De structuurvisie gaat over deze dilemma’s en
probeert hulp te bieden bij het maken van
keuzes. De visie gaat over de hoofdstructuren
van de stad: de doorgaande autoroutes of het

E-mail nieuwsbrief van de wijkraad.
Jaarvergadering 4 maart
De jaarvergadering is op 4 maart aanvang
20.30 uur. Uiteraard schenkt Paul Brantjes u
weer een glas wijn in na afloop van de
vergadering.
De onderwerpen op de vergadering:
•
•
•
•
•

Presentatie gemeente Structuurvisie
Openbare Ruimte;
Ondergrondse afvalinzameling
Jaarverslag en begroting
(her)verkiezing wijkraad
Glas wijn drinken (±	
 22.15 uur)

Het jaarverslag 2013 en de begroting 2014
vindt u op de site van de wijkraad.

Structuurvisie Openbare Ruimte
(SOR)
De openbare ruimte is beperkt. We willen
meer ruimte voor de fiets, en ook met de auto
reizen, parkeren voor de deur en meer ruimte
voor kinderen om te spelen en ook meer groen.
En we willen ook snel naar onze bestemming
met auto of openbaar vervoer. Tsja, dat past
niet allemaal in de beperkte ruimte die
beschikbaar is.

Bomenstructuur Dreef (bron: SOR)

	
  

openbaar vervoer en de bomenstructuur; de
gedachte is de keuzes over de inrichting van de
woonwijken zoveel mogelijk aan de bewoners
over te laten.
Martijn Dekker van de gemeente zal uitleggen
wat de SOR inhoudt en wat de betekenis
daarvan is voor de stad, vervolgens inzoomen
op de consequenties voor onze wijk en
vertellen wat het vervolgtraject is.

Ondergrondse afvalinzameling

(Bron:SOR)

Hoewel er nog geen concrete plannen bekend
zijn voor de plaatsing van ondergrondse
containers in onze wijk, willen wij de bewoners
van onze wijk vroegtijdig informeren over de
procedure.
Wij hebben de gemeente gevraagd op de
vergadering hierover informatie te geven.

Papier en glascontainers Willem de
Zwijgerlaan.
De afgelopen tijd was het weer een bende bij
de containers. Mensen zetten vooral in de
weekends veel rommel naast de containers,
met als gevolg troep en zwerfvuil. We hadden
al met de gemeente afgesproken dat
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Spaarnelanden vlak voor en vlak na het
weekend de containers zou legen. Dat heeft
nog onvoldoende geholpen. De gemeentelijke
handhavers hebben nu de opdracht gekregen
de zaak in het weekend in de gaten te houden
en zo nodig bekeuringen uit te delen.
Wat kunt u doen?
•
•

•
•

Meldt rommel altijd snel bij 14-023 of
via de app ‘buitenbeter’.
Spreek mensen die hun rommel naast
de containers zetten daar op aan;
maar ga niet in discussie.
Spoedmeldingen voor handhaving:
023-5114950
Hou de wijkraad op de hoogte van uw
meldingen.

Het Hildebrand monument gaat er
weer komen.
Er zijn inmiddels al zoveel donaties ontvangen,
dat de stichting durft aan te kondigen dat de
beelden weer terug gaan komen en de fontein
weer gaat spuiten. De ambities is het herstelde
monument te onthullen op 13 september 2014,
de 200e geboortedag van Beets. Uit onze wijk
kwamen veel steunbetuigingen en veel
donaties. Dank.

Uw buren.
Als u weet dat uw buren geen email gebruiken,
zou u hen dan op de hoogte willen stellen van
deze nieuwsbrief?

Twitter?
De wijkraad is modern geworden en heeft een
Twitter-account aangemaakt:
@ZuiderhVredenh
Maar is dit een handig middel om met onze
wijkbewoners te communiceren? Hebben wij
twitterende buurtgenoten? Laat ons weten wat
u er van vindt.

Natuur in uw tuin
Hebt u belangstelling voor de natuur in uw
buurt? U kunt meedoen met de Wildlife Safari
in
Haarlem.
Kijk
maar
eens
op
http://www.natuurinhaarlem.nl/WS.php

Residentie Hildebrand
De restauratie van het mooie gebouw aan de
Fonteinlaan is vrijwel klaar. Het gebouw ziet
er, na gedoe rond de bouw, weer fraai uit. Als
u de gelegenheid hebt ga een binnen kijken. O
ja, je kunt in deze zorgresidentie ook nog
wonen als je zorg nodig hebt. Op de open dag
waren al veel buurtgenoten u voor.
Colofon
Hildebrand, 4e jaargang, januari 2014.
Redactie: wijkraad Zuiderhout & Vredenhof.
Wijkraad
E-mail: info @ zhvh.nl

De Stichting Herstel Hildebrand Monument is
een initiatief van de Adviescommissie
Haarlemmerhout, de Haarlemse wijkraden
Zuiderhout & Vredenhof, Bosch en Vaart,
Koninginnebuurt en Welgelegen, Stichting de
Houten Haarlemmer, Historische Vereniging
Haerlem, de Vereniging Vrienden van de
Haarlemmerhout, IVN Zuid-Kennemerland.
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