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What's next?
Leefbaarheid en parkeren
Soroptimisten
‘De bekroning’
Leo van Velzen
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Woord van de redactie

E

en kleine hittegolf in juli, precies op het moment dat de redacteuren van uw Binnenblad hun
teksten moeten inleveren bij de opmaak. Maar we hebben ons daardoor niet laten weerhouden om weer een zeer divers blad voor u samen te stellen. In onze wijk zijn altijd genoeg
mensen, jong en oud, met verhalen die het lezen waard zijn. Ook besteden we graag aandacht
aan nieuwe initiatieven als de vanuit Amerika overgewaaide internetdienst Nextdoor, die ons wil
inspireren een betere buurman of buurvrouw te zijn. Of wat dacht u van de Hofjes Bridgedrive,
georganiseerd door de Soroptimistclub Haarlem. Nooit van gehoord? Is echt al jaren actief in onze
stad en zelfs in onze wijk. Hoog tijd voor een nadere kennismaking.
En we blikken vooruit. Er staan ingrijpende plannen op stapel als het gaat om parkeerregels en
tarieven in de binnenstad. Van de gemeentelijk plannen en de alternatieven vanuit de bewoners
doen we verslag in dit nummer. En natuurlijk houden we u op de hoogte van wat er na de zomer
allemaal te doen is in onze Evenementenkalender.
Tenslotte willen we vanaf deze plaats Linda Lampe bedanken die de afgelopen jaren een berg werk
heeft verzet als eindredactrice van ons blad. Eind juni beviel zij van Sellah, een prachtige dochter.
De nieuwe situatie betekent niet dat zij haar werkzaamheden binnen de redactie helemaal stopzet,
want gelukkig zal ze incidenteel haar bijdrage blijven leveren. Maar eerst even wennen aan de
nieuwe situatie in haar leven!
We wensen u veel leesplezier en een mooi najaar toe.

Het verhaal achter de cover

In memoriam Leo van Velzen †
‘De bekroning’. Zo heet het schilderij waarvan u
een detail ziet op de cover van het Binnenblad.
Een creatie van de op 19 mei volkomen onverwacht overleden Leo van Velzen, de voorzitter
van de initiatiefgroep Vijfhoekkunstroute. Het is
een van de vele lievelingsschilderijen van Leo’s
vrouw, Ada Kors.
Leo was begin mei nog vol energie tijdens de
jongste Vijfhoekkunstroute en had net zijn
zeventigste verjaardag gevierd met een expositie
in galerie SPW59 in de Spaarnwouderstraat.
Alom wordt hij beschreven als een man met een
tomeloze inzet, een inspirator, een cultureel
verbinder. Hij was 25 jaar lid van de kunstenaarsvereniging KZOD (Kunst Zij Ons Doel) en de
laatste tien jaar daar voorzitter. Hij stimuleerde
kunstenaars en zocht naar raakvlakken tussen

kunst en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Voor hij zich eind jaren zeventig met
beeldende kunst ging bezighouden, was hij een
van de eerste migratieonderzoekers. Een jonge,
idealistische economiestudent die zich eind
jaren zestig keerde tegen de uitbuiting van de
gastarbeiders.
Zijn betrokkenheid en emoties zie je terug in de
expressieve kleuren in zijn werk. Ze waren ook
langs een andere weg zichtbaar in de culturele
uitwisselingsprojecten die hij tot over de grenzen
organiseerde. Kunst, sociaal bewustzijn en
persoonlijke bewogenheid vonden elkaar begin
2016 in de tentoonstelling ‘Ontworteld’ in de
Kloostergangen van het stadhuis, met werk van
de kunstenaars van KZOD en van vluchtelingen.

Inhoud
10 HET EINDE VAN V&D
Pop-up warenhuis ‘Gather’ tijdelijk in het
enorme pand van V&D aan de Botermarkt.
En volgend jaar alweer een definitieve
bestemming met warenhuis Hudson’s Bay.
16 EEN LEEFBARE WIJK
Vanuit de wijken zijn constructieve
alternatieven aangedragen als antwoord op
de voorstellen van de gemeente om het
parkeerbeleid opnieuw vorm te geven.
Voorproefje van de discussie die dit najaar
losbarst.
19 FRANS HALS & DE DOELEN
De band van deze beroemde Haarlemse
schilder met Vijfhoek en Doelen wordt uit de
doeken gedaan in deze aflevering van ‘En
route met Jan’. Over de Schuttersstukken en
de Nieuwe en Oude Doelen.
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Leo’s atelier aan de Korte Lakenstraat 2 is in
november tijdens de Kunstlijn 2016 geopend
ter ere van hem. Ada hoopt dat vele Vijfhoekers
langs komen om herinneringen op te halen of
gewoon even naar Leo’s werk te kijken. In
december komt er een overzichtstentoonstelling
van zijn schilderijen bij KZOD in de Waag en de
Kloostergangen.
Bronnen: NRC, Haarlems Dagblad, KZOD
Foto's: Wim Vellekoop en Lies Nederstigt
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MIJN WIJK

Meer dan 1500 verschillende bieren op voorraad!
Vele bieren uit binnen- en buitenland.
Uit o.a.: Italië, Spanje, Denemarken, VS,
Duitsland, Engeland en andere landen….
Al deze bieren zijn te bestellen via

Kom langs in de winkel of bezoek onze
website: www.melgers.nl

Ook voor mooie whisky’s, bijzondere likeuren en oude ports kunt u bij ons terecht.

Barrevoetstraat 13-15, 2011 WN Haarlem.
023-5315884 (optie 1) info@melgers.nl

www.melgers.nl

huidadvies

Tevens leveren wij bieren
op fust en ﬂes aan horeca
en particulier vanuit ons
nieuwe magazijn in de
Haarlemse Waarderpolder
A.Hofmanweg 24-26, 2013 BL Haarlem
023-5315884 (op2) info@melgersdranken.nl

Woon jij ook hier?
Een kleine vrouw in het kleinste oude hofje van Haarlem. Theatermaakster
is ze, regisseuse, actrice en ook poppenspeelster. Marijke Kots is de naam
die ze vol trots draagt. Een rasechte Haarlemse, die veel van het land zag op
reis met haar voorstellingen. Maar thuis in Haarlem is ze het liefst en daar
kent men haar het best.

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

Huidadvies de Vijfhoek
Drapenierstraat 21 2011 WZ Haarlem
T 023 - 551 71 74 E info@huidadvies.nu
W www.huidadvies.nu

Op vertoon van deze advertentie 2e bol gratis

 Haarlemse historie
Marijke schreef en regisseerde diverse musicals
en theaterstukken speciaal voor het Haarlemse
amateurtoneel. Haar eigen stukken waren
vaak gewijd aan de Haarlemse historie, zoals
Haarlemmer Olie, Droste, Frans Hals en Van der
Pigge. Tot begin dit jaar reisde ze nog volop het

Volg ons op
Facebook

Botermarkt 22 Haarlem

 Theater
Helaas moest ze in 1990 stoppen, omdat het
poppenspel lichamelijk toch te veel van haar
vergde. Maar ze zat niet bij de pakken neer. Op
haar veertigste startte ze met de opleiding tot
docent drama: “Best pittig, die vier jaar HBO.
Ik ben in ’92 afgestudeerd en kon meteen aan
de slag als dramadocent. Ik heb nooit ergens
hoeven solliciteren, ik had het geluk dat ik altijd
ben gevraagd.” Bij haar afstuderen kreeg ze het
advies mee om ook zelf te gaan spelen, wat ze
graag ter harte nam. Daarnaast ging ze regisseren en theaterstukken maken.

 Bruiningshofje
Marijke kreeg 38 jaar geleden een woning
aangeboden in het Bruiningshofje aan de
Botermarkt. “Omdat ik Doopsgezind ben. Niet
dat ik zo kerkelijk was, maar ik voelde me hier
vanaf het eerste moment thuis.” Inmiddels is ze
verhuisd naar een ander, wat groter, huis in
hetzelfde hofje. Samen met rode kater
Mondriaan. Beneden veel boeken en boven
heeft ze een licht atelier, waar ze heerlijk kan
werken.
 Tekentalent
Marijke (1948) groeide op in Overveen. Na haar
middelbare schooltijd op het Lourens Coster
Lyceum kreeg ze, omdat ze leuk kon tekenen,
het advies daarmee door te gaan. Zelf wilde ze
graag iets met theater doen. Het werd echter
toch tekenen omdat haar vader zich zorgen
maakte dat theater voor haar fysiek te zwaar
zou zijn, aangezien ze een aangeboren botziekte heeft.

 Gouden tijden
Maar Marijke voelde zich allerminst beperkt. Ze
was dan wel maar anderhalve meter lang en ze
wist dat ze met het ouder worden meer
klachten zou krijgen, maar het theater bleef
trekken. Daarom maakte ze een combi van
tekenen en theater door een tijd als volontair te
gaan werken bij het toneeldecoratiebureau van
de firma W. Beyne in Amsterdam. “Ik heb daar
gouden tijden gehad”, vertelt ze enthousiast.
“Ik heb er het oude vak van toneeldecorateur
geleerd en bijvoorbeeld meegewerkt aan een
decor voor Toon Hermans.”
 Dibbertje Dip
Vanaf haar achttiende was Marijke ook
poppenspeelster. Met haar reistheater met
zelfgemaakte poppen speelde ze overal in het
land. In 1972 opende ze haar poppentheater
Mijko in de Peuzelaarsteeg. Haar populairste
poppenfiguur is wel Dibbertje Dip het slakje.
“Pas hoorde ik op de Botermarkt plots het liedje
van Dibbertje Dip. Bleek het een stoere Hells
Angel op motor te zijn. Hij zong naar mij omdat
hij het nog kende uit zijn kindertijd.”

Een stoere
Hells Angel op
motor zong
mijn lied
land door met haar theaterstukken op maat. Ze
kiest daarvoor heel bewust de onderwerpen,
zoals dementie of Aletta Jacobs, een vrouw die
ze bewondert omdat ze haar kop boven het
maaiveld durfde uit te steken: “Toevalig hebben
we ook nog dezelfde lengte.” Dat reizen vindt ze
nu welletjes: “Het verkeer is me te agressief en
snel geworden. Ik speel nu vooral in Haarlem
en omgeving. En ik begeleid het Historisch
Theatergenootschap, dat drie zaterdagen in
de maand theatrale rondleidingen verzorgt in
de Stadsschouwburg, de Philharmonie en de
Doopsgezinde Kerk.
Marijke zou Marijke niet zijn als ze niet alweer
iets nieuws in petto had: ze is bezig aan een
vertelvoorstelling met poppen, voor kinderen
vanaf vijf jaar. Hierin komt al haar kunnen
samen. We zijn benieuwd!
www.marijkekots.nl
Tekst: Ellen Vestjens
Foto: Lies Nederstigt
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BUURTINITIATIEF

ONZE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

‘Nextdoor ’ timmert ook
in onze wijk aan de weg
Is je huisdier weggelopen, zoek je tips voor een goede schilder in onze buurt
of heb je eenmalig een discobal nodig voor een funky feest?
Het nieuwe sociale netwerk ‘Nextdoor’ brengt buren bij elkaar binnen een
besloten buurtwebsite. Met de bedoeling ons te inspireren een betere
buurman of buurvrouw te zijn. De vanuit Amerika overgewaaide dienst
krijgt in Nederland binnen korte tijd steeds meer voet aan de grond, waaronder in onze wijk. Dit onder het mom van het alom bekende spreekwoord
‘beter een goede buur dan…’.

Lenen van je buur?
Je zult het vast wel herkennen. De zomervakantie
is van start en nu je eindelijk tijd hebt, haal je vol
goede moed die eeuwige actielijst tevoorschijn.
Overgaan tot actie is helaas niet haalbaar want al
snel kom je erachter dat je nét die ene klopboormachine, ladder of stoomreiniger voor je tapijt
niet in huis hebt. In deze (over)consumptiemaatschappij vind je het zonde om het te kopen. Grote
kans dat jij het daarna jaren niet meer gebruikt.
Pure kastvulling. Stel nou dat de buurman twee
huizen verder jouw broodnodige attribuut wel in
huis heeft?
Sterke en veilige buurt
Sinds 16 februari is Nextdoor in Nederland gelanceerd. De van oorsprong Amerikaanse dienst
heeft Nederland gekozen als pilotland van waaruit men Europa wil veroveren. Niet alleen zijn wij
6

wereldkampioen sociaalnetwerken, ook hebben
Nederlandse buren vaker contact met elkaar dan
andere Europese landen. De missie van Nextdoor
is dan ook om de kracht van technologie te gebruiken om overal sterkere en veiligere buurten
te creëren. Een mooi streven, ook voor onze wijk.
Vertrouwen in de kracht van onze eigen buurt,
het is tenslotte onze gezamenlijke thuishaven.
Positieve insteek
De insteek van Nextdoor is iets anders dan van
de Haarlemse Whatsapp-buurtgroepen. Waar
het daar vooral is gericht op het voorkomen van
inbraken en buurtpreventie, draait het bij
Nextdoor meer om positieve interactie met buren.
Weinig waarschuwingen over zoekgeraakte
kinderen, omgewaaide bomen en vervelende
dronken hangjongeren, maar vooral gericht op
‘leuk’ contact met mensen uit de buurt. Je kunt

bijvoorbeeld spullen uitlenen of je expertise
aanbieden aan buurtgenoten. ‘Als jij mijn geveltje
verft, vul ik jouw belastingaangifte in.’
Evenementen
Naast de praktische kant beschikt Nextdoor ook
over een entertainmentdivisie. Een platform waar
lokale evenementen samen georganiseerd en
gedeeld worden, en waar buurtbewoners deze
vervolgens kunnen evalueren. Van buurtborrels
tot straatschoonmaakacties en informatiebijeenkomsten. Door de korte lijnen en het directe
contact met de doelgroep worden de evenementen geoptimaliseerd, een absolute win-winsituatie.
Heb jij ook een leuk initiatief? Deel dat vooral
met ons!
Privacy
Ben je huiverig over je privacy? Dat is niet helemaal onterecht. Sinds Facebook is er nauwelijks
een app geweest die zoveel informatie over je kan
verzamelen. Je bent geneigd om die informatie
te geven, want misschien ontdek je wel een gezamenlijke hobby of kun je onderling klussen voor
elkaar doen. Meegluren door Amerikaanse instanties vind ik persoonlijk geen groot probleem,
maar wees je wel bewust van de mogelijke
privacyrisico’s die je loopt, omdat de app standaard heel open is ingesteld. Ook is het bedrijf
achter Nextdoor nog steeds niet helder over de
manier waarop het inkomsten wil genereren.
Wel zegt het een veilige online-omgeving na te
streven. Zo kun je bijvoorbeeld zelf aangeven
waar jouw informatie wordt gedeeld, moet elke
buurtbewoner zich aanmelden met zijn of haar
echte naam (geen pseudoniem) en wordt je
adres vooraf geverifieerd. Daarnaast zullen jouw
gedeelde berichten nooit verschijnen in Google of
andere zoekmachines en wordt jouw persoonlijke
informatie niet met adverteerders gedeeld.
Wil jij ook lid worden van Nextdoor? Download
de app of ga naar www.nextdoor.nl. Ik zal jou via
de app verwelkomen!
Tekst: Charlotte Spanjaart

Z

e woont op het hipste plekje van de Vijfhoek, op zaterdag verdient ze
een zakcentje bij in een van de leukste winkels van Haarlem en in haar
vrije tijd doet ze fanatiek aan streetdancen. We namen een kijkje in
het leven van Puck Kors (15). Ze woont aan de Lange Raamstraat op het Vijfhoekspleintje.

Heemstede te rustig
Puck is geboren en getogen
Haarlemse. Op haar zesde heeft
ze twee jaar in Heemstede
gewoond, maar dat bleek geen
succes. “Ik vond het niks, het was
er veel te rustig. We hadden
weinig kinderen in de wijk en ik
wilde graag spelen.” Doordat haar
ouders gescheiden zijn, woont ze
de ene helft van de week bij haar
moeder in de Vijfhoek en de
andere helft bij haar vader aan
de andere kant van het station.
“Omdat mijn halfbroertje nog erg
klein is en ik gauw ben afgeleid,
maak ik na schooltijd vaak eerst
bij mijn moeder huiswerk voordat
ik naar mijn vader ga.”
Toetsweek
Na vele uren blokken en een
drukke toetsweek, kreeg Puck
helaas te horen dat ze volgend
jaar de derde klas havo aan het
Kennemer Lyceum over moet
doen. “We hebben dit jaar een
“Hi er g eb eu r t i n i ed er g eva l a l t i j d w a t ”
nieuw systeem gekregen. Er
wordt nu het hele jaar door les gegeven en voor het leukst, dan moeten
iedere vakantie een toetsweek gehouden met in we allemaal synchroon
totaal twaalf toetsen, en dat dan vijf keer per
dansen.”
jaar. Zoveel toetsen in een week was ik niet
gewend en dat heeft mij veel punten gekost de
Dubbele
eerste twee toetsweken.”
vakanties
Wat betreft vakanties
Creatieve genen
zit het wel goed. “Een
Met een moeder als vakfotograaf en vader die
van de voordelen van getijdschriften ontwerpt, is het niet verwonderlijk
scheiden ouders is dat ik dubdat ook Puck creatief is aangelegd. “Ik doe veel
bele vakanties heb. Met mijn
aan schilderen, fotograferen en collages maken
moeder ga ik altijd kamperen in Frankrijk.
uit de tijdschriften van mijn moeder.” In haar
Daar staan mijn opa en oma de hele maand op
vrije tijd gaat ze graag met haar moeder op pad
een camping. Met mijn vader varieert dat per
om te helpen met belichten of neemt ze zelf de
keer. Dit jaar maken we een rondreis door Sicilië.”
camera mee om foto’s te maken. Daarnaast
danst ze drie keer per week in de selectiegroep.
Feestelijk baantje
Sinds Koningsdag heeft Puck een ‘feestelijk’
“De dansen variëren van moderne dans,
bijbaantje: ze werkt elke zaterdag in de
streetdance tot Afrikaans. Ik vind streetdance

feestwinkel van Jan Monnikendam. “Ik kwam
daar al van kinds af aan met vriendinnetjes uit
de buurt. Het is er altijd zo gezellig en ik ben de
hele dag alleen maar met vrolijke mensen
bezig.”
Binnen handbereik
Op het Kennemer Lyceum
komen de leerlingen overal
vandaan, van Heemstede tot
Santpoort, waardoor de meeste
van haar vriendinnen buiten de
stad wonen. Het buitenspelen is
ze inmiddels wat ontgroeid,
maar afspreken met vriendinnen
in de stad doet ze des te meer,
ook al is er de laatste paar jaar
een aantal vrienden uit de buurt
verhuisd. “Veel vriendinnen
moeten best vaak in de stad zijn
dus dat is makkelijk afspreken.
Meestal gaan we winkelen of
naar de film. Met de feesten van
Café de Vijfhoek komen al mijn
vriendinnen langs en dat is
super leuk. Hier heb je alles
binnen handbereik.”
Spontane barbecue
Puck ervaart het opgroeien in
de Vijfhoek als positief en ze
vindt dat de jeugd er niets te
kort komt. “Er is
een speeltuintje,
we hebben de stad
en De Hout in de
buurt, dus
genoeg te doen.
Verder vind ik het
leuk dat iedereen
elkaar kent en
helpt. Je komt
altijd wel een
bekende tegen op
straat of men
houdt spontaan een
barbecue. Soms is het erg laat met
feestjes maar dan slaap je een keer een avondje
minder goed. Hier gebeurt in ieder geval altijd
wat en dat vind ik leuker dan een stille wijk met
een grote tuin.”
Tekst: Mijke Groot
Foto: Puck Kors
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ONDERNEMER IN BEELD

Roseleur Interieurmode,
van inspiratie tot installatie

SAB R I N A HO P K I N S
Pedicure & Beauty

Destijds begonnen als gordijnatelier en onderhand uitgegroeid tot een
echt familiebedrijf. Roseleur Interieurmode is sinds 1974 gevestigd aan de
Doelstraat 39 en inmiddels een begrip in Haarlem en omstreken. Eigenaren
Charel en Claudia Roseleur namen in 1996 het roer over en vertellen gepassioneerd over de kwaliteiten die hun zaak te bieden heeft op het gebied
van zonweringen, tapijten en de uitgebreide collectie gordijnstoffen.

wester bogaardstraat 4 | haarlem
boek online! www.sabrinahopkins.nl

	
  

Spaarneduin
Spaarneduin
makelaars

Gedempte
GedempteRaamgracht
Raamgracht1414zwart
zwart
www.spaarneduin.nl
www.spaarneduin.nl
023-534.09.49
023-534.09.49

makelaars

hun werk. Claudia: “We hebben veel Engelse
klanten, maar het gros van ons klantenbestand
komt uit Haarlem, Heemstede, Overveen en
Aerdenhout. Wel voeren we vaak door het hele
land werk uit aan vakantiewoningen van mensen
die in Haarlem wonen. Dat is dan gemakkelijker
hier te regelen.” Mede door de naamsbekendheid en het vertrouwen van de klanten, heeft
de zaak de recessie glansrijk doorstaan. Charel:
“Mond-tot-mondreclame is de mooiste reclame
die je kunt hebben.”

Gordijnenhal
Charel, geboren Haarlemmer, groeide op aan
het Nieuwe Kerksplein boven het autoverhuurbedrijf van zijn vader. Zijn oma was thuisnaaister
en begon samen met zijn moeder, Rita Roseleur,
een gordijnatelier waar ze gordijnen voor
bedrijven maakten. “Na jaren ervaring in het
confectioneren van gordijnen, wilde mijn moeder
graag zelf gordijnen gaan verkopen. In 1974
heeft ze Roseleur Interieurmode opgericht, wat
destijds begon als een grote hal met staldeuren,
die bekend stond als de gordijnenhal. Toen
de zaak eenmaal goed liep, heeft mijn vader
in 1975 zijn verhuurbedrijf gesloten en zijn ze

DE SPECIALIST IN:
Feestartikelen
Pruiken
Thema decoratie
Kleding verkoop en verhuur
Kinder- volwassenen schmink
Sint&Piet verkoop en verhuur
Kerstkleding & accesoires
Vuurwerk

•
•
•
•
•
•
•
•

onze samenwerking, en Charel die ook nog de
montagewerkzaamheden begeleidt, kunnen we
alles goed op elkaar afstemmen”, licht Claudia
toe.

samen verder gegaan in de winkel aan de Doelstraat”, aldus Charel. De winkel is tot op heden
daar nog steeds gevestigd en het voormalig
autoverhuurbedrijf wordt nu gebruikt als opslag
en magazijn.
Familiebedrijf
Sinds 1991 is Charel zelf werkzaam in het familiebedrijf. Het vak heeft hij geleerd tijdens zijn
opleiding Detex. Vervolgens heeft hij in 1996
samen met zijn vrouw Claudia de zaak overgenomen. Claudia, wel geboren in Haarlem maar
opgegroeid in Zandvoort, komt zelf ook uit de
wereld van confectie, stoffen en mode. “Interieuradvies doen we zelf, maar ook in samenwerking met diverse stylistes en architecten. Door

Colors@Home
Ondanks het kleine oppervlak van de winkel,
heeft Roseleur een brede collectie om uit te
kiezen. Je kan er onder andere terecht voor
raamdecoratie, binnenzonwering, tapijten,
harde vloeren, karpetten en gordijnen in diverse
kwaliteiten en prijzen.
“Wij zijn als enige in Haarlem aangesloten bij
Colors@Home, een inkoopcombinatie waarbij
we prijstechnisch interessante aanbiedingen
kunnen doen omdat er groot wordt ingekocht.
Het mes snijdt aan twee kanten en zo kunnen
we onze mooie merken in een goede prijskwaliteitverhouding aan onze klanten leveren”,
vertelt Charel.
Doelgroep
Roseleur spitst zich met name toe op het midden- tot luxe-assortiment voor de doelgroep die
iets meer te besteden heeft. Een doelgroep die
veel vaste maar ook nieuwe klanten telt die van
buitenaf in Haarlem zijn komen wonen vanwege

Advies op maat
Al staat persoonlijke serviceverlening voorop,
men kan zich alvast thuis oriënteren via de
webshop www.roseleur.nl. Door simpelweg de
maten in te voeren, rekent het programma de
kosten, inclusief meet- en montagewerk, uit.
Oriënteren kan uiteraard ook uitstekend in de
winkel zelf. Claudia: “Veelal doet de vrouw dan
het voorwerk en komt ze daarna met de man

Wij willen de
klant verzorgen
en ontzorgen
terug om te beslissen en te kopen.” Bij Roseleur
is het van het grootste belang om met iedereen
mee te denken en daarbij de klant geheel te
ontzorgen. Van advies en opmeten tot installatie. “Wij bieden een volledige service van
begin tot eind. Met de inspiratie van de klant en
onze vakkennis creëren we samen een geweldig
eindresultaat”, vat het stel trots samen.
Tekst: Mijke Groot
Foto’s: Lies Nederstigt
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V&D HAARLEM

What’s next?

Het pand van voormalig V&D Haarlem staat in de media al geruime tijd
volop in de belangstelling. Van de anti-kraakbewoners die het leegstaande
warenhuis betrokken, tot het huidige winkelconcept Gather en de toekomstplannen rondom Hudson’s Bay. Wat kunnen wij in Haarlem nou eigenlijk
allemaal verwachten? Hierbij een blik op het heden en de toekomst.

B

ehalve de bovenste verdieping, waar de
bedrijfskantoren en de administratie
gevestigd waren en die momenteel als
woonruimte wordt gebruikt, zijn sinds een
maand de begane grond en de kelder in gebruik
genomen door Gather. Een ontmoetingsplek
voor nieuwsgierige consumenten waar innovatieve merken hun producten presenteren. De
gezichten achter het concept, Danny van Heusden en Bernice Bartling, zijn Gather gestart
uit onvrede met het huidige winkelaanbod. Ze
willen dat de voorspelbare massaproductie
plaatsmaakt voor kleine makers en bedenkers
van unieke producten en hen op deze manier in
een authentiek gebouw als dit voormalig V&Dpand een podium bieden.

Gather versus Haarlem
De betrokken Haarlemmers zaten eerst tijdelijk
in een winkelpand aan de Kruisweg. Hun doel is
om Haarlem meer flair te geven, een voorbeeld
te zijn voor de retail. Haarlem op de kaart
zetten, als domein voor de maakindustrie. Het
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Westergasterrein van Haarlem worden, met een
grote maatschappelijke component die cruciaal
is om van een dergelijk project een duurzaam
succes te maken. Prijs en verkoop spelen hierin,
in tegenstelling tot de huidige retail, geen
dominante rol. Dat ze hun concept mochten
uitbouwen in het voormalig V&D-pand was een
mooie stap naar nog grootsere plannen: met
Gather de Koepelgevangenis veroveren als definitieve locatie. Helaas gooide de gemeenteraad
roet in het eten.
Koepel
De raad gaat voorlopig in zee met de stichting
Panopticon, die is opgericht om het gebied
eromheen tot bloei te brengen en in de Koepel
onder meer een University College wil vestigen.
De gemeente gaat nog onderzoeken of dit plan
haalbaar is. De komende maanden worden de
plannen uitgewerkt, aangeboden en verrijkt
met ideeën uit de stad. Als argument hanteert
de gemeente dat meer maatschappelijke invulling gewenst is. Bij Denny en Bernice leidt deze

gemeentelijke stellingname tot onbegrip en
grote teleurstelling. Het pand van V&D is voor
Gather overigens altijd een tussenstap geweest,
omdat de langjarige verhuur aan Hudson’s Bay
door eigenaar ASR van begin af aan bekend
was. Wanneer deze Canadese warenhuisketen
zijn intrede doet is op het moment van schrijven,
eind juli, nog niet bekend.
Hudson’s Bay
De eerste filialen openen naar verwachting in
het derde kwartaal van 2017 hun deuren, aldus
topman Richard Baker van Hudson’s Bay. Het
concern komt met twee formules naar ons
land: Hudson’s Bay en Saks Off 5th, een outletstore voor dure merken als Jimmy Choo, Karl
Lagerfeld en Burberry. Het ‘gewone’ warenhuis dat Haarlem wil veroveren en de naam
‘Hudson’s Bay’ op de pui krijgt, heeft een veel
ruimer assortiment. Denk aan kleding, lifestyleproducten, kook- en woonspullen met prijzen
boven in het middensegment, net onder de
Bijenkorf. Waar V&D voornamelijk huismerken
in de markt zette, gelooft Hudson’s Bay niet in
private labels maar in het aanbieden van meerdere merken en de samenhang daartussen. Het
concern wil werken met shop-in-shop en per
vestiging kijken naar de lokale behoeften, waardoor het assortiment zal verschillen.
Hudson’s Bay versus Haarlem
Onderdeel van de groeistrategie van Hudson’s
Bay is dat het bedrijf al enige tijd de mogelijk-

Da n ny va n Heu s d en b i j d e o p en i n g va n G a t h er V& D

heden heeft onderzocht om een aantal Europese landen te betreden. Waarom Nederland?
Dit heeft te maken met het totale gebrek aan
concurrentie na de ondergang van V&D. In tegenstelling tot Gather, heeft Hudson’s Bay wel een
duidelijk commerciële instelling en ziet in onze
wijk dan ook een veelbelovende omgeving. Het
Canadese warenhuis heeft overwogen om in
Nederland een nieuwe formule op te zetten,
met als gevolg een eigen merknaam. Uit onderzoek is echter gebleken dat wij Nederlanders
een authentiek en onderscheidend warenhuis
willen. Precies wat ze met Hudson’s Bay in
Canada al doen. Omdat het merk Hudson’s Bay
in Nederland niet bekend is, werd alsnog besloten
onder die merknaam actief te worden.
Renovatie pand
Het historische Haarlemse warenhuis van
ongeveer 17.000 vierkante meter zal flink
worden gerenoveerd om een eigentijdse en
aantrekkelijke Hudson’s Bay te realiseren. De
vastgoedeigenaren moeten daarvoor forse

bedragen investeren, terwijl Hudson’s Bay
tijdens de renovatieperiode, naar verluidt, geen
huur wil betalen. Verspreid over Nederland laat
het bedrijf de panden voor in totaal ongeveer
300 miljoen euro aan de binnen- en buitenkant
volledig opknappen, hetgeen werk oplevert
voor ongeveer 2500 mensen. Tot de start van
deze verbouwing wordt er anti-kraak gewoond
en kan Gather er in blijven.
Vertrouwd personeel
Landelijk zullen ook zo’n 2500 medewerkers
worden aangenomen om de warenhuizen te
bemannen. Of wij onze vertrouwde ex-V&D
medewerkers in de toekomst gaan terugzien?
Die gedachte wordt meteen de kop in gedrukt.
Richard Baker geeft in diverse interviews aan
dat de stap in de Nederlandse markt niks te
maken heeft met V&D, waar het concern dan
ook geen band mee heeft. Het gaat zelfstandig
op zoek naar personeel. Wel weet Baker dat
eten minstens zo belangrijk is als fashion.
La Place was het kroonjuweel van V&D, en ver-

leidde het publiek met lekkere broodjes, gevulde
koeken en verse sapjes om daar te komen shoppen. Neem bijvoorbeeld de afgetreden topman
Marc Bolland van Marks & Spencer die dat aan
den lijve heeft ervaren. De ondergoedkoning
verkocht meer ciabatta’s dan kleding. Jumbo, dat
eerder een aantal vestigingen van La Place overnam, is dan ook benaderd door Hudson’s Bay om
ook in de warenhuizen restaurants van La Place
te openen. Er lopen nu constructieve gesprekken
tussen beide partijen, laat topman Ton van Veen
van Jumbo via de media weten.
Online/offline
V&D verloor de slag van Zalando en Wehkamp.
Hudson’s Bay verdedigt zich op een slimmere
manier tegen internetwinkels en zal een stuk
adequater omgaan met de online-kansen. Het
gaat dan ook een ‘omnichannel strategie’ voeren,
een strategie waarbij de consument centraal
wordt gezet en 24/7 kan winkelen. Online en
offline worden gecombineerd, maar online zal
altijd een belangrijke aanvulling blijven op de
fysieke winkel, en dus geen vervanger. Hudson’s
Bay wil een nieuwe en innovatieve winkelervaring neerzetten waarbij de fysieke winkel
het belangrijkste belevingskanaal blijft. Hoe dit
concreet vorm krijgt, zullen we vast en zeker de
komende tijd horen. Houd de media dus goed
in de gaten!
Tekst: Charlotte Spanjaart
Foto's: Lies Nederstigt en Charlotte Spanjaart
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VAN DE WIJKRAAD / EVENEMENTENKALENDER

LOES HOFHUIS

Leukste dierenwinkel in
de binnenstad van Haarlem

uitvaartverzorging

UW UITVAART, MIJN ZORG
www.loeshofhuis.nl
06 55797585 - 24/7 bereikbaar

Bea’s Dierenboetiek is sinds 1981 gevestigd in de
Gierstraat, een van de leukste winkelstraten van

Maak geheel vrijblijvend een afspraak
om uw wensen te bespreken.

Haarlem. Deze unieke dierenboetiek is inmiddels
een begrip dankzij eigenaresse Bea.
Zij bedrijft de winkel al een aantal jaren samen met

Van de Wijkraad

Wat is er allemaal te doen?

haar dochter Linette. Zij geven advies en gaan voor
kwaliteit, het assortiment is ruim ingericht voor uw
huisdier en ook voor verschillende homeopathische
geneeswijzen.
Bea’s Dierenboetiek, Gierstraat 60-62-64,
2011 GG Haarlem. Tel. 023-5324802

OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Dinsdag + Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
1e Zondag v.d. maand

Beste Wijkbewoners,

13.00 – 18.00 uur
09.00 – 19.00 uur
09.00 – 21.00 uur
09.00 – 18.00 uur
09.00 – 17.00 uur
12.00 – 17.00 uur

Uw speciale aandacht voor het artikel in dit Binnenblad over
de parkeerproblematiek en de plannen van de gemeente. Op een
speciaal voor u allen belegde informatieavond in Wijkcentrum
Binnensteeds hebben wij als wijkraad uitgelegd wat wij ervan
vinden. De avond was helaas slecht bezocht. Interesseert het de
bewoners van onze wijken niet? Ik betwijfel het ten zeerste. U zult
er allen mee te maken krijgen en ik hoop van harte dat u dan
weet waar het over gaat. Het heeft de wijkraden van het Centrum,
maar ook die daarbuiten, flink veel energie gekost om een gefundeerd weerwoord te schrijven op de plannen van de gemeente.
Mijn speciale dank gaat uit naar ons project-wijkraadslid José
Boele die hier heel veel energie en tijd in heeft gestoken.
Op mijn oproep voor nieuwe leden van onze wijkraad is nog
door niemand gereageerd. Dat is zeer spijtig, want uw wijkraad
is zeer actief en met een te kleine club kunnen we niet goed
verder. Bezin u nogmaals of u niet in onze wijkraad iets zou willen
betekenen. We zijn expliciet op zoek naar een secretaris en een
penningmeester. Het kost u één avond in de maand vergaderen en
voor het verdelen van de klussen zoeken we altijd in goed onderling overleg een oplossing qua tijd en energie. Ik hoop er absoluut
het beste van.

spiritualiteit voor alledag

GIERSTRAAT 8 - HAARLEM
S I ND S 1 9 6 9
NEN 3140 keuringen, reparaties, storingen
en kleine verbouwingen

C ON TA C T
023 - 5317802
06 - 20422019

Alexanderstraat 1 zwart
2011 VE Haarlem
www.peterkamper.nl
kamper@xs4all.nl

023 - 5512867
WWW.ANANDA.NL

Gebeurt er nog meer in onze wijken? Jazeker wel, er is een
snelheidsmeting verricht in de Lange Annastraat: een verkeersschouw om nijpende problemen in de smalle straatjes van de
Vijfhoek in beeld te brengen en naar oplossingen te zoeken. En
we zijn heel druk met de problematiek rondom de 24-uursopvang
dak- en thuislozen in het pand aan de Wilhelminastraat. Met
name de bewoners aan de stadskant (Boereplein, Hortusplein etc.)
hebben veel last van rondhangende, dolende, plassende en overlast veroorzakende mensen die het woongenot danig onder druk
zetten. De wijkraad monitort de actie van politie en handhaving
en kijkt mee als het gaat om vermindering van hinder voor iedereen. De laatste woorden zullen hierover nog niet zijn gesproken,
vrees ik.
Ten slotte meld ik u dat we in november nog eenmaal zullen
proberen om een wijkdiner te organiseren. De uitnodiging hiervoor vindt u in het oktobernummer !
Hartelijke groet,
Arjan van Minderhout
Voorzitter Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen

Korenlint - zaterdag 10 en zondag 11 september
Voor het 13e Korenlint heeft zich een record aantal koren aangemeld. Optredens op bijzondere locaties waaronder, in onze wijk,
de Remonstrantse Kerk (de Nieuwe Kerk is wegens verbouwing
gesloten). Info: www.korenlint.nl
Open monumentendagen zaterdag 10 en zondag 11 september
70 monumenten geopend op zaterdag
vanaf 10 en zondag vanaf 12 uur, beide
dagen tot 17 uur. Bezoek in onze wijk bijvoorbeeld De Kloveniersdoelen, Gasthuisstraat 32 (zie ook pag. 19 van dit blad).
Info: www.openmonumentendag.nl/gemeente/haarlem/
Haarlem Cultuur Festival zaterdag 10 en zondag 11 september
Twee dagen lang ademt de binnenstad
kunst en cultuur tijdens dit festival ter
opening van een nieuw cultureel seizoen.
Info: www.haarlemcultuurfestival.nl
Briljant Singer Songwriter Festival zaterdag 10 september
Café Briljant organiseert dit festival op
het Nieuwe Kerksplein i.s.m. de Singer
Songwriter Cirkel Haarlem. Akoestische optredens tussen 14 en 20
uur, met o.a. Ratten met Vleugels, Kim Nanninga, Mr. Pulp, Eva van
Manen, Joshua Aaron en Anne Reijnhoudt.
Briljant Haarlems Historisch Festival - zondag 11 september
Voorheen het Jopen Festival, nog steeds op het Nieuwe Kerksplein.
Tussen 11 en 19 uur oude ambachten, leuke spelletjes voor de
kinderen, live muziek en verschillende (speciaal)bieren. Tevens zijn
er twee historische rondleidingen door de wijk, verzorgd door Jan
Hoving. U kunt zich ter plaatse aanmelden om 12 of 15 uur. Meer
info over de rondleidingen: www.wandelingdoordevijfhoek.nl
Vijfhoek Huiskamerfestival zondag 18 september
14 huiskamers, 14 artiesten. Kleinkunst in verschillende huiskamers in
de Vijfhoek. Aanvang 14:30 uur. Kaartverkoop vanaf 14 augustus
om 14 uur (in café de Vijfhoek).

Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Kijkt u dan op www.haarlem.nl
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IN DE BUURT

De fietsspecialist

Soroptimisten bridgen voor goede doel
Gierstraat 76
2011 GG Haarlem
023 5326715
www.sandertweewielers.nl

Regentenkamer
De Hofjes Bridgedrive is een van de vele acties
waarmee de Soroptimisten Haarlem geld
inzamelen. Elf Haarlemse hofjes hebben hun
hekken en deuren opengesteld voor de
bridgedrive. De deelnemers betalen een
inschrijfbedrag voor dit dagje bridge op een
bijzondere locatie. Zij wandelen van hofje naar
hofje en spelen overal een rondje bridge. Vaak
in de regentenkamer, waar je normaal
gesproken nooit komt. Haarlemse winkeliers en
bedrijven hebben grote en kleine prijzen ter
beschikking gesteld, ook voor de
verloting.

De s o r o pt i m i sten W i l Al o n ( l ) en M a s c h a B u u r m a vo o r d e d eu r va n o n s
w i j kg eb o u w, een va n d e p l ek ken vo o r d e b r i d g ed r i ve

Restaurant De Wandelaar

Weet u wat dat is: een Soroptimist? Kent u er een en weet u
wat ze doen? Of heeft u er, net als ik, nog nooit van gehoord?
Zaterdag 24 september organiseert de Soroptimistclub Haarlem e.o.
voor de vierde keer een Hofjes Bridgedrive in het centrum van Haarlem.
Mascha Buurma en Wil Allon wilden me als echte Sorren graag meer vertellen
over deze bijzondere bridgedrive en het goede doel dat ze daarmee steunen.
En ook over wat dat nou precies inhoudt: Soroptimist zijn.

Nieuwe Kerksplein.
Geopend van woensdag tot en met zondag
op woens-, donder-, en vrijdag vanaf 16.00 uur,
op zater- en zondag vanaf 12.00 uur.
Logopedist-stottertherapeut en
speltherapeut-kindertherapeut bieden hulp bij
• stotteren (alle leeftijden)
• sociaal-emotionele / gedragsproblemen 4-12 jr
• ontwikkelingsachterstand middels Floorplay 2-8 jr
www.samenspelhaarlem.nl • info@samenspelhaarlem.nl
Wilhelminastraat 25-I • 2011 VJ Haarlem

Kopiëren & Printen
Posters & Banners
Drukwerk & Textiel
Belettering & Vormgeving

Gedempte Oudegracht 82, Haarlem
haarlem@printerette.nl (voorheen Copycentre)

Reserveren

Via website www.restaurantdewandelaar.nl
of telefoon 023 534 1032.

Soropti hoe?
Soroptimist is een samenstelling van de
Latijnse woorden sorores (zusters) en
optimum (het beste) en kan vertaald worden
als: ‘Het beste nastreven voor je zusters’. Het
is een wereldwijd vertakt vrouwennetwerk
met 90.000 leden in 125 landen. In
Nederland zijn 99 Soroptimistclubs. In iedere
club zijn vrouwen uit diverse beroepen en
sectoren vertegenwoordigd. De Soroptimistclub Haarlem e.o. telt 37 leden en viert in
november dit jaar het 85-jarig bestaan.

De ‘Sorren’, zoals ze zich noemen, willen vanuit
maatschappelijke betrokkenheid bijdragen aan
de positieverbetering van vrouwen en kinderen.
Dit doen ze door allerlei plaatselijke, landelijke
en ook internationale projecten en door
fondsenwerving. Mascha Buurma (49) en Wil
Allon (63) zijn twee van die Sorren. “Er is zoveel

humanitair leed in de wereld, zoveel onrecht en
achterstand, dichtbij en veraf,” zegt Mascha, die
met man en zoon aan het Doelenplein woont.
Ze is sinds twee jaar lid van de Soroptimistclub
Haarlem. “Vanuit mijn veilige positie wil ik
graag een steentje bijdragen voor anderen die
het minder goed hebben.”
Als Soroptimist kun je niet lui achterover hangen.
Er is gezelligheid en er zijn interessante bijeenkomsten, maar er wordt meer gevraagd.
Mascha: “Ieder lid is actief in een of meer
commissies of projecten.” Wil: “Er is zoveel
negativiteit in de wereld. Wij willen het kleine
verschil maken. En in clubverband kun je dat
beter dan in je eentje. Wij bridgen niet zelf,
maar zorgen dat de Hofjes Bridgedrive op
rolletjes loopt. Het is een flinke klus, bijna alle
leden van de club werken die dag mee. Vorig
jaar mocht ik gastvrouw zijn bij de bridgedrive
in het wijkraadhuis aan het Nieuwe Kerksplein.
Ik woon zelf in Driehuis, maar heb toen ervaren
hoe sfeervol het is in de Vijfhoek: bijna iedereen
die langs kwam, had wel een woordje.”

Ieder jaar wordt
heel zorgvuldig
een project
gekozen
waarvoor men
aan de slag gaat.
Vorig jaar is zo 5000
euro bij elkaar
gebridged voor ‘Microkrediet voor Moeders’. Dit
jaar gaat de opbrengst van de bridgedrive naar
de Weekend Academie in Haarlem. Dit project
ondersteunt gemotiveerde jongeren tussen de
tien en vijftien jaar die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken, door huiswerkbegeleiding,
beroepsoriëntatie en sportieve activiteiten.
Sneeuwbal
Zowel de Weekend Academie als de Soroptimisten hopen bij hun activiteiten op een sneeuwbaleffect. Mascha: “Degenen die nu worden
geholpen, raken vaak zo geïnspireerd en betrokken dat zij op hun beurt aan de slag gaan voor
een nieuwe groep die dat nodig heeft. Bij de
Weekend Academie geven oud cursisten nu les
aan nieuwe. En de vrouwen in India die met
een microkrediet een eigen bedrijfje konden
beginnen, stimuleren nu andere vrouwen.”
Voor deelname aan de bridgedrive in september
is een wachtlijst. Meer info:
www.soroptimist.nl
www.weekeindacademie.nl
Tekst: Ellen Vestjens
Foto: Lies Nederstigt
15

PARKEREN

PARKEREN

’s Avonds en in het weekeinde
rondjes rijden op zoek naar een
parkeerplekje op straat, autoluwe of
autovrije (winkel)straten en straatjes die te smal zijn om te parkeren...
De binnenstadsbewoners weten er
alles van.
Bieden de plannen van de gemeente
om het parkeerprobleem in de hele
stad aan te pakken soelaas voor
de binnenstad? De wijkraden in
het centrum, waaronder die van
Vijfhoek/Raaks/Doelen, betwijfelen
het zeer. Zij presenteerden in de
inspraakronde deze zomer constructieve alternatieven. Het Binnenblad
maakt de balans op voor de binnensteders.

H

et gaat kort door de bocht gezegd om
geld én om leefbaarheid. Geld: de
gemeenteraad heeft opdracht gegeven
om de parkeeropbrengsten met één miljoen te
verhogen. Leefbaarheid: de lusten en de lasten
van het parkeren moeten zo eerlijk mogelijk
verdeeld worden in de schaarse ruimte. Ga er
maar aan staan! Je kunt bijna geen onderwerp
noemen waar zoveel belangen met elkaar botsen. De wethouder verkeer, Cora-Yfke Sikkema,
moest balancerend tussen al die tegenstrijdige
belangen op zoek naar een middenweg. Digitaal
en in bijeenkomsten kon iedereen wensen en
ideeën aandragen. Zo ontstond het pakket
‘Maatregelen Moderniseren Parkeren’. Niet dat
het laatste woord daar nu al over is gesproken.
De VVD-fractie in de gemeenteraad wil zelfs een
referendum. In de inspraakronde reageerden
talloze particulieren, instanties, wijkraden en
belangenorganisaties. Die reacties worden deze
zomer verwerkt en kunnen nog tot aanpassing
van de plannen leiden. In november gaat de
gemeenteraad praten over de maatregelen.
Aanpak
De gemeente wil het parkeergedrag in de hele
stad beïnvloeden door het parkeren op straat
duurder te maken dan in de garages. Bezoekers
(winkelend publiek, toeristen, evenementgangers)
die nu parkeren op de plekken die bestemd zijn
voor de vergunninghouders, moeten verleid
worden om hun wagen in de parkeer16

Parkeren in een
leefbare binnenstad
garage te zetten. Binnen het voorgestelde
pakket maatregelen worden de zones B
(binnenstad) en C (de schil daaromheen) onderscheiden. Wie alles over deze complexe materie
tot in detail wil lezen, de maatregelen wil
vergelijken en het hele proces wil volgen, kan
het beste kijken op www.haarlemparkeert.nl.
Centrum
Wij als ‘binnensteders’ betalen nu 204 euro
voor een parkeervergunning op straat
Verplicht de parkeergarage in?
Bij de in de inspraakronde ingediende plannen
is ook een voorstel dat ingenieur Jan van der
Zanden namens een aantal wijkraden presenteerde. In dat plan wordt binnen zone B nog
een apart gebied ‘BB’ aangegeven. Daar zit de
Vijfhoek ook in.
In dat gebied zouden alle bewoners binnen
maximaal zeven jaar alleen nog maar in de
parkeergarages mogen parkeren. Van der
Zanden vindt dat elke wijk zijn eigen parkeerprobleem moet oplossen. ‘Mensen die willens
en wetens in die smalle straatjes en de drukte
van de binnenstad zijn gaan wonen, moeten
maar accepteren dat er geen andere oplossing
dan de parkeergarage is voor hen’, citeren de
centrumwijkraden hem.
Deze drie wijkraden hebben aanvankelijk constructief meegewerkt aan de plannen, maar
haakten af, omdat ze het absoluut niet eens
zijn met zo’n verplichting.

(bewoners van de aanpalende wijken 120 euro).
Een plek voor binnenstadsbewoners in een
parkeergarage kost ruim vijfhonderd euro. Maar
die plaatsjes zijn slechts beperkt beschikbaar en
er is een wachttijd van ruim drie jaar! Eigenlijk
is een volledig abonnement in een parkeergarage
van 1382 euro voor een centrumbewoner de
enige kans op een gegarandeerde parkeerplek.
In tegenstelling tot de mensen in de wijken
eromheen kunnen bewoners van de binnenstad momenteel geen tweede vergunning
voor parkeren op straat aanschaffen en geen
bezoekersvergunningen. Dus wat gebeurt er?
Bezoekers en tweede-autobezitters wijken uit
naar de straten rond de binnenstad, waardoor
de parkeerdruk daar weer groeit. En dat is nu
net niet de bedoeling.
Voorstellen gemeente
Een deel van de voorstellen van de gemeente
voor de binnenstad en de ‘schil’ daaromheen
loopt parallel. De bewonersvergunning zou in
beide gebieden met een tientje omlaag gaan.
Parkeren bij een parkeermeter wordt duurder.
Voorheen moest je tot 21 uur betalen voor parkeren op straat, dat wordt 23 uur. Het parkeren
op zondag was tot nog toe gratis en daar wordt
dankbaar gebruik van gemaakt, helemaal nu de
koopzondagen er zijn. Betalen dus, vindt de
gemeente, ook op zondag, van 13 uur tot 23 uur.
Voorgesteld wordt om binnenstadsbewoners nu
wél de mogelijkheid te geven voor bezoekers-

vergunningen. Echter: alléén op
zondagen vanaf 13 uur. Dan kun je
je bezoekers maximaal vijftig uur
per jaar laten parkeren tegen 0,25
euro per uur.
Wijkraden
De binnenstadswijkraden (Centrum;
Vijfhoek/Raaks/Doelen; Heiliglanden/
de Kamp) zijn niet tegen betaald parkeren en nieuwe maatregelen, maar
die moeten dan wel de problemen
oplossen. En dat zien ze nog niet
gebeuren. Voor binnenstadsbewoners geeft het pakket
slechts beperkt wat opluchting.
De drie wijkraden presenteerden
daarom in de inspraakfase een
aantal alternatieven, met accenten
op de bezoekersregeling en op de
parkeergarages. Een bezoekersregeling
van jaarlijks vijftig uur en dan nog alleen
op zondag is wel heel erg mager, zeggen de
wijkraden. Dat moet naar de hele week!
Ze adviseren meer keuzemogelijkheden te
geven, met oplopende tarieven en meer
uitzonderingen. De drie wijkraden willen
dat de gemeente de mogelijkheden
onderzoekt om méér centrumbewoners
tegen een gereduceerd tarief in de garages te laten parkeren. Het mes snijdt
aan verschillende kanten. Ten eerste

komt met elke bezette plek in een garage een
plek vrij op de openbare weg en dat betekent
dus meer inkomsten voor de gemeente.
Ten tweede levert die auto in de garage de
gemeente meer op dan met een straatvergunning.
Verder vermindert de leegstand van sommige
garages. En er is ook een sociaal aspect: wie
zich een jaarabonnement in de garage kan
veroorloven, maakt een plek op straat vrij voor
minder draagkrachtige vergunninghouders.
De wijkraden stellen verder voor om bij grote
evenementen automobilisten met een goed
verwijzingssysteem naar de (legere) garages
op het Stationsplein, de Cronjé, Dreef en
eventuele P&R-terreinen te geleiden. Dat moet
dan gecombineerd worden met een goede
pendeldienst.
Plus-pakketten
De tarieven voor de straatvergunning en die
voor de garage zouden dichter bij elkaar
kunnen, vinden de wijkraden. Bewoners
moeten kunnen kiezen uit verschillende
mogelijkheden en combinaties. Als ze
bijvoorbeeld hun auto op straat niet
kwijt kunnen, zouden met een ‘vergunning plus’ van 250 euro in daluren (19
tot 9 uur) naar de garage kunnen uitwijken. Een andere optie is een volledig bewonersabonnement voor 350 euro, maar dan met
een beperkte keuze in garages op piekmomenten. Gecombineerde abonnementen
zijn ook aantrekkelijk voor mensen met
een tweede auto (waarvoor binnenstadsbewoners nu dus geen vergunning
krijgen). Dan kan bijvoorbeeld één
auto op straat staan en de ander in de
garage. De wijkraden bepleiten verder
een fors hoger parkeertarief voor nietvergunninghouders op straat vanaf 18
uur (6,50 euro of meer) of zelfs een volledig parkeerverbod voor hen na dat uur.
Digitalisering
De drie wijkraden zijn beslist niet tegen nieuwe
ontwikkelingen die alle voorstellen mogelijk
moeten maken, zoals de digitalisering van de
parkeersystemen, mits er alternatieven zijn
voor mensen die daar niet mee willen of
kunnen werken. Vergeet ook het autodelen
niet, is ten slotte hun boodschap.
Tekst: Inge Crul
Foto: Lies Nederstigt
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EN ROUTE MET JAN
Biodynamische massage therapie
Healing Touch coaching & training
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Menno Simonszweg 101 2014 SC Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

Daar komen de schutters

te bewaren en aanvallen van buitenaf af te
slaan. Tijdens de 80-jarige oorlog werden
de schutterijen door Willem van Oranje gereorganiseerd en ze werden daarmee een
serieuze voorloper van de huidige landmacht.

Schuttersstukken

De Stofzuigerspecialist
Eigen service afdeling
Reparaties binnen 24 uur

229.-

Elektro
R.van Putten & zn.
Keizerstaat 3-5 • 2011 VS Haarlem
Telefoon 023-5314896 •
info@rvanputten • www.rvanputten.nl

BOTERMARKT HAARLEM

023 532 28 33 • 06 224 866 41 • visspecialistdedolfijn@planet.nl • maandag t/m zaterdag

IEDERE ZONDAG FAMILIEDAG

Lekker visje eten aan de Halkade 25 in IJmuiden (70 zitplaatsen), boven in eetlokaal.
Open op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag.

T

ijdens de wandeling besteedt Jan uiteraard
aandacht aan Frans Hals. Aanleiding om
over de belangrijkste zeventiende-eeuwse
schilder van Haarlem te spreken, is er als de
groep aankomt bij het Proveniershuis, waarvan
Jan heel in het kort de historische betekenis
schetst. Het huis en het aanpalende Proveniershof, dat er later aan vast is gebouwd, dragen
deze naam pas sinds 1707. Daarvoor was het
huis vanaf 1682 een niet zo succesvol Heerenlogement.
Maar oorspronkelijk was het in 1592, na de
sloop van het katholieke vrouwenklooster Sint
Michiel, gebouwd als ‘Doelengebouw’. De
Schutterij Sint Joris die - na het verdrijven van
de nonnen tijdens de reformatie - het kloosterhof al sinds 1581 als oefenveld gebruikte, kreeg
hiermee een fraai onderkomen. Frans Hals was
lid van deze schutterij en zou tussen 1616 en
1639 vijf Haarlemse schutterijen vereeuwigen,
die alle in het Frans Hals Museum zijn te bewonderen.

bouw dat wij nu nog kennen als de Kloveniersdoelen aan de Gasthuisstraat bevond zich
daar al vanaf 1563 en bood onderdak aan de
‘cloveniers’, schutters die zich bedienden van
schietwapens, zgn. cloven. Boven de poort
naast het gebouw, die nu toegang geeft tot
de bibliotheek maar in die tijd tot het oefen-

In de zeventiende eeuw werd het lidmaatschap
van de schutterij meer en meer een erebaantje
voor de notabelen van de stad, zoals fabrikanten
en apothekers. Zij lieten zich maar al te graag
afbeelden door beroemde kunstenaars. Het
beroemdste schuttersstuk ter wereld is ‘De
compagnie van kapitein Frans Bannink Cocq en
luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich
gereed om uit te marcheren’ van Rembrandt
van Rijn. Sinds eind 18e eeuw beter bekend
als ‘De Nachtwacht’. Ook afscheidsmaaltijden
en feesten vormden een dankbaar onderwerp
voor het portretteren van de officieren aan het
einde van hun ‘diensttijd’. Frans Hals heeft op
die manier 68 portretten van 61 verschillende
vooraanstaande Haarlemmers op zijn vijf
schutterstukken vereeuwigd.

Arm en berooid
Aan het eind van zijn verhaal stelt Jan zijn
gehoor de vraag: ‘Hoeveel verdiende Frans Hals
nu aan zo’n schilderij?’ Vanuit flink wat bronnen, zoals kasboeken en facturen, is daar wel

‘Zelfportret Frans Hals’
In tegenstelling tot Rembrandt zijn van Frans Hals geen zelfportretten
bekend. Op het laatste schuttersstuk uit 1639 ‘Officieren en onderofficieren van de St. Jorisschutterij’ heeft hij volgens een achttiendeeeuwse bron zichzelf afgebeeld. Als gewoon lid van de schutterij is dat
niet volgens de regels, maar waarschijnlijk is dit toegestaan vanwege
zijn verdiensten als schilder voor de Haarlemse schutterijen.

terrein van de schutters, staan twee van deze
wapens afgebeeld. Het bestaan van schutterijen
dateert echter al uit de middeleeuwen. Op een
stadsplattegrond van Haarlem (ca. 1560) van
Jacob van Deventer is te zien dat de Vijfhoek
halverwege de zestiende eeuw nog lang niet is
volgebouwd. In de uiterste zuidwesthoek, het
De Oude Doelen
Schutterij Sint Joris was niet de eerste schutterij huidige Wilsonsplein, zien we een open terrein
waar doelen stonden opgesteld, waarop boogdie een eigen onderkomen kreeg, want het geschutters van het Sint Jorisgilde
EN ROUTE MET JAN.
konden oefenen. Gilden als deze
Jan Hoving, redactiecoördinator van ons Binnenblad, verzamelt alle historische informatie die hij over onze wijk kan vinden. Alle kennis uit de tientallen
werden
in alle middeleeuwse
artikelen en boeken wil hij niet voor zichzelf houden. Sinds enkele jaren is hij
ook beschikbaar als Stadsgids De Vijfhoek om al deze wetenswaardigheden
steden door het stadsbestuur
met belangstellenden te delen. De leukste anekdotes leest u hier.
ingehuurd om de rust in de stad

wat over bekend. Voor een portret in opdracht
ontving hij enkele tientjes, maar van een schuttersstuk is vastgelegd dat hij per afgebeelde
officier 60 gulden ontving. Voor de kleine 4000
gulden die hij alleen al met zijn schuttersstukken verdiende, zou hij in die tijd wel drie flinke
huizen hebben kunnen kopen. Maar een succesvol vastgoedondernemer zou Frans Hals niet
worden. Liever besteedde hij zijn geld aan het
goede leven. In 1666 stierf hij arm en berooid,
maar hij werd wel begraven in de Grote of
St. Bavokerk.
Tekst: Hans Smit
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CONTACT

Nuttige telefoonnummers
Alarmnummers
Politie, Brandweer, Ambulance
NOOD, als elke seconde telt: 
Geen spoed 
Red een dier 

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

531 91 48
545 32 00
545 30 04
551 92 55

Gemeente Haarlem
Gemeentelijk Bestuur 
14023
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Voor alle zaken, ook meldingen als scheve
paaltjes via www.haarlem.nl/melding-doen/
Of melden via de BuitenBeter App
www.buitenbeter.nl

Kijk op de wijk
Op 23 juni organiseerde Café ’t Kantoor met behulp van Bianca en Diana Waasdorp
voor de tweede maal zijn jaarlijkse haringparty. De opbrengst van de eerste honderd
verkochte haringen gaat naar een stichting of vereniging in de Vijfhoek.
Deze keer was de Wijkraad aan de beurt. Op de foto de voorzitter Arjan van Minderhout (links)
en initiatiefnemer Ton Veenhof in actie.

Wijkagent Michiel Wijn
Tel. via servicebureau politie 
michiel.wijn@politie.nl

0900-8844

Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			
576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden 
751 72 00
Overlast 24-uursopvang HVO Querido

206 20 20

Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon
Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een aantal
buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
Het verschijnt zes keer per jaar (even maanden) in
een oplage van 1700 exemplaren en buurtbewoners
krijgen het gratis thuisbezorgd.
Redactie
Charlotte Spanjaart, Ellen Vestjens, Hans Smit,
Inge Crul, Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43),
Linda Lampe en Mijke Groot
Fotografie
Lies Nederstigt.
Vormgeving
Jan Vesters en Peter Beentjes.
Coördinatie Bezorging
Silvia Hanekroot (tel. 023-532 92 13).
Bezorgers
Bart Tangerman, Duveke Kalma, Liesbeth Uilenreef,
Stella van Maris, Els Clement, Luuk Mulder,
Monique Rooijmans, Barbara Martens, Esther Ottens,
Kiki Bommezij, Thea Kelting, Pacifica Hoogeland
& Max Bos, Bart & Bente, Bieneke Glijn, Marjolein
Wiegers, Thera Beek en Katinka van Mourik.
Drukwerk
Printerette Haarlem
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Voor kopij en advertenties
Heeft u een onderwerp waarover u graag een artikel
in het Binnenblad geplaatst wilt zien, stuur uw idee
of tekst naar redactie.binnenblad@gmail.com.
De redactie besluit weloverwogen om een ingezonden
artikel, brief, foto et cetera wel, mogelijk in aangepaste of ingekorte vorm, of niet mee te nemen in het
Binnenblad. Dit zal na het overleg in de redactie ook
worden teruggekoppeld.

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
De Wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.
Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl
Arjan van Minderhout, voorzitter			
532 77 70 / 06-835 538 62
Jochem Koetsveld, secretaris en vicevoorzitter
06-288 153 15
Maaike Beun, penningmeester
Els Clement, lid, notuliste
Jan Luys, lid
Bert Gijrath, lid
Jan-Willem Stoop, lid, webmaster
José Boele, projectmedewerker parkeren

Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

511 59 01
Kontext - Organisatie voor Maatschappelijke
Dienstverlening	
543 32 00
www.kontext.nl
• advies- en meldpunt huiselijk geweld
• schuldhulpverlening
• maatschappelijk werk
• sociale raadslieden
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
www.bjznh.nl
• Advies- en meldpunt Kindermishandeling

072-567 23 20
• Jeugdhulpverlening 
088-777 83 00
buuv (buurtmarktplaats)
551 78 45
www.buuv.nu 
Sensoor Haarlem (tel. hulpdienst)  547 14 71
www.haarlem.sensoor.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem 
531 48 62
PWN water storingen
 0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009

VAN DE REDACTIE
Het Binnenblad komt tot stand zonder subsidie en kan worden uitgebracht dankzij onze
vaste adverteerders. De afspraak is dat deze
adverteerders periodiek ruimte op de redactiepagina’s krijgen aangeboden voor een artikel in
de vorm van een interview. Incidenteel - maar
in dit nummer niet - worden advertorials in ons
blad opgenomen.

