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Van de webmaster
Als u een internetverbinding heeft en nog nooit heeft gekeken op www.burgwalhaarlem.
nl, dan moet u dat zeker gauw gaan doen. De digitale Haarlemse wereld gaat dan voor u
open, want met een klik opent u uw straat in de rubriek stratennieuws.
Oh, uw straat staat er nog niet bij! Een mailtje naar de webmaster met iets opvallends
over uw straat en een dag later ziet u dat terug tussen de andere straten. Alle belangrijke
zaken komen op de website, zoals het bestemmingsplan, de wijkvisie van de wijkraad, de
projecten en plannen die om uitvoering vragen, de door bewoners uitgevoerde activiteiten,
zoals het groen in de wijk. En overlast kunt u eenvoudig melden op het speciaal daarvoor
geopende e-mailadres: overlast@burgwalhaarlem.nl.
U vindt op de website de namen en functies van de bestuursleden van de wijkraad en hoe
u ze kunt bereiken. De maandelijkse vergaderingen met agenda en verslagen worden op
de website aangekondigd, zodat u zich ook eens in het Rosenstock Huessyhuis kunt laten
zien. Vanaf de website klikt u zo bij de gemeente Haarlem binnen en staat dan aan het
digitaal loket of in het bestuurlijk informatiesysteem (BIS), waar alle gemeentelijke informatie
is te vinden. En of dat niet allemaal voldoende is, kunt u ook nog uw e-mailadres in de lijst
met die van 200 medewijkbewoners laten zetten. Dan krijgt u belangrijke informatie en
de uitnodiging voor de wijkvergaderingen met agenda digitaal aangeleverd. Goed idee?
Stuur danan gewoon even een mailtje naar webmaster@burgwalhaarlem.nl.

Vrijwilligers gevraagd
Het Mondiaal Centrum Haarlem aan
de Lange Herenvest 122 organiseert
maandelijks een serie debatten, lezingen,
filmvoorstellingen, literaire bijeenkomsten
en wereldmuziekconcerten. Het MCH
is er voor nieuwsgierige mensen!
De activiteiten worden veelal door
vrijwilligers ondersteund. Ons team van
enthousiaste mensen is op zoek naar
uitbreiding. Heb je interesse om een
aantal uren per maand ons te assisteren
(bar of kassadienst) bij een activiteit van
jouw voorkeur, stuur dan een mail naar
Astrid Smeding:
astridsmeding@upcmail.nl.
www.mondiaalcentrumhaarlem.nl
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De wijkraadvergadering
De wijkraadvergadering waar alle wijkbewoners welkom zijn, is iedere 2e woensdag van
de maand in het Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat 10. De eerste vergadering na het
zomer reces van 2012 is op 12 september 2012. Wil je iets melden of heb je informatie
over de wijk nodig, kom gerust eens langs of stuur een mail naar:
info@burgwalhaarlem.nl.
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Met dank aan:
Drukkerij Damen Grafia
Jan van Geunsweg 16
Tel. 023-5321045
Handige nummers:
Gemeente Haarlem: 023-5115115
Grof huisvuil: 0900-8477
Wijkagent:
8844service@kennemerland.politie.nl

hasta TOEGANG

lavista GRATIS
midsummerburgwal.NL
www.facebook.com/MidsummerBurgwal

TWEET TO MIDSUMMER BURGWAL@Midsummer023
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In 2011 zijn we gestart met het ontwikkelen van een visie op onze wijk de Burgwal. We zijn begonnen met het interviewen van zo’n
300 bewoners. Deze interviews vormen de basis van onze visie op de wijk. Vervolgens hebben we een aantal experts waaronder
de wethouder, vertegenwoordigers van Woningcorporaties, ambtenaren, architecten etc. uitgenodigd om commentaar te geven op
deze conceptvisie. Hierna is een wijkmarkt gehouden in het voorjaar, waar u op de diverse onderwerpen kon meepraten over de
visie. Dit laatste kwartaal zullen we de visie definitief maken door opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de expertmeeting en de
wijkmarkt, mee te nemen in de visie en daarmee het verhaal aan te scherpen. Eén van de resultaten van de wijkvisie is dat we een
wijkcontract zullen afsluiten met de gemeente. In dat wijkcontract wordt afgesproken wat de gemeente en de wijkraad het komende
jaar zullen aanpakken in de buurt. Alles wat te maken heeft met schoon, heel en veilig kan onderdeel uitmaken van dat wijkcontract.
Om een goed beeld te krijgen van wat aangepakt moet worden en welke prioriteiten moeten worden gesteld is het goed om een
wijkschouw te houden. Het is belangrijk dat u daar als bewoners aan deelneemt.

De Wijkschouw

De wijkschouw is een belangrijk onderdeel van de visie. Tijdens deze wandeling door de buurt kunt u, uw op- en aanmerkingen en
suggesties ter verbetering van de wijk (onze directe leefomgeving) kwijt. Diverse instanties die op de één of andere manier betrokken
zijn bij de Burgwal, zoals woningbouwverenigingen, gemeente, maar ook de wijkagent, zullen hieraan deelnemen. Wij willen u als
bewoner van de wijk ook van harte uitnodigen om mee te doen aan deze wijkschouw. We vertrekken donderdag 13 september

vanaf het Rosenstockhuis in de Hagenstraat om 16.00 uur.

Ans Grimbergen & Ruth Nelemaat

WIJKVISIE MARKT

Namens de wijkraad,

3e Editie, Midsummer Burgwal
Na het grote succes van de vorige twee edities, is de organisatie
dit jaar weer vol enthousiasme aan de slag gegaan om ook
van de 3e Midsummer Burgwal een geweldige avond te
maken. De formule blijft hetzelfde, maar elk jaar voegen we er
iets nieuws aan toe, zodat de Midsummer Burgwal verassend
blijft. Blij zijn we met onze terugkerende artiesten Raoul Bakker,
Astrid Vrensen, Thomas Beijer en Dancemasters de Vos. Nieuw
is de band die de avond spetterend zal afsluiten: Hastalavista.
Ook hebben we deze keer twee speciale gasten: Stadsdichter
Sylvia Hubers en Adrienne West, professioneel jazz zangeres,
die op Broadway heeft gestaan. Daarnaast een unieke ode
aan 100 jaar Hollandia Filmfabriek, door het tonen van een
stomme film. Het wordt weer een feestje!
Naast de artiesten hebben wij ook u heel hard nodig! De
subsidie kranen worden steeds meer dichtgedraaid en we zijn
sterk afhankelijk van nieuwe inkomsten. Daarom hebben we
dit jaar een oproep aan alle fans. Word eenmalig vriend door
de Midsummer Burgwal te steunen met E5,-. Als waardering
ontvangt u een klein flesje prosecco cadeau.
Ook gaat onze dank uit naar de sponsoren die deze 3e editie
wederom mogelijk maken. Meer informatie over deze actie
vindt u op:
midsummerburgwal.nl & facebook.com/MidsummerBurgwal

Maak dit evenement nog bruisender! Word eenmalig vriend
van de MIDSUMMER BURGWAL en ontvang een flesje

PROSECCO CADEAU*

Steun het Midsummer Burgwal evenement.
Ontvang voor slechts E5,- bij Grapedistrict of In
den Swarten Hondt een voucher voor een flesje
Prosecco, inwisselbaar op het evenement:

vrijdag 7 september 2012
vissersbochT, HAARLEM

*Per voucher 1 flesje Prosecco van 20 cl.

Zijlweg 30, 2013DH Haarlem | www.grapedistrict.nl

Spaarne 37, 2011 CE Haarlem | info@swartenhondt.nl

Verhuurbedrijf B. Hangjas
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Dit evenement is (mede) dankzij de financiële steun van de gemeente Haarlem gerealiseerd.

De Burgwal wordt groener en
daardoor nog leuker!

Visie
Een visionair schijn ik
niet echt te zijn, bleek
maar weer eens uit een
profielschets. Kijk niet
terug in het verleden en de
toekomst doet me ook niet
veel. Volgens “de trainer”
ben ik hyper proactief…
lees impulsief. Dat bleek
ook maar weer eens bij het
“uiteindelijk” aanleggen
van het gevel tuintje.

Tijdens de wijkmarkt van zaterdag 14 april was er behoorlijk
wat belangstelling voor de groenstand die door een paar
initiatiefrijke bewoners van de Burgwal was ingericht. Veel
bewoners hebben zich opgegeven om een geveltuin te
maken en om grote bloem/boombakken van de gemeente
te adopteren. Inmiddels zijn er 15 bloem/boombakken
aangevraagd en zeven geveltuinen gemaakt. De firma
Makkelie aan de Burgwal heeft voor de gelegenheid bonnen
gemaakt waarmee u 25% korting krijgt op uw aankopen!
Er is nog steeds een mogelijkheid om bloembakken van
de gemeente te adopteren d.w.z. de gemeente levert de
zwarte, gerecyclede plastic bakken in formaat 1x1x0.70 of
60x60x60 en vergoed de eerste keer de aarde, planten en
eventuele klimrekken. Omdat dit een duurzaam project wordt,
sluit de gemeente met u als bewoner die de bak(ken) besteld
heeft, een onderhoudscontract af. U bent dan verantwoordelijk
voor het water geven en de beplanting. Mocht na verloop van
tijd blijken dat de bakken verloederen, dan worden ze weer
opgehaald. Zo wordt voorkomen dat bakken ongebruikt langs
de weg komen te staan. We willen de wijk ten slotte mooier
hebben.

Op de markt zag ik een mooie aanbieding lavendel. Fiets vol
gehangen en als een speer naar huis. De halve straat eruit
getrokken en toen… Tja, hoe maak je eigenlijk een mooie
plantenbak, hoe breek je netjes straatstenen in tweeën,
hoeveel liter aarde heb ik eigenlijk nodig om de bak te vullen?
Bij gedegen voorbereiding zit je niet met dat soort vragen. Een
goede vriend van mij zegt altijd: “denial is a river in Egypt”!
Gelukkig zit onze straat vol klussende mannen en hulpvaardige
buren. En zo zie je dat door de hele wijk heen. Bij het ontwikkelen
van een visie voor de wijk, het beoordelen van het beoogde
“nieuwe” bestemmingsplan en de GBG (Groen Bloem Groep).
Spontaan melden zich bewoners die zich voor een bepaalde
klus/project willen inzetten. En daarbij een gemeente die dit
op diverse manieren goed probeert te faciliteren in de vorm
van enthousiaste ambtenaren die het “beoogde” nieuwe
bestemmingsplan presenteerden tijdens de wijkmarkt. Dit zal
beslist genoeg zienswijzen hebben opgeleverd die tot 24
mei konden worden ingeleverd bij de gemeente. Nu is het
afwachten hoe groot het luisterende oor van de gemeente is.
Bijvoorbeeld het “beschermd” stadsgezicht langs het Spaarne.
Goed geregeld… maar op het water zelf mag alles. Als je je
maar aan de gestelde afmetingen houdt kun je er een drijvend
betonblok laten dobberen.

Is tuinieren uw passie? We
zijn op zoek naar vrijwilligers
die de groengroep willen
versterken. Stuur een mail
naar:

groen@burgwalhaarlem.nl

Wilt u meer groen rondom
uw huis? Stuur een mail naar
bovenstaand adres en geef
aan wat uw ideeën zijn. Ook
als u zelf een geveltuin wil
maken, kan de gemeente een
financiële bijdrage geven. De
groencommissie kan u van
advies dienen.

Aangezien Haarlem door de “Lonely Planet” in de top 10 is
gezet van best bewaarde geheimen van Europa, lijkt het me
noodzakelijk dat de gemeente ook een visie heeft over wat er
op het water gebeurt. Of onze stad kan natuurlijk gewoon het
best bewaarde geheim van Europa blijven.

Robert Henzen

Kennismaken met........ Lamool

Wassalon Amsterdamse Poort staat er op de gevel van het
pand Spaarnwouderstraat, hoek Koralensteeg. Verder staat er
ook nog op het raam: schoenreparatie, zonnebanken, stomerij
& kledingreparatie. Binnen staat een allervriendelijkste Thaise
dame achter de toonbank….Lamool. Je vraagt je af of het, in een
tijd waarin iedereen verondersteld wordt zelf een wasmachine
in huis te hebben, nog wel loont om een wassalon te exploiteren.
‘Absoluut’, zo verzekert mij de Nederlandse echtgenoot van
Lamool ‘we hebben 10 jaar geleden hier geïnvesteerd in
professionele wasapparatuur en meteen maar zonnebanken
aangeschaft, in diverse sterkten. Terwijl je wasje draait, kun je
hier lekker veilig bruin worden. Een marktonderzoek heb ik 10
jaar geleden, toen ik hier begon niet echt gedaan. Ik heb altijd
commercieel gewerkt, zat jarenlang in de schoenenverkoop en
voelde gewoon dat hier handel in zat.
Het idee kreeg ik omdat ik op de Botermarkt zag hoe waanzinnig
druk het daar altijd was in de Launderette. Een dichtbevolkt
centrum levert kennelijk voldoende klanten op om van te
bestaan’. En inderdaad, ook in de Burgwal is genoeg animo.
Onder de klanten zijn veel mannelijke singles die hier hun wasje
brengen voordat ze naar hun werk gaan en dat ’s avonds weer
ophalen, keurig opgevouwen en/of gestreken. Ook zijn er de
kamerbewoners zonder wasmachine of de mensen die gewoon
geen zin hebben om het zelf te doen. En die zijn dan heel blij

zijn met de haal- en brengservice. Wasje schoon
thuisgebracht kan zo de kast in! Andere vaste
klanten komen uit het bedrijfsleven; bedrijven en
pensions. Klanten genoeg dus! Klanten komen
vaak terug omdat ze weten dat hun was optimaal
en met de grootste aandacht wordt behandeld.
Vertrouwen en vakmanschap zijn belangrijk.
Verder is de salon een depot, niet alleen voor
een schoenmakerij maar ook voor een stomerij
en Lamool kan ook adviseren met betrekking tot
stoomwerk of wasprogramma’s. Bovendien doen
de fijne vingers van Lamool, in Thailand kapster
maar nu al 11 jaar ingeburgerd in Nederland,
prachtig verstelwerk. ‘Ik krijg een spijkerbroek
te zien met allemaal trendy scheuren en rafels
maar één van die scheuren net onder de bil was
door de eigenaar van de broek niet gewenst: die
gigantische schuur van 10 cm is door Lamool op
bijna onzichtbare wijze gerepareerd. Daar is
iemand weer heel blij mee’. En Lamool ook, want
zich vervelen of heimwee hebben daar heeft ze
geen tijd voor.
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INTERVIEW

De Wijkvisie

