelijke reus uit de gelijknamige film. 
De ontwikkelingen in Zuid-Afrika dwongen hem destijds om te 
verhuizen naar Haarlem en in zijn eerste week verbleef hij hier. 
Zijn verhalen over Zuid-Afrika waren magisch.

WAT IS HET MEEST VREEMDE OBJECT WAT EEN GAST HEEFT 
ACHTER GELATEN?
Dat was een soort van spannende Koreaanse Talisman. Niemand 
durfde het aan te raken en uiteindelijk heeft het nog twee jaar in 
de keuken gehangen. Hij bracht ons geluk. We hebben immers 
nooit een klacht gehad over onze lekkere ontbijtjes. Waarschijnlijk 
heeft de talisman zijn werk goed gedaan.

WIE IS JULLIE MEEST BEROEMDE GAST DIE JULLIE OOIT HEBBEN 
MOGEN ONTVANGEN?
Vier jaar geleden hadden we opnames voor een Chinees reality 
programma waar meer dan 50 miljoen mensen naar keken. 
Supergaaf! Daarnaast hebben we regelmatig artiesten over de 
vloer die optreden in het Patronaat.

EN TOT SLOT, ‘WHAT HAPPENS IN THE HOSTEL, STAYS IN DE 
HOSTEL...’ MAAR JE HEBT VAST EEN GOED VERHAAL VAN EEN 
GEKKE OF VREEMDE GEBEURTENIS DAT TE LEUK IS OM GEHEIM 
TE HOUDEN... ;)
Misschien wel het verhaal van mijn oud-collega Nikki en een gast 
die, toen niemand keek, een muffin had gestolen. Toen die niet 
wilde betalen heeft Nikki zonder aarzelen de politie gebeld. Zij 
hebben hem vervolgens zonder al te veel vragen hardhandig 
geboeid en meegenomen naar het bureau. Daarna hebben wij 
eigenlijk nooit meer iets van hem gehoord.

EVEN KENNISMAKEN
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Het Monumentenloket Haarlem is op afspraak te 
bezoeken op dinsdagen van 14:00 uur – 16:30 uur in 
de Bakenesserkerk, ingang Vrouwestraat 12, Haarlem. 
Afspraken kunnen gemaakt worden door een mail te 
sturen naar monumentenloket@haarlem.nl

STAP 1
Wat is de beschermde status van het monument? Je 
kunt info opvragen bij erfgoed@haarlem.nl 

STAP 2
Het verduurzamen. Deze stap gaat over energie 
besparen en opwekken.

STAP 3
De geschiedenis van je pand. Schakel hiervoor - in 
overleg met de gemeente -  een gekwalificeerde 
bouwhistoricus in via www.bouwhistorici.nl

STAP 4
Maak een integraal plan via de afdeling Erfgoed. Kijk 
voor info op: www.haarlem.nl/monumentenvergunning 
en op www.omgevingsloket.nl 

STAP 5
De uitvoering en de kwaliteit die wordt getoetst 
door de erfgoedadviseurs van de gemeente. Het 
Monumentenloket Haarlem helpt je bij bovenstaande 
stappen verder op weg.

MONUMENTENLOKET STAPPENPLAN

HELLO I’M LOCAL 

Spaarnwouderstraat 74
2011 AE Haarlem

+31 (0)23 844 6916

helloimlocal.com
@ helloimlocal
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De werkgroep Leefbaar Burgwal is inmiddels één van de vaste schakels 
in de ‘Maak mijn buurt aanpak’ voor de Burgwal. Met Pualani van der 
Biezen aan het roer wordt er gewerkt aan een leefbare Burgwal. In 
deze wijkkrant kunnen jullie daar alles over lezen.

WIJKSCHOUW
Op het ogenblik bereidt de werkgroep een volgende wijkschouw voor. Dit is een tweede in een reeks. Dit keer willen 
we nog beter gefocust op pad. De gemeente is tijdens de schouw aanwezig en bewoners kunnen zich aanmelden. 
Voor een goed resultaat willen we dit keer starten met een voorbereidend gesprek. Hierbij maken we gebruik van de 
gemeentemeldingen over het eerste kwartaal van dit jaar. Deze geven een overzicht van het aantal meldingen per 
straat en  zijn gerubriceerd (afval, parkeeroverlast, verlichting bestrating, etc.). Tijdens de voorbereiding en tijdens de 
schouw zelf vragen we ook van de bewoners input voor locaties voor fietsenstallingen in de wijk. Het rondslingeren 
van (oude) fietsen is nog steeds een punt van grote ergernis voor veel bewoners. De voorbereidende bijeenkomst en 
de schouw organiseren we in juni/juli. Hou onze website en Nieuwsflits in de gaten voor de exacte datum. Je kunt 
je voor het gesprek en de schouw aanmelden. Hou rekening houden met een bijeenkomst van tweeënhalf uur. We 
bereiden een uur voor, gaan één uur aan de wandel en sluiten af met een kop koffie/thee.
 
ALCOHOLVERBOD ‘SPAARNE TRAPPEN’
Het alcoholverbod langs de Lieve Vrouwengracht zal worden verlengd tot 1 januari 2023. Het college van 
Burgemeester en wethouders van onze gemeente heeft daar onlangs toe besloten. Zie foto hieronder voor het gebied 
waarvoor het verbod geldt. Aan het einde van dit kalenderjaar, in oktober-november, wordt de aanpak geëvalueerd. 
Vanuit de werkgroep Leefbaar gaan wij ons samen met de gemeente inspannen voor een goede evaluatie, met 
waardevolle inbreng van bewoners. We houden jullie op de hoogte via de Nieuwsflits of de wijkkrant.
 
THEMA BIJEENKOMST ‘STRAATWERK’
Het aantal meldingen dat bij ons en bij de gemeente binnenkomt over het straatwerk in de Burgwal is aanhoudend 
fors, en eerlijk gezegd laat de kwaliteit van het wegdek in een aantal straten behoorlijk te wensen over. Ook hierover 
willen we graag en gericht met de gemeente in overleg. Wij begrijpen dat het verbeteren van het wegdek kostbaar 
is. Hier moet jaren van tevoren geld voor gereserveerd worden en een goed moment voor een aanpak is er eigenlijk 
niet. In een dicht bewoonde wijk als de Burgwal, is er altijd wel iets wat een besluit over de aanpak kan beïnvloeden. 
Daarom is het goed om hierover met de gemeente in gesprek te gaan. Wat komt er allemaal bij kijken en wat bepaalt 
nu feitelijk het besluit voor groot onderhoud of herstructurering van een straat? Belangrijk tijdens dit proces is hoe wij 
daar als bewoners van de Burgwal bij betrokken worden. Het zou fijn zijn om ook daar afspraken over te maken 
met de gemeente.

De themabijeenkomst ‘straatwerk’ gaan we voorbereiden met de gemeente. Het tijdstip waarop deze zal plaatsvinden 
kunnen jullie binnenkort lezen in onze Nieuwsflits, wijkkrant of op de site. De informatie komt er zo snel mogelijk 
aan!

WERKGROEP 

LEEFBAAR BURGWAL

WERKGROEP

GROEN MET IMPACT

DE NATIONALE TEGELWIPDAG
Dit groenevenement was een enorm groot succes. De groengroepen 
van de Burgwalbuurt en de Scheepsmakersdijk hebben de groene 
vingers inééngestoken en samen de landelijke actie op 14 mei jl., 
voor beide buurten vormgegeven. Angelique (Scheepmakersdijk), 
Iris en Thea (Burgwalbuurt) hebben dit initiatief van de overheid 
met veel enthousiasme opgepakt om de wijken groener en dus 
mooier te maken.

De ‘Tegelwipdag’ werkt volgens een eenvoudige formule. Je levert 
als bewoner een stoeptegel in en je krijgt per huishouden drie 
plantjes ervoor terug. Spaarnelanden zorgt voor de afvoer van 
het overtollige zand en de tegels. Ook stellen zij grofvuilzakken 
ter beschikking waar al het afval in kon worden verzameld. Deze 
worden weer opgehaald na het event. De gemeente subsidieert 
de plantjes die voor deze Tegelwipdag geleverd worden.

De uitgifteplek is vastgesteld op de grens van beide buurten aan 
het Spaarne. De kruising van de Houtmarkt en de Koralensteeg 
is hiervoor uitgekozen. Een betere plek kunnen we niet kiezen. 
Een bewoner levert spontaan stroom voor de bellenblaasmachine 
tezamen met een gezellig muziekje. Thea en Heleen van de 
Scheepsmakersdijk leveren nog plantenzaadjes als extraatje om 
uit te delen.

Angelique heeft bij haar buurman een prachtige oude bakfiets 
geleend, waarin de kratjes met plantjes perfect passen. Dat geeft 
een extra dimensie aan het evenement. Het weer tijdens de dag 
was prachtig. Om 10:00 uur stonden we klaar met onze kar vol 
prachtige plantjes. Tijdens het afhalen kon men ook genieten 
van een drankje en een hapje. Precies om 10:00 uur kwamen 
de eerste bewoners al inleveren. Ja, want je kunt het wel goed 
organiseren, maar het slaagt alleen maar als de bewoners ook 
enthousiast zijn. Nou dat waren ze zeker. De hele dag door werd 
er zand en stenen ingeleverd. De beschikbare plantjes werden 
vervolgens uitgedeeld.

Voor zover we weten zijn er op de Lange Herenvest, Antoniestraat, 
Beeksteeg, Leliestraat, Kerkhofstraat, Burgwal, Dijkstraat, 
Scheepmakersdijk, Glasblazerstraat, Houtmarkt, Damaststraat en 
Habrakenhof prachtige geveltuintjes aangelegd. Misschien zijn er 
meer tuintjes aangelegd en ook voor hen geldt: Hulde!

Het was een super geslaagde dag voor iedereen. We hebben dan 
ook afgesloten met een heerlijk glaasje wijn om het grote succes te 
vieren. Volgend jaar gaan we het zeker weer doen!  
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WAT HEBBEN WIJ GEDAAN?

DE EERSTE BUURTBORREL OP 6 MEI
Daar was ie dan. De eerste editie van de buurtborrel. 
Suzanne had het initiatief genomen en heeft 
haar huis opengesteld om haar buurtgenoten te 
ontvangen. Wat wel grappig was, was dat er vooraf 
geen aanmeldingen binnengekomen waren via de 
wijkraadmail. Toch een beetje drempelvrees? Laat het 
ons weten. We hadden geen idee wat wij konden 
verwachten. Suzanne had heerlijke hapjes gemaakt 
en de drankjes stonden op tafel. Alles was goed 
voorbereid, waarvoor onwijs veel dank Suzanne! Wij 
waren klaar voor een geslaagde borrel. En dat werd 
het!  Onverwacht kwamen er zo’n 15 buurtbewoners 
langs met eigen drankjes en hapjes. Het werd een 
heel geslaagde bijeenkomst. Er is heerlijk gekletst en 
mooie verhalen over de buurt zijn besproken. Met 
elkaar is direct besloten dat het een maandelijkse 
doorgeefborrel gaat worden, waarbij iedereen 
welkom is. Voorwaarde is even vooraf aanmelden en 
ook wat lekkers en/of een drankje meenemen.

De volgende keer, op vrijdag 17 juni, gaan wij met 
elkaar op bezoek bij Pascalle en Mario op de Lieve 
Vrouwe Gracht 3. Wel graag even vooraf aanmelden 
via de website Wijkraad Burgwal of via verbinding@
wijkraadburgwal.nl.

HISTORISCHE WIJKWANDELING
Wat zijn wij blij met prominente en markante wijkbewoners. Afgelopen 12 mei, was onze bekende stadsgids Walter Schelfhout en trotse 
wijkbewoner bereid om zijn historische kennis over de wijk met ons te delen. Wij kunnen je meedelen: met die kennis zit het nu meer dan 
goed. Wat weet deze man ongelooflijk veel over onze wijk. Het was een feestje om mee te mogen lopen. Met ongeveer 20 man hebben 
we een toegift gekregen van meer dan een uur. Walter kon er geen genoeg van krijgen. We weten nu dat er vroeger in onze wijk zo’n 22 
bierbrouwerijen hebben gezeten en dat wij een echte buurtbrandweer hadden. De wandeling was een groot succes. Wij zullen, vanuit de 
wijkraad Walter zeker gaan benaderen om dit binnenkort nog een keer te doen. De animo is groot en is eigenlijk voor iedere Burgwaller 
een ‘must’ om mee te maken. Wordt binnenkort vervolgd met de aankondiging van een nieuwe datum. Hou ondertussen de website en de 
wijkkrant in de gaten.

In de afgelopen periode hebben we met ondersteuning van een aantal enthousiaste wijkbewoners een 
goede start gemaakt met het aanbieden van diverse activiteiten. Activiteiten die tot doel hebben om jou als 
wijkbewoner echt in contact te brengen met de mensen die misschien wel twee deuren verder naast je wonen, 
maar die je eigenlijk niet of niet goed genoeg kent. In deze periode waarin we allemaal weer behoefte hebben 
aan een ‘praatje’ en wat gezelligheid is het natuurlijk heel fijn dat wij als wijkraad daarin het voortouw 
nemen. Zijn wij tevreden met de opkomst? Natuurlijk zeggen wij ja en dat menen wij omdat wij beseffen dat 
het ‘tijd’ kost voordat jij en je mede wijkbewoners de wijkraad gaan gebruiken als verbindingsmiddel. Wij 
zien dat het enthousiasme groeit bij jou in de straat. Wij krijgen goede en leuke reacties en wij gaan rustig 
door om de verbinding tussen jullie tot stand te brengen.

WEKELIJKSE WANDELING EN WINKELEN MET BETTY
Betty, 63 jaar en sinds kort een Burgwaller, heeft met diverse 
buurtbewoners op de woensdagavond gewandeld. Als Betty een 
keer verhinderd was, nam Gemma het van haar over. Betty over 
de routekeuze: ‘iedere keer heeft iemand die meewandelt wel een 
tip welke kant we opgaan. Op die manier heeft iedereen zijn 
inbreng en is het heel variërend en vooral heel gezellig’. 

Betty last een vakantie stop in met de wekelijkse buurtwandeling. 
Dus in de zomermaanden zijn er geen wandelingen. We laten het 
weten of de wandelingen in het najaar weer vervolgd worden.

WEKELIJKS FIETSEN MET WIETZE
Elke zondag starten wij om 09.30 uur vanaf het Spaarne 25 met 
een klein groepje enthousiaste (race)fietsers die een lekker tochtje 
willen maken op de racefiets, waarbij wij gemiddeld zo’n 26 
km/uur aantikken. Meestal fietsen we zo’n 50-60 km en kiezen 
altijd voor een heerlijke koffiestop onderweg. Meld je aan via het 
bekende e-mail adres: verbinding@wijkraadburgwal.nl

ETEN BIJ PATRICIA EN JACCO
Blijkbaar moet jij nog even over een drempel stappen. Dat 
snappen wij. Weet wel dat jij meer dan welkom bent om bij dit 
jonge en echte Burgwalgezin, Jacco is geboren en getogen in 
de Burgwalbuurt, aan tafel aan te schuiven. Zij ontvangen je met 
plezier, dus meld je aan via de e-mail of website.

‘GEWOON IN DE WIJK’
Gemeente Haarlem kiest een nieuwe aanbieder voor 
ondersteuning als het gaat om het welzijn en de leefbaarheid 
voor onze wijkbewoners. ‘Gewoon in de Wijk’ is een aanpak 

Wat een mooi bericht. Na 2 jaar van afwezigheid, door de ons bekende Corona-problemen, durven de initiatiefnemers van het wijkdiner 
het aan om opnieuw het wijkdiner te organiseren. Dit jaar gaan zij het doen met de volle ondersteuning vanuit de wijkraad. De wijkraad 
is van mening dat de initiatiefnemers dit meer dan verdienen en vanuit het motto ‘vele handen maken licht werk’ hebben wij als wijkraad 
na een aantal constructieve gesprekken met elkaar de samenwerking gezocht en gevonden. Inmiddels hebben wij een eerste gezamenlijke 
bijeenkomst gehad, waarin de ervaringen zijn gedeeld en de eerste plannen zijn gesmeed. Wij hebben het draaiboek besproken en in ieder 
geval een datum vastgelegd, die jij alvast kunt noteren in de agenda. Het wijkdiner vindt plaats op vrijdag 16 september vanaf 18.00 uur.

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS
Zoals jij zult beseffen heeft de voorbereiding tijd nodig en vooral veel ondersteuning van enthousiaste vrijwilligers die het Wijkdiner voor 
onze wijk tot een succes willen maken. Er moet immers van alles geregeld worden. Van het aanvragen van vergunningen en subsidie tot 
het bestellen van de tafels en het tafellinnen en uiteraard niet te vergeten de opbouw en inrichting  van het diner zelf. Wij vragen daarom 

waarbij inwoners van de Burgwaluurt, laagdrempelig en passend, 
ondersteuning kunnen vinden en activiteiten kunnen doen die 
bijdragen aan hun welzijn of de leefbaarheid van de wijk, zodat 
zij zich prettig voelen, zelfredzaam zijn en mee kunnen doen in 
hun eigen leefomgeving.  Dit programma, aangeboden door de 
organisatie ‘VanHier’ sluit aan op de reeds door onze werkgroep 
ingezette acties. Met elkaar hebben we vanaf nu nog meer 
slagkracht om het ‘echte’ gesprek met jou aan te gaan. Vanuit 
een centraal wijkpunt bedienen wij jou en kan jij laten weten wat 
je echt nodig hebt. Kijk voor meer informatie op de website van 
de gemeente Haarlem. Onze werkgroep zal binnenkort met de 
nieuwe organisatie in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat wij 
laagdrempelig en herkenbaar voor jou bereikbaar zijn.

TENSLOTTE, wat gaan wij de komende periode doen?
Naast het voortzetten van bovenstaande activiteiten zijn wij op 
zoek naar zaken die jou raken. Wat heb je nodig en wat zorgt 
ervoor dat het wonen in de Burgwalbuurt nog net even leuker 
wordt? Wij denken bijvoorbeeld aan zomerstraatactiviteiten, 
die door en voor de straat georganiseerd gaan worden. Je kunt 
denken aan een gezellig partijtje ‘jeu de boule’, een lekker potje 
badmintonnen of voetballen of misschien gezellig met elkaar een 
spelletje doen, waaraan jong en oud mee kunnen doen. Heb je 
ons daarbij nodig? Laat het ons weten. Wij zijn bereikbaar op 
de volgende e-mailadressen: mario@wijkraadburgwal.nl & leo@
wijkraadburgwal.nl

We blijven het aan jou vragen. Wil jij ons ondersteunen en heb 
jij tijd, energie en vooral behoefte aan wat leuke buurtcontacten? 
Meld je aan voor aansluiting bij onze werkgroep. Wij kunnen 
jouw hulp goed gebruiken.

WERKGROEP 

SOCIALE VERBINDING

BELANGRIJKE AANKONDIGING: HET WIJKDINER 2022 GAAT DOOR!
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BESTUUR
Voorzitter
Nic Tesser
voorzitter@wijkraadburgwal.nl

Secretaris
Dick Rasenberg
secretaris@wijkraadburgwal.nl

Penningmeester
Yvonne Bijman
penningmeester@wijkraadburgwal.nl

Bestuursleden
Pualani van der Biezen
pualani@wijkraadburgwal.nl
Maartje Breed
maartje@wijkraadburgwal.nl
Frans Brugman
frans@wijkraadburgwal.nl
Mario van der Sloot
mario@wijkraadburgwal.nl
Leo Verton
leo@wijkraadburgwal.nl

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

WIJKKRANT
Redactie
Yvonne & Nic & Maartje & Dick

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

Drukwerk:
Damen Grafia

HANDIGE
CONTACTGEGEVENS

Gemeente Haarlem 023 5115115
Grof huisvuil spaarnelanden.nl
Pre-wonen  088 770 0000
Handhaving  023 511 4950
Politie 0900 8844

COLOFON

SOCIAL MEDIA

 groups/burgwalhaarlem

 @Burgwalhaarlem
 
 Nextdoor 

 Burgwal Haarlem Professionals

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.

via deze aankondiging of jij bereid bent om je aan te melden als vrijwilliger. Wij kunnen 
jouw inbreng goed gebruiken. Wij zoeken mensen voor deelname aan de kookgroep, de 
opbouwgroep (alles klaarzetten) en niet te vergeten de bedieningsgroep. Vind jij het leuk om 
een (kleine) bijdrage te leveren aan het succes van het Wijkdiner? Meld je, via een e-mail 
berichtje bij ons aan.

WAT ZOEKEN WIJ VERDER?
Muzikale omlijsting! Bij een wijkdiner hoort passende muziek. Het liefst door onze wijkbewoners 
zelf verzorgt. Ben jij iemand of ken jij iemand met voldoende muzikaal talent en vind jij het leuk 
om een optreden voor je mede wijkbewoners te verzorgen? Meld je aan door een mail te sturen 
aan één van onderstaande e-mailadressen.

DE TOETJESFABRIEK
Hoe leuk is het als wij voor elkaar zelf het nagerecht verzorgen. We zijn op zoek nar ca. 
150 heerlijke en vooral gevarieerde toetjes die meedingen naar de prijs ‘beste nagerecht van 
de wijk’. Heb jij zin om 5-10 of 15 nagerechten te maken? Laat het ons weten. De Burgwal 
toetjesfabriek komt tot leven door jullie inspanningen. Help ons mee om het wijkdiner tot een 
succes te maken.

SPONSORING
Een wijkdiner kan ondanks een bijdrage van de gemeente niet zonder sponsoring. Wij zijn op 
zoek naar mensen en bedrijven die een financiële bijdrage willen leveren aan het wijkdiner. 
Uiteraard bezoeken wij zoveel mogelijk bedrijven persoonlijk. Wacht echter niet op ons en 
laat zelf weten welke bijdrage jij wilt leveren. Verras ons, zodat het wijkdiner 2022 straks de 
boeken in kan als een topevenement.

Meld je, voor één van bovenstaande zaken, via een e-mailberichtje aan bij:
Ruth Nelemaat: ruthnelemaat@icloud.com
Astrid Bekendam: asbekendam@hotmail.com

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!

HET WIJKDINER --> VERVOLG


