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Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 
15 augustus 2016.

In dit extra dikke nummer van het Dorpsorgaan heel 
veel aandacht voor de toekomst van ons gedeelde dorp 
Spaarndam. Gaan we als één dorp of toch weer als een 
gedeeld dorp fuseren met een andere gemeente? En met 
welke gemeente dan? Is bruidegom Haarlem echt buiten-
gesloten?

En wat vinden we van de andere bruidegommen: Haar-
lemmermeer, Velsen en Amsterdam?

Voor een klein dorp als Spaarndam is het heel veel 
gedoe: debatavonden, peilingen. Er wordt veel gevraagd 
van de dorpelingen. En nu maar hopen, dat er geluisterd 
wordt. In de maand juni komt er in ieder geval meer 
duidelijkheid over de toekomst van Spaarndam.

Gelukkig zijn er nog meer raadselen: waar is het echte 
‘bruisende hart’ van Spaarndam?
 
En: beleef op 22 en 23 oktober tijdens het cultureel fes-
tival: het donker en de stilte in de verhalen van de forten 
van de stelling van Amsterdam. Lees er meer over in dit 
Dorpsorgaan.

Tot slot: bezoek en geniet van de kunstmarkten en de 
kerkconcerten, die in de maanden juli en augustus weer 
worden gehouden. Daarin is ons kleine dorp groot!

Veel leesplezier!



32

Van de Dorpsraad

Van de Dorpsraad

De Dorpsraad Spaarndam
Naam en functie Adres Telefoon E-mail

Marry Brokking en 
Leendert Borstlap
voorzitter

Pol 22
IJdijk 42

06-53 63 60 58
06-53 99 73 88

m.a.brokking@planet.nl
lborstlap@hetnet.nl

Vacature
secretaris

Carsten Thöne
penningmeester

Westkolk 28 023 539 1306 cwtdorpsraad@gmail.com

Werkgroepen Portefeuillehouder E-mail

Verkeer
Ruimtelijke ordening en Recreatieschap
Schiphol
Gemeentelijke herindeling
Jeugd en ouderen
Communicatie

Rik Stapel
Jolijt de Jongh
Gerard Jägers
Marry Brokking
René van Lieshout
Leendert Borstlap

r.stapel@focusenergysolutionsgroup.com
rstapel@xs4all.nl

gerard.jaegers@ziggo.nl
m.a.brokking@planet.nl

r93ene72@gmail.com
lborstlap@hetnet.nl

E-mail: info@dorpsraadspaarndam.nl  Website: www.dorpsraadspaarndam.nl

In dit nummer van het Dorpsorgaan vindt u veel in-
formatie van de Dorpsraad. Dat begint met een uitge-
breid verslag van de Openbare Dorpsraadvergadering 
21 april jl. Zo’n 80 mensen bezochten deze avond. De 
verschillende werkgroepen deden ieder verslag van hun 
werk. Daarna stelden mensen uit de zaal vragen, die 
beantwoord werden. Alles hierover leest u in het verslag 
verderop in dit nummer.

Na de Openbare Dorpsraadvergadering is er veel ge-
beurd. Nu de dijk vernieuwd is, is Zijkanaal C weg aan 
de beurt, althans het deel buiten de bebouwde kom. Zo 
wordt de weg onder meer een 60-km-weg; daarnaast 
wordt de kruising met de sportvelden veilig gemaakt 
en het fietspad opgeknapt. De werkgroep Verkeer is in 
onderhandeling met de gemeente over het deel binnen 
de bebouwde kom bij de Ringweg en de Sluis.

Er is een werkgroep Energie opgericht op initiatief van 
2 bewoners van SpaarneBuiten. Zij zijn nu nog in de 
oriënterende fase, maar we gaan zeker van ze horen. 
De leden zijn: Jilt Sietsma en Wouter van de Drift uit 
Spaarne Buiten, Chris Kuijten en Ruut van Schie (de 
laatste twee vooral als adviseur).

SpaarneBuiten houdt ons nog steeds bezig: we hebben 
de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude een brief 
gestuurd met de vraag de Lagedijk op te knappen voor-
dat er verder wordt gebouwd. We hebben hierbij verwe-
zen naar de uitspraak van de Raad van State indertijd. 
Die uitspraak is immers niet voor niets gedaan. Om te 
laten zien dat we dit serieus nemen, hebben we bezwaar 
gemaakt tegen de laatste nieuwe bouwvergunning, in 
afwachting van de reparatie van de weg (Lagedijk).

De trap en een deel van de Kleine Haarlemmersluis 
worden aangepakt. Er is een plan in wording om de trap 
en het deel van de oude, gedempte sluis te herstellen. 
Dan kunnen eindelijk de lelijke rood/wit-borden weg. 
De grote renovatie van de hele sluis vraagt meer tijd en 
wordt op langere termijn aangepakt.

En last but not least: het fusieproces van de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Op dit gebied is er 
veel gebeurd na de Openbare Dorpsraadvergadering. Het 
begon met een artikel in het Haarlems Dagblad met als 
titel: Spaarndam wil naar Haarlem. De titel en het eerste 
stukje tekst was een eigen interpretatie van de journalist. 
De verdere inhoud van het artikel klopte wel: we heb-
ben een brief naar de Provincie gestuurd, waarin we o.a. 
onze zorg uitspreken over het feit dat Haarlem niet meer 
meedoet. Wij betogen dat Haarlem nog een rol moet 
blijven spelen. Wij vinden het jammer dat het Haarlems 
Dagblad een kop opmaakt, die de lading niet dekt. Het 
kon de mensen een gevoel geven dat een debatavond en 
een peiling niet zinnig meer zouden zijn. We hebben 
geprobeerd via de website en op de debatavond duidelijk 
te maken dat we als Dorpsraad eerst willen horen wat de 
mening van de bewoners is.
De debatavond werd bezocht door zo’n 80 tot 100 
bewoners. Er werd soms heftig, soms vragend of discus-
siërend gereageerd op de stellingen die gepresenteerd 
werden. Elders in het Dorpsorgaan vindt u een samen-
vatting van wat besproken is. De week na de debatavond 
vond de peiling plaats in Oost en in West. U kon op pa-
pier of via de website uw stem laten horen. En dat hebt 
u gedaan: 47% van de adressen in Oost en West hebben 
gereageerd. Daar zijn wij heel tevreden over, want dat is 
een flinke response. En de uitkomst geeft ons reden door 
te gaan op de ingeslagen weg: Spaarndam als heel dorp 
naar Haarlem. En omdat Haarlem niet meedoet als fu-
siepartner, zullen we onze pijlen richten op de Provincie. 
Uiteraard zijn er mensen die het niet mee eens zijn met 
de uitkomst van de peiling. Wij zullen zoveel mogelijk 
rekening houden met de bezwaren die er leven. 
Afgelopen woensdag 8 juni zette de gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude de volgende stap: een avond 
voor de bewoners om kennis te maken met, en vragen 
te stellen aan, de burgemeesters, wethouders en raads-
leden van de drie kandidaat-fusie-gemeenten: Velsen, 

Haarlemmermeer, Amsterdam. Dit was een zeer goed 
bezochte avond. Ook een hele levendige avond, die goed 
was georganiseerd. Het gaf ieder van ons (wij waren met 
8 leden van de Dorpsraad/werkgroepen) de mogelijk-
heid om bij verschillende gemeenten vragen te droppen 
en antwoord te krijgen. Wij hebben de verschillende 
vragen die we hadden voorbereid, allemaal kunnen stel-
len. In een notitie hebben we de impressies van ieder van 
ons samengevoegd. Zo kunt u op de website lezen per 
gemeente hoe men reageert op onze vragen. 
Op 14 juni maakt de gemeente haar eindrapportage 
openbaar. Daarna zijn er nog twee momenten waar wij 
onze stem kunnen laten horen, namelijk op 21 juni in de 
commissievergadering en op 28 juni bij de raadsvergade-
ring. Wij beraden ons nog, hoe we dat gaan doen. Het 
besluit van de gemeente komt na het uitkomen van dit 
Dorpsorgaan. Het zijn drukke en spannende tijden voor 
ons als Dorpsraad. Uw betrokkenheid wordt dan ook 
zeer gewaardeerd.

Op de website vindt u veel informatie over het fusie-
proces: de brief naar de Provincie, het verslag van de 
debatavond (26 mei), de uitkomsten van de peiling, het 
persbericht, de impressies van de bewonersbijeenkomst 
8 juni jl. Ook op de website van de gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude vindt u de nodige informatie.

Leendert Borstlap en Marry Brokking, duo-voorzitters

Van de Dorpsraad
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Van de Dorpsraad

Datum:  21 april 2016
Plaats: Dorpscentrum, Ringweg 36 te Spaarndam
Tijd: 20.00 – 22.15 uur
Aanwezig:
Bestuur Dorpsraad: Leendert Borstlap (duo-voorzitter/avondvoorzitter), Marry Brokking (duo-voorzitter), 
 Gerard Jägers, Jolijt de Jongh, René van Lieshout, Rik Stapel en Carsten Thöne
Gasten: Merijn Snoek, wethouder gemeente Haarlem
 Pim Lemmens, gebiedsbeheerder gemeente Haarlem
 Raymond van Haeften, wethouder gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
 Inwoners van Spaarndam
Verslag:  Karin Koeleman, Lantana Managementondersteuning

Verslag van de Openbare Dorpsraadvergadering

1. Opening
De voorzitter opent de openbare dorpsraadvergadering 
en heet de aanwezigen welkom. 
Hij biedt excuses aan voor de late verspreiding van de 
flyer.

2. Mededelingen
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:
•	 Vanochtend is samen met Merijn Snoek, wethouder 

van de gemeente Haarlem en Menno Evers, gebieds-
verbinder bij de gemeente Haarlem een ronde door 
het dorp gelopen. Gesproken is over de positieve pun-
ten en de problemen van de inrichting van de dijk.

•	 Er zijn gesprekken geweest met Rijnland over de her-
inrichting en -gebruik van het Rijnlandshuis. Gedacht 
wordt aan een museum en woningbouw. 

•	 Eind mei vindt op initiatief van Jilt Sietsma een 
gesprek plaats over de eventuele oprichting van een 
energiecoöperatie. Geïnteresseerden kunnen zich voor 
dit gesprek melden.

•	 De website dorpsraadspaarndam.nl is online gegaan.

3. Werkgroep gemeentelijke herindeling
Marry Brokking geeft een terugkoppeling vanuit de 
werkgroep herindeling gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude. De leden van de werkgroep zijn Marry 
Brokking, portefeuillehouder, Rob de Vries, Hein Koger, 
Jaap van der Putte en Carsten Thöne. In 2012 heeft 
de raad besloten tot opheffing van de gemeente. In 
2015 is besloten tot fusie met één van de buurgemeen-
ten te weten Velsen, Haarlemmermeer, Bloemendaal, 
Heemstede, Haarlem of Amsterdam. In januari 2016 
heeft Heemstede zich teruggetrokken nadat de twee duo 
dorpen Spaarndam West/Oost en Halfweg/Zwanenburg 
hebben aangegeven één te willen worden. Dit betekent 
in de praktijk een splitsing van de gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude. De gemeente Bloemendaal is 
tevens afgevallen. Op 10 maart 2016 was een extra com-
missievergadering waar alle mensen die hebben ingespro-
ken Amsterdam geen goede optie vonden. Uiteindelijk 

stemden zes raadsleden voor Amsterdam en vijf raadsle-
den voor Haarlem.
Resteren de gemeenten Velsen, Haarlemmermeer en Am-
sterdam. Hiermee voert de gemeente Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude momenteel verdiepingsgesprekken. Uit 
een peiling ter plekke blijkt dat geen van de aanwezigen 
voor een fusie met Amsterdam is.

Wat volgt:
•	 Op 8 juni 2016 is er in de Zoete Inval een bewoners-

bijeenkomst met de wethouders en raadsleden van 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Hierbij kunnen de 
bewoners hun wensen kenbaar maken.

•	 Op 21 juni 2016 wordt tijdens de commissievergade-
ring een voorlopig besluit genomen.

•	 Op 28 juni 2016 besluit de gemeenteraad definitief.
•	 In juni 2017 neemt de Provincie een besluit.
•	 In 2018 besluit de Tweede Kamer en wordt een wet 

opgesteld.
•	 In januari 2019 is de opheffing van de gemeente 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude een feit.

In november 2013 heeft de Dorpsraad een debatavond 
georganiseerd onder leiding van Jan van Eeden. De 
conclusie van het debat luidt dat Spaarndam één dorp 
moet worden. Alle honderd aanwezigen uit voorname-
lijk Spaarndam Oost waren voor één dorp en fusie met 
Haarlem. De werkgroep voelt zich tevens gesterkt door 
het advies van Berenschot. In het nummer van april 
2015 van Horizon & Stip was te lezen dat de meest 
vergaande oplossing, namelijk de herverdeling, de meeste 
groene lichten krijgt. Draagvlak krijgt een rood licht. Dit 
geldt ook voor de herindeling. Bij herindeling gaat de 
gehele gemeente naar een andere gemeente. Bij een her-
verdeling vindt een opsplitsing van de gemeente plaats.

De werkgroep heeft vanaf januari 2016 alle door de 
gemeente georganiseerde bijeenkomsten bezocht en 
ingebracht dat de Dorpsraad voor één dorp is bij één 
gemeente, namelijk Haarlem.

De werkgroep organiseert op 26 mei 2016 een deba-
tavond. Daarna wordt een peiling onder de bewoners 
gehouden. De uitkomst hiervan wordt op de bewoners-
bijeenkomst van 8 juni 2016 ingebracht.

Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende 
vragen gesteld / opmerkingen gemaakt:

Hans van den Hoogen vindt het peilen van de meningen 
een goed idee en vraagt of de gemeenteraadsleden bereid 
zijn om te luisteren omdat het besluit al is genomen.

Sicco Jan Bier, raadslid namens D66, is van mening 
dat de raad gedurende het hele proces sinds 2012 goed 
luistert. De uitkomst van het rapport Berenschot waarbij 
splitsing de voorkeur heeft, is een goede weergave van de 
gesprekken die er zijn geweest. Wat in de samenvatting 
van Berenschot ontbreekt, is dat de provincie op meer-
dere punten afweegt en ook oor heeft voor de inwoners. 
Het draagvlak is een van de vijf elementen waarop fusies 
worden beoordeeld. De raadsleden dienen deze vijf 
elementen en tien kernwaarden af te wegen. Het geheel 
hiervan leidt tot een optimale oplossing. 
Het standpunt van D66 is deze week verwoord in Hori-
zon & Stip. Het probleem is dat de gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude met 5.000 inwoners en een 
klein ambtelijk apparaat bij een samenwerking met een 
andere gemeente te klein is. De hele gemeenteraad heeft 
gehoord dat een samenwerking met Amsterdam niet 
wenselijk is en de voorkeur uitgaat naar Haarlem. Er is 
niet voor de optimale keuze van herverdelen gekozen 
omdat Amsterdam een grote grondbezitter in Hout-
rakpolder is. Als de grootste kernen worden ingedeeld 
bij andere gemeenten, verwacht de gemeenteraad dat 
Amsterdam met een grenscorrectie komt waarmee de 
Houtrakpolder niet meer bij Haarlem of Haarlemmer-
meer behoort. Dat is de reden voor de keuze voor een 
fusie als één gemeente.

Rob de Vries begrijpt de keuze voor Amsterdam niet om-
dat decennia tegen Amsterdam is gestreden. In één ver-
gadering wordt plotseling gebroken met een beleid dat 
jarenlang is gevoerd. Bovendien wordt geen verklaring 
gegeven. Door Amsterdam bij de top drie op te nemen, 
wordt een grenscorrectie juist uitgelokt. De provincie 
wordt hiermee een handvat geboden om een stuk van de 
gemeente af te halen richting Amsterdam.

Ivar Volder vindt de historie met Amsterdam niet rele-
vant. Ter vergelijking vertelt hij dat Nederland jarenlang 
tegen Duitsland heeft gevochten en dat Duitsland mo-
menteel de grootste handelspartner van Nederland is.

Theo van Lieshout heeft tot nu toe geen problemen on-
dervonden met de splitsing van de twee dorpsdelen.

Frans Cleeren vraagt zicht af of Spaarndam West serieus 
wordt genomen door Haarlemmerliede. Het bevreemdt 
hem dat Spaarndam West het informatieblad niet krijgt 
toegestuurd en pleit voor toezending.

Wethouder Snoek heeft op de commissievergadering van 
10 maart 2016 ingesproken om de zaak voor Haarlem te 
bepleiten. De natuurlijke oriëntatie tussen Haarlem en 
Spaarndam is genoeg reden voor Haarlem om in de top 
drie te staan. Sprake is van een democratisch genomen 
besluit. Hij heeft respect hoe de gemeente Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude het traject aanpakt. Momenteel 
staat Haarlem even aan de zijlijn maar staat niet volledig 
buiten spel. De gemeente blijft pleiten voor Spaarn-
dam als één gemeenschap bij de provincie, de Eerste en 
Tweede Kamer.

Dicky Kerkhoff merkt richting de gemeente Haarlem 
en de inwoners van Spaarndam West op dat zij ook mee 
kunnen gaan met Spaandam Oost. Zij vraagt dit punt in 
de peiling mee te nemen.

Wethouder Snoek wijst erop dat de aanleiding bij de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude ligt. Voor 
de gemeente Haarlem is er geen reden om over een fusie 
te praten. De gemeente Haarlem voelt zich verbonden, is 
blij met Spaarndam West en wenst bij elkaar te blijven.

4. Werkgroep verkeer
Rik Stapel geeft een toelichting op de herinrichting 
van de dijk, de Zijkanaal C weg, SpaarneBuiten en de 
overige aandachtsgebieden. De werkgroep bestaat uit Rik 
Stapel, portefeuillehouder, Jan van Lieshout, Leendert 
Borstlap en tijdelijk i.v.m. de Dijk, de dames Westrik, 
Wil van Warmerdam, Jan Zwetsloot, Erwin Brouwer en 
Ursul Meier.

Herinrichting dijk
De werkgroep heeft de plannen met de gemeente Haar-
lem besproken. Na een aantal inspraakrondes met de 
bewoners zijn eerste de prioriteiten vastgesteld en zijn de 
plannen vervolgens uitgewerkt. 
Uitgangspunt hierbij was de veiligheid van de bewoners 
op en aan de dijk.

Peter Balm vindt het jammer dat alleen de direct aanwo-
nenden aan de dijk geraadpleegd zijn.

Rik Stapel wijst erop dat er twee inspraakrondes zijn 
geweest. In de tweede inspraakronde zijn ook mensen uit 
de verdere omgeving uitgenodigd.

De heer Duits merkt op dat de bewoners aan de Kolk 
niet zijn geïnformeerd. Hij heeft pas een bericht ontvan-
gen toen de dijk was afgesloten.

Van de Dorpsraad
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Rik Stapel antwoordt dat bij de besluitvorming is geko-
zen voor de veiligheid van de bewoners aan de dijk. Bij 
het asfalteren van de dijk of onderhoud aan de brug is 
afsluiting van de dijk noodzakelijk. Om de snelheid van 
het verkeer te verminderen worden vier korte versmal-
lingen zonder voorrangsregeling aangebracht. Twee 
versmallingen worden binnenkort gerealiseerd en twee 
versmallingen zijn nog in procedure bij de gemeente. 
Daarnaast wordt nog een aantal kleine knelpunten 
opgelost.

Peter Balm vraagt of er iets aan de gevaarlijke kromming 
en het trappetje gaat gebeuren.

Rik Stapel antwoordt dat het effect van de inrichting 
de komende maanden wordt bekeken. De plannen 
worden eventueel herzien als niet aan de verwachtingen 
is voldaan. In de tussentijd worden snelheidsmetingen 
uitgevoerd en vindt handhaving op rijsnelheid plaats. De 
trappetjes in de dijk worden voorzien van palen. Voor 
het trappetje dat een hap uit de dijk neemt, is de belij-
ning aangepast..

Dicky Kerkhoff vraagt hoe het parkeren op de dijk is 
geregeld en vertelt dat er regelmatig auto’s op de bruggen 
geparkeerd staan.

Rik Stapel antwoordt dat de oorspronkelijke wens van de 
werkgroep was om een aantal parkeervakken op de dijk 
aan te brengen. Dit is door de verkeersdeskundige van de 
gemeente Haarlem ontraden. Er mag geparkeerd worden 
waar men wil omdat de parkeercapaciteit in het dorp 
gering is. Voordeel hiervan is dat er meer obstakels op de 
weg staan waardoor er minder hard wordt gereden.

Rob van Veen is van mening dat het parkeren van auto’s 
de snelheid bevordert. In de bocht bij de visboer nemen 
auto’s een harde aanloop om langs de geparkeerde auto’s 
heen te gaan.

Rik Stapel meldt dat op dat deel van de dijk een versmal-
ling komt. Tellingen wijzen uit dat zestig procent van de 
verkeersstromen geen bestemmingsverkeer is. Dorpsbe-
woners zijn geneigd minder hard te rijden.

Otto van Veen vertelt dat in het leefbaarheidsonderzoek 
van een paar jaar geleden gepleit is voor een voetgangers-
gebied op de dijk en vraagt of dit een optie is.

Rik Stapel antwoordt dat dit tevens de wens van de 
werkgroep was. De breedte van de wegstrook is van 
5,7 meter naar 4,6 meter teruggebracht waardoor meer 
ruimte in de berm ontstaat voor het langzame verkeer. 
Dit deel wordt grotendeels opgevuld door geparkeerde 
auto’s. Op sommige delen van de dijk blijft achter de 

auto’s nog ruimte over om te lopen. De meest kwetsbare 
verkeersgroepen zijn mensen met rollators en kinderwa-
gens. De genomen maatregelen worden nauwlettend in 
de gaten gehouden.

Otto van Veen vertelt dat bij wegversmallingen de aan-
dacht voor de omgeving verdwijnt omdat weggebruikers 
focussen op de versmalling. Hij pleit daarom voor het 
plaatsen van borden.

De voorzitter meldt dat borden agressie oproepen. Aan 
één kant van de weg komt een versmalling waardoor het 
duidelijk is wie er voorrang heeft. Dit zorgt voor meer 
vriendelijkheid tussen weggebruikers.

Otto van Veen vraagt of er aandacht is voor het fietspad 
uit de polder dat op de dijk uitkomt waar de rijbaan heel 
smal is.

Rik Stapel antwoordt dat dit een knelpunt is en dat hier-
over overleg met de gemeente wordt gevoerd. Dit geldt 
ook voor de uitrit van het Landje van Gruijters.

Rik van Lieshout vertelt dat bij de aanleg van de bus-
haltes een stuk uit het asfalt wordt gezaagd om een 
verhoogd trottoir aan te leggen. Het trottoir verspert zijn 
inrit.

Rik Stapel kent het probleem en meldt dat het opgelost 
moet worden. Rik van Lieshout wordt geadviseerd een 
mail aan de Dorpsraad te sturen.

Otto Wiegant vraagt of er een parkeerverbod aan de 
andere kant van de versmalling komt.

Rik Stapel antwoordt dat dit het oorspronkelijke plan 
was maar door de verkeersdeskundige van de gemeente 
Haarlem is afgeraden.

Jaap van der Putte vraagt of over de doorgetrokken witte 
lijn mag worden geparkeerd.

Rik Stapel beaamt dit. De witte stip is een waarschu-
wingsstip.

Zijkanaal C weg
Rik Stapel vertelt dat van het Zijkanaal C weg een 60 
km/uur gebied wordt gemaakt. Tevens wordt het fietspad 
tot Buitenhuizen opgeknapt. Het kruispunt bij de grote 
sluis wordt een 30 km/uur-zone. Op alle kruisingen wor-
den snelheidsdrempels en waarschuwingsborden aange-
bracht. Bij de hockeyvelden komt een extra kruispunt.

SpaarneBuiten
Rik Stapel meldt dat rondom de vergunning gedoe is 

geweest. De rechter heeft de uitspraak gedaan dat de 
ontsluiting goed geregeld moet worden. 
De Lageweg/Lagedijk is aangepast wat niet resulteert 
in een hogere capaciteit. De Spaarndammerdijk krijgt 
ook een lagere capaciteit. Per saldo is de ontsluiting 
van SpaarneBuiten niet verbeterd. De werkgroep gaat 
hierover in gesprek met de autoriteiten. Er wordt on-
derzoek gedaan om van de oude Lagedijk eenrichtings-
verkeer te maken en aan te sluiten op SpaarneBuiten. 
Dit om de route langs de Albert Heijn te ontlasten. Bij 
het Rijnlandshuis zijn plannen voor de bouw van een 
aantal huizen en een kleinschalige ontwikkeling met een 
museum. Een deel van het huis wordt ingericht tot een 
tentoonstelling van het erfgoed dat wordt opengesteld 
voor publiek. Deze plannen zijn nog niet uitgewerkt.

Ursul Meier heeft ten aanzien van het Rijnlandshuis van 
Rosé van der Sluis van de historische werkgroep gehoord 
dat er afspraken zijn tussen de historische werkgroep en 
Han Bouwens (AH). Toeristische bussen mogen bij Han 
Bouwens op het terrein parkeren. Zij vraagt of hiermee 
iets wordt gedaan.

Rik Stapel antwoordt dat dit is aangekaart bij de ge-
meente en bij Rijnland. Rijnland heeft toegezegd dat er 
geen grootschalige ontwikkeling komt in en rond het 
terrein. Voor bussen met toeristen is geen mogelijkheid. 
Het parkeerterrein bij Albert Heijn komt binnenkort in 
procedure en wordt nauwlettend gevolgd.

Jaap van der Putte merkt op dat de kwaliteit van het rij-
dek in de ronding langs het Rijnlandshuis zeer slecht is.

Overige aandachtgebieden
Rik Stapel stipt de overige zaken aan waar de werkgroep 
mee bezig is, namelijk:
•	 De aanleg van een parkeerterrein bij de Kerklaan. De 

Kolk blijft dan autoluw.
•	 Een alternatieve route voor het vrachtverkeer wordt 

niet gerealiseerd vanwege het te lage viaduct onder de 
snelweg A9.

•	 Het aantal woonerven rond de Ringweg wordt door 
de gemeente uitgebreid.

•	 De grootschalige toeristische ontwikkelingen worden 
in de gaten gehouden omdat deze een effect op de 
verkeersbelasting in het dorp hebben.

Rob van Veen vraagt of de inrichting van een vergunnin-
gensysteem is onderzocht.

Rik Stapel antwoordt dat dit nog niet is onderzocht. De 
gemeente gaat bij de vorming van een parkeerterrein niet 
over tot het heffen van parkeergelden. Een vergunnin-
gensysteem is wellicht een methode om het parkeren te 
reguleren. De Dorpsraad is geen voorstander van betaald 
parkeren.

Coen de Graaf meldt dat de bestrating van het voetpad 
onder aan de dijk slecht is.

Rik Stapel vertelt dat het voetpad door de rioolwerk-
zaamheden van de firma Hak is verslechterd. Dit moet 
worden hersteld en wordt bij de gemeente onder de 
aandacht gebracht.

Agnes Duwêl vraagt wat aan snelheid op de Lageweg en 
Lagedijk wordt gedaan.

Rik Stapel antwoordt dat de weg buiten de bebouwde 
kom een status van 60 km/uur heeft.

Rik van Lieshout vraagt of er iets met de kwaliteit van 
het wegdek van de Hoge Dijk gaat gebeuren.

Rik Stapel antwoordt dat de wegdekkwaliteit slecht is en 
dat deze van tijd tot tijd wordt opgeknapt. Sprake is van 
een kleidijk waardoor reparaties snel verzakken.

Erwin Brouwer vraagt of een tweede flitspaal op de dijk 
wordt geplaatst.

Rik Stapel antwoordt dat dit een wens van de Dorpsraad 
is. Niet-bestemmingsverkeer wordt gedetecteerd door het 
plaatsen van een tweede paal. Het is de bedoeling dat het 
sluipverkeer een andere route kiest.

5. Werkgroep jeugd en ouderen
René van Lieshout vertelt dat de werkgroep bestaande 
uit Agnes Duwêl, Jaap Hijmans, Koos Datema en René 
van Lieshout de volgende doelstellingen heeft geformu-
leerd: 
•	 Hoe kan de jeugd/jongvolwassenen meer of beter be-

trokken worden bij de activiteiten van de Dorpsraad? 
Hoe kunnen wij de belangen van de jeugd/jongvol-
wassenen beter vertegenwoordigen?

•	 Hoe voorkomen we sociaal isolement van de ouderen 
in Spaarndam?

De werkgroep is begonnen met een inventarisatie. Deze 
is nog niet afgerond. Mensen in het dorp, instanties en 
andere dorpen worden hiervoor benaderd. De website 
van de Dorpsraad wordt gepromoot via MijnSpaarndam, 
sociale media, clubs en verenigingen. Eenzame ouderen 
worden benaderd om een sociaal isolement te voorko-
men. De wijze waarop dit gaat gebeuren, is nog niet 
duidelijk. Tips, suggesties en nieuwe werkgroepleden zijn 
welkom.

6. Werkgroep recreatieschap en ruimtelijke ordening
Jolijt de Jongh geeft een samenvatting van de werkzaam-
heden van de werkgroep.
Fort-Noord
Het Landal huisjespark gaat niet door. Het recreatie-
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schap zoekt een andere projectontwikkelaar voor het-
zelfde huisjespark en wil nog niet in overleg met de 
groeperingen die met alternatieven zijn gekomen. Deze 
groeperingen trekken momenteel met elkaar op inzake 
het bestemmingsplan Spaarnwoude.

Bestemmingsplan Spaarnwoude
Het bestemmingsplan heeft alleen betrekking op het 
recreatiegebied dat in de gemeente Velsen ligt. De werk-
groep zet zich in voor de bescherming van de natuur 
en de stelling van Amsterdam. Beide punten schieten 
tekort in het bestemmingsplan. Het stukje natuur dat er 
nog is, is recreatief medegebruik waardoor de natuur erg 
achteruit gaat. Op Europees, rijks en provinciaal niveau 
is er een wet waarin staat dat de stelling van Amsterdam 
bescherming verdient en nationaal landschap is. De 
gemeente moet aangeven hoe de natuurgebieden binnen 
dit terrein worden beheerd, ontwikkeld en beschermd. 
Op dit moment ligt een en ander bij de rechter.
De gemeente Velsen gaat niet voor de groene buffer. De 
gemeente wil zoveel mogelijk bezoekers die zoveel moge-
lijk geld spenderen. Zij gaat uit van grote evenementen 
van vijf tot zes dagen waarbij 70.000 bezoekers komen. 
De vraag is hoe de natuurwaarde beschermd kan worden 
tegen deze grote groepen bezoekers.

SpaarneBuiten
De sociale woningbouw is geschrapt en een verschuiving 
naar duurdere woningen is gemaakt. De werkgroep is 
van mening dat eerst de weg op orde moet zijn alvorens 
er wordt gebouwd.

WheelerPlanet
Dit project is veel aan de orde geweest en ligt momenteel 
stil.

Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende 
vragen gesteld / opmerkingen gemaakt:

Hein Koger vertelt dat in de position paper van Velsen 
de plannen voor de evenementen niet worden genoemd.

Ursul Meier heeft een half jaar geleden gehoord dat aan 
de overkant van het IJ een roeivereniging uit IJmuiden 
een grote loods gaat bouwen. Zij vraagt of hier iets mee 
wordt gedaan.

Jolijt de Jongh antwoordt dat dit project op het laatste 
moment in het bestemmingsplan is gevoegd. De werk-
groep heeft hierdoor niet in het voortraject kunnen 
reageren, maar heeft wel ingesproken en gemeld dat een 
loods niet in de groene buffer en het nationaal landschap 
past.
Sicco Jan Bier, raadslid namens D66, vertelt dat de 
gemeenten Velsen en Haarlemmermeer voorkeurspartner 

in het fusietraject zijn. In de position papers staan vakan-
tiehuisjes vermeld en de evenementen in mindere mate. 
Ondanks vooraf gevormde ideeën en voorkeuren, kan 
een weging van kernwaarden een verrassende uitkomst 
bieden.

Rob de Vries wijst erop dat een gemeente strategisch met 
haar position paper kan omgaan en hiermee de uitkomst 
kan beïnvloeden.

Agnes Duwêl vertelt dat circus Renz bij de Veerpolder 
een winterevenement wil bouwen.

Peter Balm meldt dat men aan het nadenken is over de 
ontwikkeling van een muziekplatform bij het Schoter-
oog.

Jolijt de Jongh merkt op dat het Schoteroog onder de 
ecologische hoofdstructuur valt. De werkgroep bewaakt 
dit project. Mensen met kennis van ruimtelijke ordening 
worden verzocht zich aan te sluiten bij de werkgroep.

Jaap van der Putte vraagt of de hoogbouw blijft nu de 
sociale woningbouw in SpaarneBuiten is geschrapt.

Jolijt de Jongh antwoordt dat naast het havengebouw 
van vijf verdiepingen een flatgebouw van zes verdiepin-
gen wordt gebouwd.

7. Werkgroep Schiphol
Gerard Jägers is naast portefeuillehouder van de werk-
groep Schiphol tevens clustervertegenwoordiger van de 
Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol. De Tweede 
kamer heeft het nieuwe stelsel goedgekeurd waarvan 
vervolgens een wet wordt gemaakt. De ambitie van de 
werkgroep is om iedereen aan de afspraken te houden. 
De gemaakte afspraken zijn:
•	 Maximaal 500.000 vliegbewegingen tot 2020. Spaarn-

dam heeft geen last van deze groei.
•	 De vierde baan regel als de capaciteit van de drie 

banen niet voldoende is.
•	 29.000 nachtvluchten tussen 23.00 en 5.00 uur. Hier-

aan wordt momenteel niet voldaan. Vliegtuigen dalen 
volgens de CDA-landingsprocedure, de zogenaamde 
glijvluchtnadering waarbij de geluidsoverlast wordt 
beperkt.

•	 Selectiviteit. Schiphol is voor het doorgaande verkeer. 
De low-cost-carriers gaan naar Eindhoven en Lelystad.

•	 50-50 regel na 2020. Na 2020 neemt de hinder af 
waarvan een gedeelte voor groei gebruikt mag worden.

Omdat sprake is van een wetswijziging, dient Schiphol 
een Milieu Effect Rapportage te maken. Deze rapportage 
is nog niet gereed. Daarnaast heeft het RIVM onderzoek 
gedaan naar de effecten van ultra fijnstof.

Gerard Geerdink vraagt een toelichting op de nieuwe 
startprocedure en of over de situatie na 2020 wordt 
nagedacht.

Gerard Jägers antwoordt dat de nieuwe startprocedure in 
de Milieu Effect Rapportage wordt bekeken. De werk-
groep denkt zeker na over de situatie na 2020. De 50-50 
regel waarbij groei mogelijk is als de hinder afneemt, is 
de belangrijkste inzet. Hans Alders, voorzitter van de 
Omgevingsraad Schiphol en de staatssecretaris hebben 
beiden een bewakende rol ten aanzien van de gemaakte 
afspraken.

8. Werkgroep Communicatie
De voorzitter noemt als portefeuillehouder de andere 
leden van de werkgroep namelijk Coen de Graaf en 
Mark Hofmans. Rob Wempe is de bouwer van de 
nieuwe website. De werkgroep communicatie faciliteert 
de leden van de Dorpsraad in de onderlinge communi-
catie en de communicatie naar de buitenwereld. Doel is 
de bewoners te betrekken bij de Dorpsraad. Dit gebeurt 
onder andere via de website, Facebook en een forum. De 
bewoners worden opgeroepen de website regelmatig te 
raadplegen en eventuele vragen kenbaar te maken.

Rob de Vries vraagt of een beleid richting de pers wordt 
gevoerd.

De voorzitter antwoordt dat de pers van nieuwe zaken 
op de hoogte wordt gehouden. De pers wordt tevens 
voor de Dorpsraadvergaderingen uitgenodigd.

9. Hartje Spaarndam
Marry Brokking vertelt dat voor de tweede keer geld van 
Schiphol beschikbaar wordt gesteld als compensatie voor 
de geluidsoverlast. De Stichting Leefomgeving Schiphol 
stelt de criteria vast en beslist over de toekenning. Twee 
plannen worden ingediend namelijk de parkeerplaats 
Kerklaan door de gemeente Haarlem en Hartje Spaarn-
dam door de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwou-
de. Deze gemeente heeft op basis van een bidboek van 
de Dorpsraad in samenspraak met betrokken bewoners 
architecten uitgenodigd ontwerpen te maken voor het 
gebied rond het Dorpscentrum en het Sportpark. Op 
22 februari 2016 vond een inloopavond over de plannen 
plaats. De sportvelden worden gebundeld en er komt één 
kantine. Het idee voor het Dorpscentrum is een gezellig 
plein zonder auto’s en met huizenbouw. De gemeente 
heeft de reacties naar aanleiding van de inloopavond ver-
werkt. De Dorpsraad vindt de financiële onderbouwing 
belangrijk. Inmiddels is duidelijk dat het hele project 
11 miljoen euro gaat kosten. Opbrengsten van 4 mil-
joen euro worden verwacht door grondverkoop in het 
centrum en van het tennispark. Het tekort van 7 miljoen 
euro wordt gefinancierd door de gemeente Haarlemmer-

liede & Spaarnwoude en misschien Haarlem en groten-
deels door de Schipholgelden. De Dorpsraad heeft goed 
contact met het Dorpscentrum. Het is belangrijk dat de 
exploitatie rond komt als de sporthal wegvalt.

Martie Vink, voorzitter van het Dorpscentrum, vraagt 
naar de sociale cohesie dat een belangrijke succesfactor 
voor de aanvraag is. Als de sporters verdwijnen, moet 
worden nagedacht over welke doelgroep aangeboord 
kan worden. Een programma van eisen voor het Dorps-
centrum in een nieuw pand, is bespreekbaar voor het 
gemeentebestuur.

Marry Brokking antwoordt dat sociale cohesie en draag-
vlak onder de bewoners belangrijk zijn.

Otto van Veen merkt op dat de Kolk eigenlijk al het 
Hartje Spaarndam is. Bij festiviteiten wordt de Kolk 
autovrij gemaakt. Hij pleit ervoor dat de functie van de 
Kolk bij de plannen van Hartje Spaarndam wordt be-
trokken. Voorkomen moet worden dat het wiel opnieuw 
wordt uitgevonden.

Gerard Jägers merkt op dat het proces van het toekennen 
van de Schipholgelden langzaam verloopt. Hij vraagt 
zich af of Spaarndam voldoende is gehinderd om voor 
de gelden in aanmerking te komen. Dit hangt af van de 
toekenningscriteria.

Otto Wiegant heeft 15 jaar geleden in de verkeerscom-
missie gezeten. De Kolk is toen autovrij gemaakt wat 
erin resulteerde dat het plein niet werd gebruikt en saai 
werd bevonden. Hij is bang dat dit met het Dorps-
centrum ook gaat gebeuren. Bovendien verwacht hij dat 
het Dorpscentrum niet meer rendabel is als de sportacti-
viteiten worden verplaatst.

Hans van den Hoogen merkt op dat de sporthal en 
brandweerkazerne nog maar kort bestaan en vindt de 
sloop kapitaalvernietiging.

Agnes Duwêl merkt op dat in de plannen van de project-
ontwikkelaar voor de Albert Heijn ook een plein komt.

Jaap van der Putte vraagt of reacties van de bewoners op 
22 februari 2016 worden gepubliceerd.

Wethouder Van Haeften vertelt dat eind mei 2016 de 
plannen aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. De 
reacties gegeven op 22 februari 2016 zijn verwerkt. Ver-
volgens wordt besloten of de subsidie in het najaar wordt 
aangevraagd. Bij toekenning van de subsidie begint het 
gehele proces waarbij de inwoners worden betrokken.
Jolijt de Jongh vraagt of er een normale of verkorte be-
stemmingsplanprocedure komt.

Van de DorpsraadVan de Dorpsraad



1110

Wethouder Van Haeften, antwoordt dat een van de crite-
ria die de toekenningscommissie van de subsidieaanvra-
gen heeft bepaald is, dat bij een toekenning ook uitvoe-
ring plaatsvindt. Om deze reden is aan de gemeenteraad 
voorgesteld een procedure voor te bereiden om aan de 
commissie te laten zien dat de voorfase al in werking is 
gesteld. Dit wil niet zeggen dat er geen inspraakronden 
zijn. Het college slaat één stap over maar de inspraak 
en de zienswijze hebben de normale proceduregang. De 
versnelling komt er niet omdat de gemeenteraad deze 
niet wil. Er komt daarom een gewone bestemmingsplan-
procedure.

Rob de Vries vraagt hoeveel geld de gemeente bereid is te 
investeren.

Wethouder Van Haeften antwoordt dat de gemeenteraad 
dit bepaalt. Het is een gezamenlijk project van de ge-
meente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem.

De voorzitter vertelt dat de gemeente Haarlem heeft 
toegezegd naar rato financieel bij te dragen.

Otto Wiegant vraagt of het draagvlak van de bevolking 
tijdens de vergadering van 22 februari 2016 is gepeild. 
De opmerkingen waren eerder negatief dan positief.

Marry Brokking antwoordt dat negatieve opmerkingen 
zijn gemaakt over de onduidelijkheid van de financiën en 
de kapitaalvernietiging.

De voorzitter wijst erop dat in een eerdere Dorpsraad in 
samenwerking met de bewoners een bidboek is samenge-
steld dat bij de eerste aanvraag is ingediend. Aan de hand 
van de nieuwe gedachten is het bidboek aangepast.

Bert Brals merkt op dat het draagvlak afhankelijk is van 
de positie waarin men verkeert. Het kapitaal dat er nu 
staat levert elk jaar een negatief resultaat op. Dit moet 
positief worden gemaakt.

De voorzitter is van mening dat er een leuk initiatief ligt 
waarvan een stuk van de onderbouwing mist, waardoor 
het draagvlak ontbreekt. De gemeenten Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude en Haarlem worden opgeroepen 
om duidelijkheid te geven over de exploitatie van het 
Dorpscentrum en verantwoording over de kosten en 
opbrengsten.

Wethouder Van Haeften merkt op dat het een gezamen-
lijk project is van de gemeenten Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude en Haarlem. De gemeente Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude heeft het initiatief genomen om 
het plan uit te werken en zichtbaar te maken. De onder-
bouwing en de draagvlakverkrijging is in samenwerking 

met de Dorpsraad, het bestuur van het Dorpscentrum en 
de sportverenigingen een zaak voor beide gemeenten. Als 
een meerderheid van de bevolking van Spaarndam het 
plan niet ziet zitten, dan gaat het niet door.

Wil van Warmerdam vraagt hoe het draagvlak onder de 
bevolking wordt getoetst.

Wethouder Van Haeften antwoordt dat de Dorpsraad 
verantwoordelijk is voor het toetsen van het draagvlak.

De voorzitter vraagt welke aanwezigen interesse hebben 
om in de tijdelijke werkgroep besteding Schipholgelden 
plaats te nemen.

Otto van Veen heeft respect en bewondering voor het 
werk van de nieuwe Dorpsraad. In het leefbaarheidson-
derzoek van een aantal jaar geleden stond een hoofdstuk 
over de Schipholgelden. Toen is het draagvlak onder de 
bevolking onderzocht naar voorzieningen van de ver-
keersveiligheid en het creëren van een ondernemerskli-
maat om werkgelegenheid te creëren. Deze doelstellingen 
zijn meer sociaal aanvaardbaar om voor te leggen voor 
een subsidieaanvraag dan het vervangen van bestaande 
gebouwen. Indien de doelstelling van Hartje Spaarndam 
ruimer wordt gedefinieerd, is hij bereid in de werkgroep 
te participeren.

10. Rondvraag
Rob van Veen vraagt naar de situatie van de damwand in 
de Kolksluis.

Rik Stapel antwoordt dat de Kolksluis tachtig jaar 
geleden is gerenoveerd. De houten damwand onder de 
Kolk is op een aantal plaatsen gescheurd waardoor de 
grond erachter wegloopt. Onder de wegverharding zijn 
daardoor grote kuilen ontstaan. Bij het café is recentelijk 
de wegverharding ingestort. De situatie bij de Oostkolk 
is beter.

Henk van Dijk, raadslid namens D66 vertelt dat D66 
één keer per maand een vergadering houdt die is bij te 
wonen door belangstellenden. Daarnaast is het mogelijk 
de vergadering via de website Haarlemmerliede.nl te 
volgen. De eerste dinsdag van de maand is de commis-
sievergadering en de laatste dinsdag van de maand is de 
raadvergadering.

Hans van den Hoogen vindt dat er veel positieve energie 
uit de Dorpsraadvergaderingen naar voren komt. De 
Dorpsraad wordt onder applaus bedankt voor hun inzet.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng 
en sluit de vergadering.

STELLING I: 

De provincie is de bewaker van de groene buffer.

Conclusie: 
Het zou zo moeten zijn, maar de praktijk is anders. 
Amsterdam en Velsen zijn onbetrouwbare partners wat 
de Groene Buffer betreft.

STELLING II: 

Eén gemeente: gelijke sociale en maatschappelijke voor-
zieningen.

Conclusie: 
Samenvoeging geeft verbetering op sociaal en maatschap-
pelijk gebied, maar een duo-dorp is niet onoverkomelijk, 
wel lastiger. 

STELLING III: 

Spaarndam moet al haar kaarten op ‘Spaarndam één 
dorp’ zetten.

Conclusie: 
De teneur is overwegend één dorp, onder meer vanwege 
de infrastructuur en de voorzieningen.

Debatavond over ‘Spaarndam één dorp, ja of nee?’

STELLING IV: 

Spaarndam als één dorp naar de gemeente Haarlem.

Conclusie: 
Hier vindt de nodige discussie met voors en tegens 
plaats. De meesten neigen naar Haarlem. Er zijn veel 
vragen over waarom Haarlem afgevallen is. Een goed 
antwoord is er niet.

STELLING V: 

Spaarndam aanvaardt het huidige standpunt van de 
Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude: als hele 
gemeente H&S naar Velsen, Haarlemmermeer of Am-
sterdam.

Conclusie: 
Ook hier komt steeds de vraag waarom Haarlem afgeval-
len is. Er komt dan ook geen antwoord op deze stelling 
voor één van de kandidaat-gemeentes.

Algemene conclusie: 
Spaarndam als één dorp naar Haarlem.
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Spaarndam 1 dorp
Ja  west  148  oost  370
Nee  west  4  oost  95
Geen mening  west  4  oost  31

Spaarndam 1 dorp bij Haarlem
Ja  west  143 oost 263
Nee west 9 oost 197
Geen mening  west  2 oost  44

Voor welke gemeente voelt u het meest 
Haarlemmermeer  west  0 oost  103
Velsen  west  11 oost  191
Amsterdam  west  0 oost  15
Haarlemmermeer + Velsen west  1 oost 14
Geen mening  west  137 oost 186

Welke gemeente NIET
Haarlemmermeer  west  0 oost  25
Velsen  west  3 oost  8
Amsterdam  west  35 oost  314
Haarlemmermeer + Amsterdam  west  0 oost  23
Haarlemmermeer + Velsen  west  0 oost  5
Velsen + Amsterdam  west  4 oost  13
Alle drie  west  27 oost  24
Geen mening  west  86 oost  90

Totalen

 adressen response percentage
Spaarndam west  300 159  53%
Spaarndam oost  1120 504  45%
Totaal 1420 663  47%

Feitelijke uitslag peiling

De debatavond op donderdag 26 mei vond plaats aan de hand van stellingen. Per stelling kon men reageren en dat 
werd gedaan. De voorzitter trok na iedere stelling een conclusie. 

We hebben voor u de stellingen en de conclusies op een rij gezet:
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Rob de Vries heeft beroepsmatig ervaring met gemeente-
lijke herindelingen. Hij deed een oproep in het Dorps-
orgaan met de vraag wie hierover wilde meedenken. 
Uiteindelijk ontstond er een werkgroep van de Dorps-
raad en dan is het fijn als iemand de procedures kent en 
zich bij de werkgroep wil aansluiten.

De werkgroep Bestuurlijke herindeling stelt zich voor

Jaap van der Putte en Hein Koger reageerden op de 
oproep van Rob. Jaap had eigenlijk al afscheid genomen 
van de Dorpsraad omdat hij meer tijd voor zichzelf wilde 
hebben. “Maar in je hart blijf je er toch mee bezig en 
dan kun je net zo goed in de werkgroep gaan zitten”, 
aldus Jaap. 

Marry Brokking, portefeuillehouder van de werkgroep, 
vindt het interessant om hierover na te denken. Ze vindt 
het ook belangrijk dat er iets goeds uitkomt, waar het 
merendeel van het dorp achter kan staan.

Carsten Thöne vindt de toekomst van het dorp belang-
rijk en hij vindt het ook gezellig om in de werkgroep te 
zitten. 

Allemaal vinden ze het belangrijk dat je als bewoner 
betrokken bent bij je omgeving en dat je daar zelf een 
bijdrage aan moet leveren. Je ontmoet ook veel dorpsge-
noten en dan is er voldoende stof om over te praten. 

Jolijt de Jongh

Jan van Lieshout is betrokken bij het verkeer op het dorp 
sinds de ontwikkeling van SpaarneBuiten. Voor hem was 
het een logische stap om in de werkgroep te stappen. Hij 
vindt het leuk om dit te doen. De mensen spreken je aan 
met vragen en opmerkingen en je hebt direct contact 
met zowel de gemeenten als de bewoners. “In korte tijd 
hebben we veel gedaan in een leuke sfeer. Onze porte-
feuillehouder trekt er hard aan. Daardoor komt er veel 
voor elkaar”, aldus Jan. 

De werkgroep Verkeer stelt zich voor

Leendert Borstlap is net gestopt met werken en wil 
maatschappelijk actief blijven. “In de start is het wel 
stevig aanpakken, soms lijkt het wel een dagtaak om met 
de Dorpsraad bezig te zijn.” Zijn hart ligt bij het verkeer 
en de veiligheid, vandaar zijn deelname aan deze werk-
groep. Zelf woont hij op de dijk, aan een gedeelte waar 
veel te hard gereden wordt. Beroepsmatig weet hij veel 
van verkeersregels. 

Rik Stapel, portefeuillehouder van de werkgroep, zat 
in de werkgroep verkeer in de tijd dat de versmallingen 
op de dijk werden aangelegd en de dorpsbewoners zelf 
met elkaar verkeerstellingen uitvoerden. Hij zag dat het 
nodig was om de verkeerszaken van de Dorpsraad nieuw 
leven in te blazen en stelde zich kandidaat. Als verkeers-
waterbouwkundige vindt hij het leuk om concreet iets 
te kunnen doen voor het algemeen belang van het dorp. 
Hij vindt het belangrijk dat het belang van de direct 
betrokken bewoners daarbij voorop staat. Ook vindt hij 
het belangrijk dat de saamhorigheid in het dorp overeind 
blijft. “In de praktijk ebt dit weg. Toch moeten we hier 
als Dorpsraad op blijven hameren”, aldus Rik. 

Jolijt de Jongh

Van de Dorpsraad Van de Dorpsraad

Zoals u heeft gemerkt nadert de herinrichting van de 
dijk door ons dorp haar voltooiing. De meeste bewoners 
ervaren de vele aanpassingen als een goede verbetering.

Een belangrijk zorgpunt blijft echter de snelheid van het 
verkeer. Vele bewoners klagen over de hoge rijsnelheid 
van auto’s, vooral als het niet druk is. De Dorpsraad 
vraagt uw begrip, vooral namens de bewoners van de 
dijk, dat aanvullende maatregelen genomen gaan worden 
om de snelheid te verlagen.

Op sommige delen van de dijk is 30 km/uur al te hard, 
zoals bij het terras van de Toerist en bij oversteekplaatsen 
(Wijde Steeg, Nieuwe Rijweg, Vaartje, Kerklaan, Grote 
Sluis, Redoute, Havenplein). Daar adviseren wij om niet 
harder dan stapvoets te rijden.

Inrichting dijk

De Gemeente Haarlem heeft momenteel een viertal 
versmallingen in voorbereiding, zoals deze reeds in de 
plannen waren aangegeven. De versmalling zullen anders 
zijn dan de vorige uitvoering op de bruggen; nu is de 
lengte gering en blijven voorrangsborden achterwege. 
Nadat deze versmallingen enige tijd in gebruik zijn zal 
het effect worden geëvalueerd. 

Wij hebben berekend dat de gemiddelde tijd, nodig om 
door het dorp te rijden als gevolg van de versmallingen, 
met ca 40 seconden zal toenemen,. Wij hopen dat die 
extra reistijd ten goede komt aan het genieten van ons 
fraaie dorp.

Rik Stapel
Dorpsraad Spaarndam

Groeien de nachtvluchten op de Polderbaan mee met Schiphol?

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van 
Economische Zaken hebben de actieagenda Schiphol op-
gesteld. Hierin wordt beschreven wat er allemaal nodig 
is om Schiphol ook na 2020 verder te kunnen laten 
groeien. Men zet in op het handhaven of verbeteren van 
de positie van Schiphol in de internationale ontwikke-
lingen ten behoeve van de Nederlandse economie en de 
werkgelegenheid.

Ook na 2020 gelden de afspraken van het Aldersak-
koord. Dat wil zeggen dat groei en vermindering van de 
hinder zich in dezelfde mate ontwikkelen. Wat het spe-
cifiek voor de Polderbaan gaat betekenen is vooralsnog 
zorgelijk. De afspraken over het aantal nachtvluchten 
wordt nog steeds niet nagekomen. Afspraak is maximaal 
29.000 maar er worden meer dan 32.000 vliegbewegin-
gen uitgevoerd op jaarbasis op de Kaagbaan en Polder-
baan samen. Er zijn geen ontwikkelingen bekend hoe 
aan de afspraken voldaan gaat worden. Schiphol pro-
beert de afspraken van het Aldersakkoord op te rekken 
en de afspraken over de nachtvluchten zouden daar een 
onderdeel van kunnen zijn.

In maart gingen er ruim 500 en in april ruim 600 
nachtvluchten over de Polderbaan. Het geluidsniveau 
ligt ’s nachts gemiddeld wat hoger dan overdag. Dat 
is vreemd want ’s nachts zou er in glijvluchten geland 
moeten worden. 

Ook in de gesprekken over de kwestie van de route van 
de nachtvluchten zit totaal geen beweging. Sinds mei 
vorig jaar gaan alle landende vliegtuigen ’s nachts op de 
Polderbaan over Castricum. De Luchtverkeersleiding 
zou maatregelen nemen om ten minste de helft via een 
andere route te laten gaan en daarmee Castricum en om-
geving wat meer te ontzien. Er is op dit onderwerp geen 
enkele voortgang te melden. 

De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad 
stellen de nachtvluchten regelmatig aan de orde in de 
besprekingen en we zullen daar uiteraard mee doorgaan 
tot dat met de nachtvluchten correct en volgens afspra-
ken wordt gehandeld.

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger namens de bewoners van het bui-

tengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol

Rechtszaak Bestemmingsplan Spaarnwoude gewonnen

Inmiddels hebben de zes organisaties de rechtszaak over 
het bestemmingsplan Spaarnwoude gewonnen. De ge-
meente Velsen moet nu het bestemmingsplan zo veran-
deren, dat de natuur en de Stelling van Amsterdam de 
bescherming krijgen die zij verdienen. De rechter blijft 

mee kijken tot het plan hieraan voldoet. Hier zijn we 
erg blij mee, omdat hierdoor veel mensen van de natuur 
en van het open landschap kunnen blijven genieten. Zie 
ook punt 6 van het verslag van de Openbare Dorpsraad-
vergadering.  Jolijt de Jongh

Hein Koger, Marry Brokking, Carsten Thöne, Jaap van der 
Putte en Rob de Vries.

Jan van Lieshout, Leendert Borstlap en Rik Stapel.
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Donderdag 3 maart
Op facebook is te lezen dat een hond twee schapen heeft 
aangevallen en verwond. Dit gebeurde op het Assendelf-
terpad bij Hekslootpolder ter hoogte van het gemaaltje 
langs de Slaperdijk.

In het gemeentehuis te Halfweg tekent Compeer bv een 
overeenkomst met de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude voor het onderhoud van de bestrating voor 
een periode van minimaal twee jaar.

Vrijdag 4 maart
Volgens het HD zal het boek ‘Honolulu King’ van 
Anne-Gine Goemans in het Duits vertaald worden. Eer-
der gebeurde dit ook al met de roman ‘Glijvlucht’. De 
boekenuitgeverij noemt haar een internationale auteur.

In de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude wordt 
een editie van de gemeentelijk informatiekrant ‘Horizon 
en Stip’ huis aan huis verspreid. Daarin een oproep om 
naar de bijeenkomst van de gemeente op 10 maart in de 
Zoete Inval te komen.

Zaterdag 5 maart
Het HD meldt dat de Raad van State in een bodempro-
cedure het bestemmingsplan Spaarnwoude heeft behan-
deld. Dit omdat de Stichting Vrienden van de Forten wil 
dat de natuur en het landschap zo veel mogelijk wordt 
beschermd.

Hetzelfde HD besteedt aandacht aan het voorstel van 
de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude om 
met Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen verder te 
spreken over een mogelijk fusie. Haarlem lijkt hierbij af 
te vallen. De Dorpsraad Spaarndam geeft aan dat zij haar 
standpunt nog wil bepalen.

Woensdag 9 maart
De jeugdbeweging Don Bosco Spaarndam bestaat 60 
jaar. Op zaterdag zal er een bescheiden feestje gehouden 
worden. In mei zal er een groot feest worden georgani-
seerd in de bunker, waarvoor alle (oud-) leden en inwo-
ners van Spaarndam worden uitgenodigd.

Donderdag 10 maart
In de Zoete Inval wordt er door de commissie raadsvoor-
bereiding van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarn-
woude een openbare vergadering gehouden. Gesproken 
wordt over het voorstel om met Amsterdam, Haarlem-
mermeer en Velsen verder te praten over een mogelijke 
ongedeelde fusie. Het CDA verzet zich uitgebreid tegen 
de besprekingen met Amsterdam. Het afvallen van Haar-
lem als kandidaat lijkt vooral ingegeven door de zwakke 

financiële positie van deze gemeente. Het voorstel wordt 
met meerderheid van stemmen aangenomen. 

Vrijdag 11 maart
Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers en bestuur-
ders te vinden voor verenigingen. SV Spaarnwoude 
afdeling voetbal organiseert daarom een bijeenkomst om 
leden en belangstellenden enthousiast te maken. 

Zaterdag 12 maart
Tijdens een jeugdvoetbalwedstrijd van SV Spaarnwoude 
op Sportpark Spaarndam wordt een van de toeschou-
wers onwel. Hij wordt met spoed overgebracht naar het 
ziekenhuis voor behandeling.

Bij het Dorpscentrum en in de bunker van Don Bosco 
worden door vrijwilligers onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd in het kader van de actie NLdoet.

De keuze van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarn-
woude om niet verder te praten over een fusie met de 
gemeente Haarlem komt uitgebreid aan de orde in het 
HD. Het artikel met een grote foto van de Dorpsraad 
voorzitter Marry Brokking gaat vooral om het afwijzen 
van Haarlem en Bloemendaal als kandidaten.

Zondag 13 maart
De brandweer moet uitrukken voor een middelgrote 
brand bij de rietkraag vlak naast Spaarnebuiten. De 
brandweerauto kan moeilijk ter plaatse komen. Achteraf 
meldt de politie dat er twee personen zijn aangehouden 
vanwege vermoedelijke brandstichting.

Woensdag 16 maart
Rijnland begint aan de werkzaamheden aan de brug over 
de Grote Sluis. Vanaf zaterdagmiddag tot maandagoch-
tend zal de brug geheel zijn afgesloten voor het verkeer.

De bovenbouwleerlingen van de Spaarneschool starten 
het project ‘Kunstig Verleden’. Zij schilderen op grote 
houten panelen voorstellingen van gebeurtenissen uit het 
roemruchte verleden van Spaarndam. Ze maken daarbij 
gebruik van de canon van het dorp.

Vrijdag 18 maart
Vandaag en morgen wordt door Sam’s kledingactie en 
de Stichting Holland – Oekraïne kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel ingezameld. 

Maandag 21 maart
Ook dit jaar is er weer een paasbrunch die georganiseerd 
wordt door de activiteitencommissie Spaarndam in De 
Toerist. De brunch wordt zoals gewoonlijk druk bezocht.
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Donderdag 24 maart
Een groep jongeren en volwassenen uit het Engelse 
Saxilby bezoekt Spaarndam in het kader van de jumelage 
tussen de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude 
en dit Engelse plaatsje. Het is dit jaar voor de 27ste 
keer dat de uitwisseling met de voetbal afdeling van 
SV Spaarnwoude plaatsvindt. De groep blijft tot zondag 
bij gastgezinnen in Spaarndam.

De Fietsersbond keert zich in een artikel in het HD fel 
tegen het plan om de dijk in Spaarndam te voorzien van 
versmallingen met zogenaamde varkensruggen. Van-
avond staat de inrichting van de dijk op de agenda van 
de raadscommissie van de gemeente Haarlem.

In de vergadering besluit de raadscommissie om toch in 
te stemmen met het voorstel om vier versmallingen met 
varkensruggen aan te brengen. Er komt een snelheidsli-
miet van 30 kilometer, maar de politie gaat niet contro-
leren. Met de werkzaamheden wordt zo snel mogelijk 
begonnen. Voor het einde van het jaar zal een evaluatie 
worden gehouden.

Dinsdag 29 maart
In de raadsvergadering van de gemeente Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude probeert het CDA via een motie 
om de gemeente Amsterdam uit te sluiten van verdere 
fusiebesprekingen. Na een redelijk emotionele discussie 
stemmen de coalitiepartijen tegen en wordt de motie 
verworpen.

Woensdag 30 maart
De Spaarndamse juf Hermi Wiedemeijer wordt in een 
artikel in het HD in het zonnetje gezet. Na veertig 
jaar onderwijs op de Bavinckschool in Haarlem neemt 
zij afscheid. Zij heeft altijd aan de jongste groepen les 
gegeven.

Donderdag 31 maart
Nadat gisteren de laatste strook asfalt op de dijk is 
aangebracht, worden vandaag de belijning en de borden 
geplaatst. De verwachting is dat de rest van de werk-
zaamheden nog voor de zomer kunnen worden afgerond. 
Dit is mede afhankelijk voor de aanvraag omgevingsver-
gunning die door de gemeente moet worden gemaakt.

Vrijdag 1 april
Een beroemde dag voor de moppenmakers. Bij de Spaar-
neschool wordt bekend gemaakt dat de veterdiploma’s 
gecontroleerd moeten worden, vanwege de vele ongeval-
len op het schoolplein en in de gymzaal.

Alle bewoners van Spaarndam ontvangen een brief van 
de gemeente Haarlem over het definitieve ontwerp van 
de dijk in Spaarndam-West. In de brief wordt aangekon-

digd dat eind 2016 een evaluatie over de inrichting van 
de dijk zal plaatsvinden.

Zaterdag 2 april
Vroeg in de nacht blijkt er bij de winkeltjes aan de Dr. 
W. Nyestraat een stapel papier in de brand te staan. De 
brandweer kan het brandje snel blussen.

De IJsclub Nova Zembla organiseert vandaag kennis-
makingslessen voor het skeeleren. Vanaf woensdag 6 
april kan men onder begeleiding leren skeeleren in het 
recreatiegebied Spaarnwoude.

Maandag 4 april
Op de Adalbertusschool start het project Spaarndam. Er 
wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van straatna-
men in Spaarndam. 
Ook wordt o.a. de Stelling van Amsterdam onder de 
loep genomen en staat er een bezoek van Hansje Brinker 
op het programma.

Donderdag 7 april
De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude stuurt 
een brief naar de bewoners uit de omgeving van het 
kleine winkelcentrum in Spaarndam-Oost. Onderwerp 
is de overlast van hangjongeren bij deze winkeltjes.

Maandag 11 april
De komende drie dagen wordt er in het Dorpscentrum 
’s avonds een biljarttoernooi gehouden. De 18 deelne-
mende ploegen zijn van de drie biljartverenigingen die 
wekelijks gebruik maken van het Dorpscentrum.

Albert Heijn Spaarndam maakt bekend dat de nieuw-
bouwplannen inmiddels ver gevorderd zijn. De super-
markt wordt twee keer zo groot. Men hoopt in 2017 de 
deuren van het nieuwe pand te kunnen openen.

Vrijdag 15 april
Aan de Nieuwe Rijweg vliegt in de avond een brommo-
biel in brand. De bestuurster kan zich nog net in veilig-
heid brengen. Haar voertuig brandt echter volledig uit.

Zaterdag 16 april
Vandaag en morgen zijn veel forten van de Stelling van 
Amsterdam geopend voor publiek. Dit geldt ook voor 
Fort Benoorden en Fort Bezuiden Spaarndam die in de 
middag geopend zijn. De Stelling staat dit jaar 20 jaar op 
de Unesco Werelderfgoedlijst. 

Vroeg in de ochtend raakt een pick-up op de Spaarn-
dammerdijk ter hoogte van De Toerist van de weg. De 
kleine vrachtauto duikt het talud af. Gelukkig mankeert 
de chauffeur niets. Ook de woning waar de pick-up 
tegen aan leunt, blijkt niet beschadigd.
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Dinsdag 19 april
De leerlingen van groep 8 van de Spaarneschool vieren 
met een zelfbereide ‘High Tea’ het behalen van hun 
Anglia-Diploma. Dit is een internationaal erkend certi-
ficaat, dat aangeeft dat zij het Engels in voldoende mate 
beheersen.

Donderdag 21 april
In het Dorpscentrum houdt de Dorpsraad een openbare 
vergadering. Belangrijke onderwerpen zijn de gemeen-
telijke herindeling en de verkeerssituatie op de dijk in 
Spaarndam-West.

Een tweede Spaarndamse onderwijskracht wordt in korte 
tijd in het zonnetje gezet in het HD. Deze keer gaat het 
om Edwin Waleveld. Vanwege gezondheidsproblemen 
moet hij iets eerder stoppen met zijn werk als gymleraar 
bij Haemstede-Barger.

Vrijdag 22 april
Op het sportpark worden door de Adalbertusschool de 
Koningsspelen gehouden in de vorm van een sportdag.

Zaterdag 23 april
Naast het opgeknapte café restaurant De Toerist wordt er 
op de Spaarndammerdijk een nieuwe ijs- en koffie- salon 
onder de naam DIGA geopend. Ter gelegenheid hiervan 
kan iedereen vandaag en morgen een gratis ambachtelijk 
schepijsje proeven.

Zondag 24 april
De Haarlem Voices spelen vandaag een deel van hun 
jubileumprogramma in de Oude Kerk. Dit ensemble 
dat uit 16 zangers en zangeressen bestaat, is opgericht in 
2006. Een aantal van de deelnemers komt voort uit de 
Koorschool St. Bavo.

Dinsdag 26 april
Nico van Geldorp krijgt in het gemeentehuis in Half-
weg uit handen van burgemeester Pieter Heiliegers een 
Koninklijke onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk 
bij onder meer Don Bosco, Stichting Feestweek en Sam’s 
kledingactie. 

Opnieuw probeert het CDA in de gemeenteraad van 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude om de gemeente 
Amsterdam uit te sluiten van verdere fusie besprekingen. 
Ook deze keer verwerpen de coalitiepartijen de motie. 

Woensdag 27 april
Op de Westkolk wordt de traditionele aubade ter gele-
genheid van Koningsdag gehouden. Zowel burgemeester 
Bernt Scheiders van Haarlem als Pieter Heiliegers van 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude zijn aanwezig.

Donderdag 28 april
Vroeg in de ochtend worden er negen tuinkabouters en 
een hekwerk vernield bij een oude bewoonster aan de 
Floris Balthasarstraat. De politie stelt een onderzoek in.
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Het HD meldt dat de gemeente Velsen het bestem-
mingsplan voor Spaarnwoude van de Raad van State 
deels moet aanpassen. Volgens de Stichting Vrienden van 
de Forten Spaarndam is er te weinig bescherming voor 
het groen in dit plan is opgenomen. De Raad van State 
stelt hen in het gelijk.

Vrijdag 29 april
In het HD gaat een uitgebreid artikel in op de uitspraak 
van de Raad van State over de aanpassing van het be-
stemmingsplan. De stichting Vrienden van de Forten is 
bijzonder blij met deze uitspraak.

Bij het programma Hallo Holland van MAX beklaagt 
de Spaarndamse Tineke Kroon zich over het feit dat de 
financiële rek bij gepensioneerden er uit is. Zij heeft de 
mogelijkheid om haar ongenoegen bij staatssecretaris 
Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te 
uiten.

Zaterdag 30 april
Schrijfster Anne-Gine Goemans komt uitgebreid aan 
het woord in de bijlage van het HD. Zij geeft aan dat zij 
geloofwaardigheid in haar boeken heel belangrijk vindt. 
Bovendien kondigt zij aan dat haar volgende boek pas 
over vier jaar zal verschijnen.

Zondag 1 mei
IVN Kennemerland organiseert een fietsexcursie door 
recreatiegebied Spaarnwoude. Het thema is: ‘Het land-
schap als geschiedenisboek’. Een van de startpunten is op 
de dijk bij Hansje Brinker.

Mary Scholtemeijer ontvangt een speldje omdat ze zich 
50 jaar actief heeft ingezet voor de PvdA.

Woensdag 4 mei
Bij het oorlogsmonument op de dijk is de jaarlijkse do-
denherdenking. Het vuur wordt door leerlingen van de 
basisscholen vanuit Haarlem overgebracht.

Donderdag 5 mei
IJsclub Nova Zembla organiseert de 47e editie van de 
fietstochten op Hemelvaartsdag.

Maandag 9 mei
Mark Hofmans neemt in het gemeentehuis te Halfweg 
namens de Whatsapp-groepen in Spaarndam symbolisch 
een waarschuwingsbord voor Whatsapp- groepen in ont-
vangst van burgemeester Pieter Heiliegers.. De borden 
zijn op strategische plaatsen in het dorp geplaatst.

Maandag 16 mei
Aan de Ringweg naast de tennisbaan blijkt een buiten-
brand te woeden. Een alerte bewoner is al bezig om te 
blussen. De brandweer maakt het werk af.

Donderdag 19 mei
Op de kampioenenpagina van het HD een foto van 
het kampioensteam Spaarndam 2 GD35+. Volgens de 
betrokkenen slaat 35+ niet op de leeftijd van de deelne-
mers.

Zaterdag 21 mei
Op de voorpagina van het HD een artikel onder de 
kop ‘Spaarndam wil naar Haarlem’. Volgens dit artikel 
zou de Dorpsraad een brief naar Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland hebben gestuurd. Hierin wordt de 
bezorgdheid van de Dorpsraad uitgesproken over het feit 
dat Haarlem is afgevallen als mogelijke fusiepartner.

In hetzelfde HD een stelling waar lezers op kunnen 
reageren. De stelling is: ‘Spaarndam hoort in zijn geheel 
bij Haarlem’. Achteraf blijkt een grote meerderheid voor 
deze stelling te zijn.
Op facebook reageren veel inwoners verontwaardigd. 
Immers de Dorpsraad heeft op 26 mei een debatbij-
eenkomst georganiseerd over deze vraag. De inwoners 
vragen zich af wat het nut van deze bijeenkomst dan is.

In de bunker viert Don Bosco Spaarndam haar zestig- 
jarige bestaan. Alle (oud-)leden en inwoners van Spaarn-
dam zijn uitgenodigd voor deze feestelijke activiteiten. 
Er zijn diverse activiteiten vooral ook voor de jeugd. De 
klimmuur is hierbij heel populair.

Kroniek
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Kroniek

Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
vr 25 maart Geeske Willemsen - Roelfsema Kerklaan 89
wo 30 maart Wilhelmina Hardebil - van Geem (Mien) Kerklaan 94 
wo 30 maart Catharina Johanna de Rooij - Sikkink (Tiny) Ds. Schardamstraat 75
vr 1 april Jacobus Simon Maria Groot (Jaap) IJdijk 75
vr 8 april Wibbe Boerma Stavoren 70
vr 6 mei Kees Karel de Voogd Haarlem 87
vr 20 mei Jannes de Vries (Joop) Pol 84
za 28 mei Marleen Tijssen Santpoort 68
ma 6 juni Lies Janssen - van den Wijngaard Haarlem 87

Dinsdag 24 mei
In een open brief in het HD reageert de Dorpsraad op 
het artikel over ‘Spaarndam één’. Volgens de Dorpsraad 
is vooral de kop volkomen onjuist omdat die suggereert 
dat de Dorpsraad al een mening heeft. In de brief aan 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vraagt de 
Dorpsraad deze instantie bij de beoordeling van de fusie-
voorstellen aandacht voor het dorp Spaarndam en voor 
de wens van de inwoners.

Donderdag 26 mei
De Dorpsraad organiseert een debatavond over het on-
derwerp ‘Spaarndam één’. Volgens de Dorpsraad wil een 
grote meerderheid van de inwoners van Spaarndam, dat 
dit onder één gemeente komt te vallen. Omdat Haarlem 
geen afstand wil doen van Spaarndam-West is dan alleen 
een fusie met Haarlemmerliede & Spaarnwoude moge-
lijk.

Vrijdag 27 mei
Onder de bewoners van Spaarndam wordt een formulier 
rondgebracht voor een peiling over de vraag of Spaarn-
dam onder een gemeente moet komen te vallen. Het 
formulier kan tot uiterlijk 4 juni worden ingeleverd.

Zondag 29 mei
Via de meldkamer komt er een melding binnen van een 
brand langs de Zijkanaal C weg. Ter plaatse blijkt het 
een uit de hand gelopen kampvuurtje dat inmiddels al 
geblust is.

In het Dorpscentrum wordt een voorjaarsmarkt georga-
niseerd. Er wordt een bordspellentoernooi gehouden met 
allerlei interessante prijzen.

Dinsdag 31 mei
Opnieuw een kampioen op de kampioenspagina van het 
HD. Deze keer is het Just Kramer die de jaarkampioen is 
geworden van de klaverjasvereniging Spaarnwoude.

In de gemeenteraadsvergadering van Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude wordt besloten dat er werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd aan de Zijkanaal C weg. Naast 
het feit dat er een 60 kilometer zone wordt ingevoerd, 
wordt ook de toegang tot het hockeyveld verbeterd.

In dezelfde raadsvergadering besluit de raad dat het col-
lege de voorbereiding voor een subsidieaanvraag bij het 
Leefbaarheidsfonds verder kan uitwerken. Het gaat om 
de inrichting van het gebied rond het huidige Dorps-
centrum en de herinrichting van de sportvelden. Hierin 
is een verplaatsing van de sporthal naar de sportvelden 
voorzien. 

In het zelfde HD een foto van een politieauto die bij de 
Nieuwe Rijweg in de sloot gereden is. Bij een achtervol-
ging verloor de bestuurder de macht over het stuur in 
een flauwe bocht. De achtervolgden wisten hierdoor te 
ontkomen.

De lokale brandweer rukt uit voor een melding van een 
AED-inzet in de Westhoff. Reanimatie blijkt geluk-
kig niet nodig. De brandweer moet wel helpen bij het 
vervoer van de patiënt vanuit de woning naar de ambu-
lance.

Het hart van de zaak

We worden nog steeds niet weggeblazen, maar het 
kan niet lang meer duren. Zou het de dijk, het water 
zijn waarachter we verscholen liggen, de rietkragen, de 
weilanden? De storm raast voorlopig nog langs ons heen; 
verder het land in vliegen de heilige huisjes door de 
lucht, oude waarden liggen plat en normen zijn vrijwel 
weggevaagd. Als hij nog verder aanloeit moeten we ook 
hier vrezen voor de kaalslag die hij daarbuiten aanricht. 
Schuld en boete wervelen door het land en brute aan-
klachten slaan nietsontziend, keihard in op plekken waar 
je het het minst verwacht. Leg je oor maar te luisteren 
onderaan de dijk, dan hoor je onmiskenbaar het gewee-
klaag of flarden ervan langs fluiten. Vele medeburgers 
zijn getroffen door grote blaam en gaan nu gebukt onder 
een nauwelijks te dragen last: de druk van het verleden, 
de geschiedenis en meer specifiek: de figuur van Zwarte 
Piet. Onder het beroete geinponem van Sinterklaas’ 
knechtje zou een hele wereld aan onverwerkt kolonia-
lisme, racisme en tegenwoordig ook mokrohaat, isla-
mofobie, etnicisme, discriminatie en ga zo maar verder, 
schuilgaan. En ach, de arme Hollander, die ‘bestwel’ wil 
begrijpen wat ‘ze’ bedoelen is in het gunstigste geval een 
onnozele kaaskop die van zichzelf niet weet welke neo-
koloniale instincten zijn wezen bestieren en anders wordt 
hij weggezet als een rechts- reactionaire Wildersadept.

Tja, het zou je maar gebeuren. We hadden het toch aar-
dig voor elkaar: de lantaarnpalen doen het, we wachten 
netjes voor het stoplicht, de kindertjes gaan allemaal 
braaf naar school, als je ziek bent, is een dokter dichtbij 
en Albert Hein is vrijwel altijd open. Alleen die ver-
maledijde treinen: soms, meestal in de herfst, rijden ze 
niet, of hebben, heel ongemakkelijk, plotseling vierkante 
wielen. ‘Klein bier’, zou je denken, maar nee, de wind 
waait opeens uit een heel andere hoek. En wat die wind 
wil, zullen we weten: schuld en boete komen over ons. 
Over onze ouders en grootouders en zeker over onze 
voorvaderen. De erfzonde a.h.w. ( u weet wel, die zonde 
waarmee elke christen wordt geboren) maakt een glori-
euze ‘comeback’. Ik ben natuurlijk direct in mijn eigen 
familiegeschiedenis gedoken, je kunt immers maar beter 
goed voorbereid zijn, en gelukkig kan ik u verzekeren dat 
wij niet ‘fout’ waren, ons treft geen blaam. Mijn vader 
verkocht bloembollen en de beide opa’s waren hardwer-
kende middenstanders, de een kruidenier en de ander 
slager. Geen kolonialen dus, hoewel die grutter vanwege 
de specerijen, die bij hem over de toonbank gingen, er 
zijdelings wel mee te maken had. Zou je mij dat nu nog 
kunnen aanrekenen? Bovendien heb ik altijd, zeker als 
kleuter, veel respect gehad voor Zwarte Piet. Ik had hem 
hoger zitten dan Sinterklaas. Die ouwe baas kon vrijwel 
niets en vergat zo’n beetje alles. Als ie dat boek niet had 
en een schrandere Piet naast zich, zou het sowieso een 

Storm

aanfluiting zijn. Nee, dan die Pieten…maakten salto’s, 
stonden op hun handen, klommen zomaar tegen muren 
op, freerunners waren het, avant la lettre. Direct maar 
bij de buren langsgegaan, of zij misschien kolonialen in 
de familie hebben, of hadden. En zo ja, of het koloniale 
gedachtegoed i.v.m. Zwarte Piet hen nog parten speelde. 
Ook niet. Ton, de kapper, vertelde me nog dat hij zelfs 
nooit etnisch had geprofileerd en ook bij tante Truus op 
de Kolk kan iedereen ongeacht afkomst, aanschuiven 
voor een heerlijk ‘bakkie’. Voorlopig niets aan de hand in 
Spaarndam. Wat nu? Hopen dat de storm gaat liggen, de 
dijken versterken? 

Met al dat tumult denk ik dat Zwarte Piet er straks zelf 
de brui aan geeft en ons de hand drukt voordat ie moge-
lijk bezwijkt onder al die ‘hompen’ belegen geschiedenis, 
die hem tegenwoordig aanhangen. “Luister”, vertrouwde 
hij me afgelopen jaar nog toe, “Je hebt licht en donker, 
wit en zwart, alles heeft een magische, een onverklaarba-
re, of, zo je wilt, een duistere kant, waarin niets onmo-
gelijk is. Die kant ben ik, en dat is nou net de grap van 
het feest. Jammer”, hoorde ik hem nog brommen, “ze 
snappen het hier steeds minder”. En weg was ie.

Jan Zwetsloot
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Deze keer twee nieuwe leden van onze Ondernemersvereniging Spaarndam en omstreken.
Wij stellen aan u voor twee heel verschillende ondernemingen:

- Sweet’s Media, foto - video - workshops
- Yarden Crematorium Haarlem

Meer ondernemersnieuws is te vinden op onze website: www.ondernemersspaarndam.nl
Veel leesplezier.

foto - video - workshops 

Hallo Spaarndam! Ik ben Janou Zoet. Samen met 
mijn gezin woon ik nu ruim vijf jaar in dit mooie 
dorp. Na een wereldreis van 15 maanden werden in 
Spaarndam niet alleen onze beide zoons geboren, 
maar zag ook mijn bedrijfje Sweet’s Media het levens-
licht.

Multimedia producties 
Als foto- en videograaf is het mijn kracht om de verha-
len van bedrijven en personen om te zetten in beeld en 
geluid. Bijvoorbeeld om via een social media campagne 
een kijkje achter de schermen te geven, een interview te 
doen, of een (bedrijfs)event vast te leggen in een sfeervi-
deo of beeldende fotoreportage. De mogelijkheden zijn 
eindeloos en ik nodig je graag uit op www.sweetsmedia.
nl, voor een kijkje in mijn portfolio. 

Smartphone fotografie
Naast het werken met professionele apparatuur, ben 
ik ook heel enthousiast over smartphone fotografie. 

Sweet’s Media

Telefoon: 06-51036703
E-mail: janou@sweetsmedia.nl
Website:  www.sweetsmedia.nl
 www.foonfoto.nl

Want wat kun je mooie foto’s maken met een telefoon! 
Een aantal jaar geleden ontdekte ik de mogelijkheden 
van mijn iPhone camera, werd actief op Instagram en 
ging aan de slag met talloze apps om foto’s te maken en 
bewerken. 

Om mijn kennis te delen, heb ik twee jaar geleden de 
website www.foonfoto.nl opgericht. Een blog boordevol 
tips & tricks op het gebied van mobiele fotografie, om 
anderen net zo enthousiast te maken en te inspireren 
om betere foto’s te maken met hun smartphone. Want 
eigenlijk lopen we allemaal met een volwaardige camera 
in onze zak, je moet alleen even weten hoe je eruit haalt 
wat erin zit!

Workshops 
Wil jij ook leren hoe je mooie(re) foto’s maakt met je 
smartphone? Dat kan! Informeer via janou@sweetsme-
dia.nl vrijblijvend naar de mogelijkheden van individuele 
workshops, bedrijfstrainingen en/ of personeelsevents. 
O.a. de Apple Store Amsterdam, museum Naturalis en 
het Centraal Planbureau gingen je al voor.

Of wil je meer weten over de mogelijkheden van (be-
drijfs)fotografie en/of videoproductie? 
Kijk dan verder op www.sweetsmedia.nl, of neem con-
tact op via janou@sweetsmedia.nl.

Bedrijvennieuws Bedrijvennieuws

Crematorium Haarlem ligt aan de rand van de 
Hekslootpolder, net onder Spaarndam naast de 
begraafplaats Akendam. Het modern vormgegeven 
gebouw heeft dankzij de houten dakspanten en het 
glas een eigentijdse uitstraling.

In onze dienstverlening staan de wensen van nabestaan-
den centraal. Er is vaak veel meer mogelijk dan u denkt. 
Leg uw persoonlijke ideeën vooral aan ons voor. We 
denken graag met u mee, passen onze dienstverlening zo-
veel mogelijk aan op uw behoeften en zorgen ervoor dat 
de plechtigheid geheel naar uw wensen verloopt. Onze 
locatie beschikt over:

•	 Aula met 120 zitplaatsen, uit te breiden naar 300 
(staan)plaatsen

•	 Familiekamer voor directe nabestaanden of voor 
plechtigheden tot 15 personen

•	 Mogelijkheid om de overledene te begeleiden naar de 
ovenruimte

•	 Uitgebreide cateringmogelijkheden (speciale wensen 
op aanvraag)

•	 Condoleanceruimte met buitenterras (patio)
•	 Avondplechtigheid is ook mogelijk

Yarden Crematorium Haarlem

Yarden Crematorium Haarlem
Vergierdeweg 271
2026 BJ Haarlem

Telefoon: 088-9272360
E-mail: cre.haarlem@yarden.nl
Website: www.yarden.nl/haarlem

Sinds 2014 is Floris Jansen Locatiemanager van het 
crematorium. “Mijn team en ik weten hoe belangrijk het 
is om goed afscheid te nemen van een dierbare. Daarom 
zetten wij ons bij elke plechtigheid voor 100% in, om 
ervoor te zorgen dat alles volledig naar de wensen van de 
nabestaanden verloopt”.

Crematorium Haarlem kenmerkt zich door een prachti-
ge ligging, het gelijkvloerse karakter, de kleinschaligheid 
en een flexibel, professioneel team.

Mocht u vragen hebben of wilt u informeel een kijkje 
nemen in het Crematorium, dan kunt u contact opne-
men met ons via: 088-9272360 of cre.haarlem@yarden.
nl.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op 
www.yarden.nl/haarlem

Stichting Spaarndam 700 jaar

De Stichting Spaarndam 700 jaar is in 1985 opgericht 
om het 700-jarig bestaan van Spaarndam te vieren en 
heeft zich daarna met de Historische Werkgroep Spaarn-
dam ingezet om de geschiedenis van Spaarndam levend 
te houden. 
Ze geeft iedere vijf jaar een boek uit over de geschiedenis 
van Spaarndam. 

Ingaande 20 mei jl. heeft de Stichting een nieuw bestuur. 

De nieuwe bestuursleden zijn: Koos Datema, voorzitter, 
Timo Baas, penningmeester, Marianne Gerrits, secre-
taris, Mary Weijens, lid, Tirzah van der Sluys, lid en 
Martien van Woerkom, lid.

Het nieuwe bestuur en de Historische Werkgroep 
Spaarndam dankt de oude bestuursleden: Matthijs 
Bouff, Henk Koelman, Theo Jukes, Frans Cleeren en 
Peter Balm voor hun jarenlange inzet.
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3 juli: Conservatorium Amsterdam.
Aanstormende talenten laten horen wat zij in hun mars 
hebben.
17 juli: Duo Sophie-Louise (harp/fluit).
Sophie van Dijk, harpiste en Louise Berendsen, fluit, 
laten werken horen uit hun programma: ‘Zindering en 
Verstilling’.
7 augustus: Pianoduo Beth & Flo.
Elsbeth Remijn & Claudette Verhulst hebben naast hun 
liefde voor klassieke muziek ook affiniteit met theater. 
Zij hebben dan ook een vleugje theater verwerkt in hun 
concerten.
21 augustus: Pien Straesser.
Sopraan Pien zal zich op deze zondag laten leiden door 
werken van o.a. Piazzola. Daarbij zal ook de bandoneon 
niet ontbreken. 
4 september: El Coro, salsakoor.
Een middagje warme, intense, melancholieke muziek. 
Een echt nazomers Zuid-Amerikaans feestje.

Zomerconcerten Stompe Toren

18 september: Conservatorium Amsterdam.
Zoals ieder jaar laat het Conservatorium weer zien welke 
talenten er rondlopen.
2 oktober: Brother Flower.
Een heerlijke pop/coverband bestaande uit Jeroen te 
Loo, zang en gitaar; Ida Bastiaansen, viool en zang; Jan 
van der Linden, zang, percussie en gitaar; Irene Verbaan, 
bas; Peter Cammermans, toetsen, accordeon, gitaar, zang 
en banjo.
16 oktober: Wereldkoor Haarlem.
Melodieën uit de hele wereld onder de bezielende leiding 
van Tatiana Lina. Van Spaans tot Fins, van Swahili tot 
Moluks.

Alle concerten beginnen om 14.00 uur.

Toegang: gratis met na afloop het verzoek om een bij-
drage voor het onderhoud van de Stompe Toren.
Locatie: Stompe Toren, Kerkweg, Spaarnwoude.

Ook het komende seizoen hebben wij een grote diversi-
teit aan concerten geprogrammeerd. Naast de concerten 
van Camerata RCO en hun traditionele Kerstconcert 
zijn er optredens van o.a. Scholtens en Janssen, Close 
Up, Ravel Trio (laureaten van het Prinses Christina Con-
cours), Van Amsterdam Duo en Tell mama we’re late.

In samenwerking met restaurant ‘De Kolk’ zullen wij een 
aantal concertdinerarrangementen realiseren en tevens 
zullen in de Oude Kerk theaterdiners en doubleconcert-
diners worden georganiseerd.

Het Kleine Theater zal op zaterdag 22 oktober weer een 
schitterende kindervoorstelling geven.
De mooie voorstelling Lotte heeft ons geïnspireerd om 
conform het Theater na de Dam ook volgend jaar na de 

Preview Oude Kerk concerten 2016-2017

Dodenherdenking op het kerkplein in de Oude Kerk een 
toneelstuk te laten uitvoeren.
Op 14 mei vindt de Classical Tour plaats. Vocale en 
instrumentale ensembles laten van zich horen in vier 
kerken. Fietsend genieten met een hapje en een drankje.

In de eerstvolgende editie van het Dorpsorgaan staat het 
hele programma.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en wilt u het pro-
gramma eerder dan begin september ontvangen, stuur 
dan een mail naar: peterduval@hotmail.com

Meer info: 
Peter Duval Slothouwer
Programmeur OKconcerten.
Telefoon: 06 14838216

Holiday-Holy Day-lekker vrij!
Al lange tijd is het een goede traditie dat de beide 
kerkgemeenschappen van het dorp, de Oude Kerk en de 
Adalbertuskerk op de zondag van het Kolkfestival samen 
een viering organiseren.

Ook 10 juli a.s. luiden we de feestzondag in met een 
viering op de Kolk. We beginnen om 10.00 uur. Deze 
keer willen we vooral ouders met kinderen (groep 3-8) 
van harte uitnodigen. 

Spetterende kolkviering op het Kolkfestival

In deze buitengewone kerkdienst treedt in ieder geval 
het kinderkoor Living Colours op, samen met de stoere 
Alive plusband. 
Het wordt een feestelijke viering, daar staat het kinder-
koor op zichzelf al borg voor! Het thema is: Holiday-
Holy Day-lekker vrij! 

Na afloop van de dienst is er koffie en limonade en 
daarna kan iedereen opgeruimd het feestgedruis van het 
Kolkfestival in!

Kunst en cultuur

De 47e editie van de Spaarndamse kunstmarkten op 
de Westkolk zijn al weer helemaal volgeboekt. Er moet 
daardoor veel ‘nee’ worden verkocht aan kunstenaars.
Voortaan begint de markt om 11 uur. De eindtijd 
blijft 17 uur. De opbouw kan dus ook een uurtje later 
plaatsvinden en dat is wel zo prettig voor de omwo-
nenden.
Door het overlijden van bestuurslid René de Graaf 
werd het tijd voor bestuurlijke vernieuwing. De nieuwe 
secretaris heet Theo van Dijk uit Haarlem. De Spaarn-
damse Marga Kranendonk vindt het ook langzamerhand 
tijd voor opvolging en is waarschijnlijk na een lange 
bestuursperiode (sinds 1990) aan haar laatste jaar in de 
organisatie bezig. Zij vertegenwoordigt de Dorpsraad in 

Spaarndamse kunstmarkten beginnen in 2016 een uurtje later

het bestuur. Paul Marselje blijft nog even voorzitter van 
de stichting, maar sluit niet uit dat hij over een jaar of 
drie naar een opvolger gaat zoeken. 2019 is voor hem 
de vijftigste editie, een mooi moment voor een afscheid, 
denkt hij.
In 2016 is ook de Historische Werkgroep Spaarndam 
weer van de partij op de markt. De Oude kerk orga-
niseert zoals gewoonlijk kerkconcerten en een rom-
melmarkt op de marktdagen, terwijl in het kerkelijk 
centrum aan de Westkolk koffie en gebak worden 
aangeboden.
De data in 2016 zijn de zaterdagen 16, 23 en 30 juli 
en 6 en 13 augustus.

Paul Marselje

Vorig jaar berichtte Stichting Kunstcentrum de Kolk 
over haar dreigende ondergang door financiële proble-
men. Ze begon daarom onder bewoners en ondernemers 
van Spaarndam, kunstenaars, vrienden en familie een ac-
tie om donateurs te vinden. Deze oproep vond gelukkig 
heel ruim gehoor: het streefbedrag werd gehaald en de 
vaste lasten konden worden teruggedrongen. Kunstcen-
trum de Kolk weet zich nu gedragen door ruim 70 dona-
teurs, zowel particulieren als bedrijven.
De oprichters en bestuursleden van het eerste uur heb-
ben hun taken overgedragen aan een jongere ploeg van 
vrijwilligers. Deze is nu met hernieuwde energie volop 
aan de slag om van Kunstcentrum de Kolk een kloppend 
hart te maken in het prachtige dorp.

Exposities
Net zoals in de voorgaande acht jaren zal een keur aan 
kunstenaars hun werk tonen in de maandelijks wis-
selende exposities. Verwacht worden in juli: Marianne 
Wagemaker en Jeroen Duwel. In augustus: Eric Schutte 
en Mathilde Renes. In september: Cristin Wilbolz en 
Willem Hekkema. In oktober: Mark Koning, Inge van 

Nieuw elan Kunstcentrum de Kolk

den Tillart en Tabita Blok. In november: solotentoonstel-
ling van Ursula Neubauer. 

Zondagmiddagsalons:
Halverwege elke expositie zal een zondagmiddagsalon 
worden georganiseerd waarin de kunstenaars over hun 
werk komen vertellen, afgewisseld met optredens door 
muzikanten, dichters of verhalenvertellers. De eerste 
vond plaats op 29 mei met een optreden van pianiste 
Frederique Lucanet, 19 juni was er een optreden van cel-
liste Jaqueline Hamlink en dichter Stefan Brakman.

Schoolproject en expositie
Ter gelegenheid van het afscheid van Jan Zwetsloot, 
40 jaar onderwijzer op de Spaarneschool, hebben de 
kinderen een werkstuk gemaakt rond het thema: hoe ziet 
mijn leven er uit in 2040? Het resultaat van de workshop 
werd geëxposeerd in Kunstcentrum de Kolk. 

Expositie zondagskunstenaars
Dit jaar van 26 t/m 30 oktober wil het Kunstcentrum 
haar expositieruimtes ter beschikking stellen aan zon-
dagskunstenaars uit Spaarndam. Kunstcentrum de Kolk 
zorgt voor de inrichting en verzorgt de publiciteit en een 
officiële opening op woensdag 26 oktober om 17.00 uur.

Oproep
Gezocht: amateur-kunstenaars die willen deelnemen aan 
een groepsexpositie in de galerie op de Westkolk nr 4. 
Aanmelden kan per e-mail tot 15 september 2016 op: 
selectie@kunstcentrumdekolk.nl
Voor het definitieve programma van Kunstcentrum de 
Kolk: raadpleeg onze vernieuwde website: 
www.kunstcentrumdekolk.nl en word vriend op 
www.facebook.com/kunstcentrumdekolk

Kunst en cultuur
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Je negeert eerst een inrij- en parkeerverbod en dan ar-
riveer je op een overvolle Westkolk, waar de Kolkbewo-
ners en nog enkelen vanuit Taanplaats gedwongen zijn 
om hun auto’s te parkeren. In de avonden en weekenden 
nog eens versterkt met passanten en bezoekers. Gewoon 
omdat het niet anders kan. Een van de mooiste plein-
tjes van Nederland, een rommeltje. Dit alles in officieel 
‘Beschermd Dorpsgezicht’ waar minstens de helft van 
de huizen uit Rijksmonumenten bestaat. En een spe-
ciale commissie die in de gaten moet houden of het 
aanzicht van de Kolk niet aangetast wordt door onge-
paste bouwplannen etc. Maar zie eens wat je aantreft: 
een schitterende maar nauwelijks gebruikte muziektent 
omringd door zo’n 35 auto’s, verzakte plekken in de 
bestrating, o.a. door die auto’s maar ook door allerlei 
graafwerk t.b.v. gas-, water- en elektrawerken. Verrotte 
en of verdwenen bolders, uitpuilende vuilnisbakjes waar 
de meeuwen feest vieren, onkruid tussen de stenen, 
bankjes langs het water die onbereikbaar zijn door gepar-
keerde auto’s. En het wekelijkse hoogtepunt van een 2 
meter hoge vuilnisbelt van zakken, dozen, ander afval en 
grofvuil uit de hele buurt bij het bruggetje. In de zomer 
een hangplek voor meeuwen en ratten. Haarlem zou 
toch overal ondergrondse containers plaatsen? En het o, 
zo schattige ophaalbruggetje dat als springschans wordt 
gebruikt door fietsers en scooters om met een bloedgang 
naar beneden te racen. Zonder acht te slaan op spelende 
kinderen of argeloze wandelaars. Maar er was onlangs 
ook een lichtpuntje. Nieuwe ‘slimme’ lantaarnpalen vol 
elektronica en prachtig soft licht. In de zomer ook een 
vrolijk komen en gaan van scheepjes die door enthousi-
aste sluiswachters worden geschut. ‘De enige en oudste 
nog met de hand bediende sluis van Nederland’ zien we 
in ronkende taal in advertenties over Spaarndam. Make-
laars weten hoe ze Spaarndam moeten aanprijzen. Zelfs 
als de woning in een nieuwbouw wijk staat, worden 
foto’s van de Kolk gebruikt om het prettige leefklimaat 
van Spaarndam aan te prijzen. Een paar keer per jaar 
komt het pleintje tot leven. Het echte Hart van Spaarn-

Hartje Spaarndam en het ‘Onbeschermd Dorpsgezicht’

dam begint te kloppen en iedereen stroomt toe om 
samen Sinterklaas, Koningsdag en dorpsfeesten te vieren 
of over de kunstmarkten te slenteren. En voor kinderen 
die even het plein voor zichzelf hebben tussen de Dixi-
toiletten. De bewoners en bezoekers zetten dan braaf 
hun auto’s tot in de verre omtrek omdat er gewoon geen 
echte nette geschikte plek is, terwijl er ruimte genoeg is 
om iets moois te maken. En waar ook de bewoners van 
de Kerklaan vrede en voordeel van hebben.
Kan het anders? Ja natuurlijk, hèhè, dat weten we al 
jaren. Er waren plannen en budgetten. Maar ook gedoe 
tussen Haarlem en Rijnland. Er is zelfs een autovrije 
proef geweest. Die helaas ook de oorzaak was voor on-
derlinge pesterijen van de bewoners. Ook een proef om 
de voetgangersbrug d.m.v. een hekje te blokkeren voor 
2-wielers was succesvol, maar werd weer gestopt door 
gedoe en gebrek aan doortastendheid van de gemeente 
Haarlem.
Ik heb niet alle monumentendorpen in Nederland be-
zocht en dat is ook niet nodig. Waar mogelijk, zorgt men 
voor een fatsoenlijke en goed bereikbare parkeerplaats 
buiten de woonkern. Dat zou in Spaarndam ook kun-
nen. Na goed overleg met de gemeente en de bewoners 
van de Kolk en de Kerklaan. Waar het parkeren ook een 
rommeltje is. De voormalige volkstuintjes zijn ook al 
geen genot meer om naar te kijken. Dus dat is de plek. 
Nu nog de knopen die moeten worden doorgehakt. 
Meestal gaat het om geld. En ineens is er een kans op 
geld, veel geld zelfs.
Het was een misleidend foldertje dat een tijd geleden 
op ieders deurmat viel: Hartje Spaarndam! Ik dacht: 
het gaat gebeuren. Na het maandenlange gedoe met 
het asfalteren van de dijk, een lichtpuntje. Op naar de 
Dorpsraadvergadering! 
Daar werd uitvoering gesproken over Hartje Spaarndam. 
Maar i.p.v. dat het zou gaan over het verwaarloosde erf-
goed van de Kolk, bleek het te gaan over de ‘herinrich-
ting van het dorpsplein bij het Dorpshuis’, waarbij eerst 
enige afbraak zou plaatsvinden van bestaande (recente) 
gebouwen zoals de sporthal en delen van het Dorpshuis. 
Waarna er een ‘gezellig autovrij pleintje’ zou komen waar 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Let wel: ter verbe-
tering van woon- en leefklimaat van HEEL Spaarndam: 
een ‘bruisend dorpscentrum’, een sportpark en verbe-
tering van de infrastructuur. En vooral op het grond-
gebied van Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Hoezo 
héél Spaarndam? Zijn de Schipholgelden alleen voor de 
ene kant van het dorp? ‘Dromen, wensen en ideeën van 
bewoners (Spaarndam Oost) zijn in beeld gebracht. Is de 
bewoners van ‘West’ ook iets gevraagd?
Een merkwaardige visie. Er is toch al een Hartje Spaarn-
dam waar alle voorwaarden al aanwezig zijn en waar voor 
veel minder geld een veelvoud aan sfeer en leefbaarheid 

Ingezonden

bereikt kan worden. Maar dat hart lijdt aan een verkeers-
infarct en is zo ongeveer de minst gezellige en ‘bruisende’ 
centrum van ONS dorp. Een nette en veilige parkeer-
plaats, eventueel met vergunningen voor de bewoners en 
betalend door tijdelijke bezoekers. Een laad- en losrege-
ling op de Kolk. Een speelplek voor kinderen. Fietsen-
rekken voor bezoekers. De bloembakken weer terug. 
Of een leugenbankje bij de sluis waar gepensioneerde 
bewoners verhalen aan elkaar kunnen vertellen Of een 
dorpspomp. Of meer muziekdagen of speciale markten. 
Wat dan ook: alles is beter dan de huidige situatie. Maak 
er een plek van waar het aangenaam wonen is en waar 
bezoekers zich welkom voelen.

Tot slot nog dit: in de afgelopen maand was er tot twee 
keer toe een situatie dat een ambulance en een brand-
weerwagen op de Kolk moest zijn. Beide keren waren de 
woningen waar het om ging nauwelijks bereikbaar door 
geparkeerde auto’s. Gelukkig betrof het in beide gevallen 
incidenten die snel verholpen konden worden. Maar bij 
grote calamiteiten had het veel erger kunnen zijn. Dus 
als er nog niet genoeg argumenten zijn om iets aan het 
auto-infarct van Hartje Spaarndam te doen, dan is het 
wel voor de veiligheid van bewoners en bezoekers.

Dus kom op Dorpsraad, eerst aan de slag met de ver-
waarloosde Kolk. Weg met de auto’s, breng leven, 
veligheid en leefbaarheid terug op deze plek. Bescherm 
het dorpsgezicht zoals dat hoort en heroverweeg de 
bestemming van de Schipholgelden. En misschien is het 
bij de gemeentelijke opdeling van Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude het enige echt duidelijke punt: kies voor 
die partner die van Spaarndam dan ook echt één dorp 
gaat maken.

Otto van Veen

Op zondag 10 april werd het 
Atelier achter Café Spaarn-
dam omgetoverd tot een waar 
proeflokaal. Het was een 
prachtige zonnige dag waarop 
heel Spaarndam was uitgeno-
digd, via huis-aan-huis flyers 
en diverse posters in het dorp, 

om kennis te maken met het assortiment wijnen en bub-
bels van Wijnelarij Spaarndam. Aan deze uitnodiging 
werd volop gehoor gegeven en velen hebben uitvoerig 
kunnen proeven van de wijnen, die Wijnelarij Spaarn-
dam deels zelf importeert en verkoopt.
Mijn naam is Steven van der Linde en als onderne-
mer startte ik Wijnelarij Spaarndam deze zomer 3 jaar 
geleden en ik heb inmiddels een aardig assortiment 
opgebouwd. Na de start met een mooi assortiment aan 
mousserende wijnen werd gestart met de exclusieve 
import van Chateau de la Malevieille uit het Franse Ber-
gerac. Deze zeer toegankelijke wijnen zijn onder velen al 
een goede bekende. Ook de Nebbiolo uit het Italiaanse 
Piemonte wordt exclusief geïmporteerd en wordt alom 
gewaardeerd. 
Om aan de vraag te voldoen, werd ook een selectie van 
Spaanse wijnen uit Granada aan het assortiment toege-
voegd en een nieuw Chateau uit de Languedoc, waar 
kwalitatief zeer goede wijnen vandaan komen.

Spaarndam maakt kennis met Wijnelarij

Wijnelarij beschikt niet over een eigen winkelruimte, 
maar het assortiment kan via wijnelarij.nl worden 
geraadpleegd en via de webshop worden besteld. Een te-
lefoontje of een mail kan ook, waarna de wijn al snel kan 
worden afgehaald of op afspraak kan worden bezorgd 
(Spaarndam gratis).

Wat eens begon als een uit de hand gelopen hobby, 
begint serieuze vormen aan te nemen door ook te leve-
ren aan de horeca en bedrijven en door het geven van 
proeverijen en sabreerworkshops. Het assortiment breidt 
zich steeds verder uit met exclusieve wijnen tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen. Een prettige manier voor Spaarn-
dammers om te genieten van een goed glas wijn.

Ingezonden
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Dorpscentrum Spaarndam organiseert in samenwerking 
met Stanley Kolader (DNMunlimited.nl):

De Werktafel

Voor wie?
Mensen, die een boost aan hun leven willen geven.
Een boost op zoek zijn naar werk en er niet zelf in slagen 
om dat te vinden.
Een boost om meer succes te bereiken.
Of om daar te komen waar u altijd al had willen komen.
Iedereen, ongeacht leeftijd of opleiding is welkom.

Waarom?
Wellicht heeft u al veel gesolliciteerd en begrijpt u maar 
niet waarom u geen baan kunt vinden. Of allerlei pogin-
gen ondernomen met niet het gewenste resultaat.
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.
Met ondersteuning van De Werktafel zullen de redenen 
worden ontkracht en gaat u op weg.

De Werktafel Spaarndam

Wat is De Werktafel?
De Werktafel is een onderdeel van De Werktafel Alk-
maar. Een initiatief van enthousiaste, betrokken mensen, 
die hun ervaring en netwerk aanbieden aan hen die suc-
cesvol willen zijn. We bieden individuele begeleiding.
Daarnaast verzorgen wij de workshop ‘Creating your 
Life...NOW’. Door daaraan deel te nemen, zal blijken 
in welke fase van de weg naar succes u zit. Afhankelijk 
daarvan zal u een vervolgstap geadviseerd worden.

Stanley Kolader is wekelijks aanwezig in het Dorpscen-
trum Spaarndam voor kennismaking en ondersteuning.
Stanley Kolader: trainer en expert op het gebied van de 
ontwikkeling van mensen.

Wanneer?
Elke donderdag tussen 10 en 12 uur.
Dorpscentrum Spaarndam
Ringweg 36
2064 KK Spaarndam

Leuk initiatief van bewoners!

Ons DorpOns Dorp
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Jeffrey Williams for New York Concert Review, schreef 
op 4 april 2016: “The orchestra was razor-sharp and 
the chorus well prepared, with good diction. It was 
forty-five minutes of superior music making”.

Williams schreef dit naar aanleiding van het concert 
Calling All Dawns, dat op zondag 3 april plaatsvond in 
de David Geffen Hall van het Lincoln Center in New 
York. De dirigent was de wereldberoemde Jonathan Grif-
fith en de componist de jonge Christopher Tin. 
Het koor bestond uit zangers uit Nederland, Duitsland, 
Italië, Australië en Canada: circa 200 mensen. Het orkest 
bestond uit jonge musici. Solisten waren er uit alle delen 
van de wereld.
De zangers uit Nederland waren allen van The Voice 
Company; een koor onder leiding van Robert Bakker, 
dat al zo’n 20 jaar repeteert in de Adalbertuskerk van 
Spaarndam. Afgevaardigde uit Spaarndam was onderge-
tekende en zij heeft deze reis, dit concert, ervaren als iets 
heel bijzonders. 
Bakker, evenals alle andere dirigenten, hadden het 
Calling All Dawns al maanden op hun repertoire, dus 
de 12 stukken zaten er goed in. Moeilijkheid van de 
stukken was vooral de uitspraak, want elk stuk had een 
andere taal. Van het Baba Yetu in het Swahili tot het Kia 
hora in het Maori. Voor het Baba Yetu ontving Chris-
thoper Tin enkele jaren geleden een Grammy! (even 
googelen).

In Nederland hadden we het stuk al meerdere keren 
opgevoerd en daarbij had ik een bijzondere rol: de lage 
altpartij bij een Iers klaaglied. In New York echter was 
er een echte, professionele alt en ik zong ‘gewoon’ in het 
koor.

Spaarndammer op podium Lincoln Center New York

De repetities waren stevig, maar bijzonder leuk, vooral 
ook door de contacten met de andere koorleden. Zelf 
stond ik tussen een Canadese en een Italiaanse. We 
verstonden elkaar allemaal in onze muzikale taal. Het 
schema was strak, het podium betreden was ‘in het 
gelid’, zonder tas, water of dropjes. Alleen jezelf. Geen 
stoelen, maar twee uur rechtop je partij zingen. Kippen-
velmomenten waren er veelvuldig en het slotapplaus was 
lang. Daarover schreef de recensent: “…the loudest and 
longest standing ovation this reviewer has heard”. 
Allemaal behoorlijk geraakt door onze performance, 
togen we ’s avonds naar de After Party in het centrum 
van New York en daar werd ons succes nog eens flink 
gevierd.
De dagen erna gingen we New York verkennen, want als 
je er tóch bent… Wát een stad en wat bijzonder om daar 
rond te lopen: Spaarndammer in The Big Apple!
Het werden zes heel bijzondere dagen waarvan ik er geen 
een had willen missen!

Weer terug in ons kleine kerkje in Spaarndam, zijn we 
nu bezig met de Misa Criolla, de 9e van Beethoven en 
de Carmina Burana. Uitvoeringen daarvan in het najaar. 
Wil je meezingen? Graag! Vooral de tenor- bas- en so-
praangroepen hebben behoefte aan versterking. Maan-
dagavond 20.00 uur!

En er bereiken ons uitnodigingen voor nog meer bui-
tenlandse reisjes, want als je eenmaal in zo’n bestand zit, 
dan volgt er vaak meer! Wie weet, over een poosje naar 
Toronto, of wellicht wat dichterbij: Stuttgart. Voorlopig 
blijf ik lid van The Voice Company, want met Robert 
Bakker als dirigent zou je zomaar een reis kunnen gaan 
maken.

Ageeth de Kuijer (alt The Voice Company)

Het koor The Voice Company met de solisten (inzet Jonathan Griffith en Ageeth de Kuijer)

Ons Dorp Ons Dorp

Stichting Jeugdvereniging Don Bosco gaf onlangs een 
mooi feestje. Want het 60-jarig bestaan, dat moest 
natuurlijk gevierd worden met een ‘superfantastisch’ 
feest rondom clubhuis De Bunker. Het feest was een 
gezellige kakofonie van leden, oud-leden, vrijwilligers 
en vrienden van Don Bosco. 

Op het terrein rondom De Bunker, waar de vereniging al 
van oudsher huist, verrees een feestterrein. Hier kwamen 
muziek, dans, sport en spel samen. Stoere verhalen wer-
den uitgewisseld met natuurlijk het verbindende karakter 
van de vereniging hoog in het vaandel.

Voor de organisatoren van dit jubileum was het be-
slist alle zeilen bijzetten, maar het was zeker de moeite 
waard. Het bestuur durft het aantal bezoekers niet echt 
te schatten, maar er waren zeker honderden belangstel-
lenden aanwezig om het een onvergetelijk festijn te laten 
worden. 

Jeugdvereniging Don Bosco is er voor ieder kind; 
iedereen is welkom
Van oudsher staat Don Bosco voor het organiseren van 
sport, spel en creativiteit voor kinderen uit Spaarndam 
en de nabije omgeving. De vereniging wil voor ieder 
kind toegankelijk zijn, zodat zij op een speelse manier 
zich kunnen ontplooien in zelfredzaamheid en zelfverze-
kerdheid. Wekelijks vinden 125 kinderen op deze manier 
hun weg naar de bunker voor een avond van sport, spel 
en creativiteit. Daarnaast organiseren de vrijwilligers ook 
filmfestivals, zwemfeestjes en kampen. Alles, maar dan 
ook alles wordt begeleid en verzorgd door vrijwilligers.

Omdat het bestuur de kosten zo laag mogelijk wil 
houden, betalen de leden per jaar een laag bedrag aan 
contributie. Ook worden veel acties georganiseerd om 
de vereniging gezond te houden. Denk hierbij aan het 
maandelijks inzamelen van oud papier, de boodschap-
penactie voor het jaarlijkse kamp, de kerstbrodenverkoop 
en collecte Jantje Beton. Ook komende zomer gaan weer 

Stichting Jeugdvereniging Don Bosco Spaarndam al 60 jaar verbindend

120 kinderen een week op kamp. Dit jaar naar Gruey 
les Surance in Frankrijk. Ruim dertig vrijwilligers gaan 
mee om ze te begeleiden. Veel leiding zijn jongelui, die 
zelf als kind al lid waren. Dat draagt bij aan een mooie 
dynamiek voor de kinderen.

Een nieuwe uitdaging
Met de ophanden zijnde veranderingen binnen de 
gemeente, heeft het bestuur een nieuwe uitdaging. Zij 
moeten gaan bezien wat dit gaat betekenen voor de sub-
sidies en dus voor het voortbestaan van Don Bosco. Toch 
ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet.

“Zonder vrijwilligers en sponsoren zijn we nergens”
Het bestuur benadrukt meermalen dat ze zonder hun 
vrijwilligers en sponsoren nooit zouden kunnen bestaan. 
Zovelen dragen hen een warm hart toe, waarvoor het 
bestuur zeer dankbaar is. Het is werkelijk fantastisch wat 
ze kunnen doen dankzij deze steun. Natuurlijk is alle 
hulp welkom, dus ook vrijwilligers. Aanmelden kan via 
de facebookpagina van Don Bosco.

 Patty-lou Middel-Leenheer
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Overzicht uitrukken
Nr. Datum Tijd Plaats Melding
15 5-3-2016 02:32 Amsterdam Automatische brandmelder
16 12-3-2016 07:53 Haarlemmerliede Containerbrand
17 13-3-2016 16:50 Spaarndam Buitenbrand
18 15-3-2016 00:25 Amsterdam Automatische brandmelder
19 15-3-2016 04:08 Amsterdam Automatische brandmelder
20 27-3-2016 13:34 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel (beknelling)
21 2-4-2016 02:50 Spaarndam Buitenbrand afval
22 15-4-2016 19:10 Spaarndam-West Brand wegvervoer (personenauto)
23 15-4-2016 23:51 Amsterdam Brandmelding OMS
24 16-4-2016 06:47 Spaarndam-West Ongeval wegvervoer materieel
25 18-4-2016 02:07 IJmuiden Brand bijeenkomst (zeer grote brand)
26 18-4-2016 20:49 Amsterdam Brandmelding OMS
27 27-4-2016 17:48 IJmuiden Brand Bijgebouw (Zeer grote brand) (Loods)
28 4-5-2016 17:34 Haarlemmerliede Brand wegvervoer (personenauto)
29 8-5-2016 19:29 Amsterdam Brandmelding OMS
30 10-5-2016 20:57 Haarlemmerliede Brand Scheepvaart (recr -/pleziervaart)
31 12-5-2016 04:04 Amsterdam Brandmelding OMS
32 15-5-2016 22:32 Amsterdam Brandmelding OMS
33 16-5-2016 18:31 Spaarndam Buitenbrand
34 20-5-2016 20:26 Amsterdam Brandmelding OMS
35 20-5-2016 22:03 Velsen-Zuid Persoon te water
36 21-5-2016 21:49 Amsterdam Brandmelding OMS
37 22-5-2016 16:30 Spaarndam-West Reanimatie (AED inzet)
38 23-5-2016 19:33 Amsterdam Brandmelding OMS
39 29-5-2016 22:29 Spaarndam Buitenbrand
40 30-5-2016 02:44 Spaarndam-West Voertuig te water
41 31-5-2016 19:41 Spaarndam Reanimatie (AED inzet)

Brandweer Spaarndam
Het werk in de periode 1 maart t/m 31 mei

Bijzondere uitrukken
Zeer grote brand (27-04)
Op Koningsdag werd aan het eind van de middag een 
brand ontdekt in een pand aan de Industriestraat te 
IJmuiden. De brand werd in korte tijd opgeschaald tot 
‘zeer grote brand’. De van de brand afkomstige rook-
pluimen waren in de wijde omgeving te zien, ook vanuit 
Spaarndam. 
Brandweer Spaarndam rukte als vierde blusvoertuig uit 
naar de brand. Samen met vele eenheden uit de regio 
werd de brand bestreden. Samen met eenheden uit 
Haarlem-West en Halfweg-Zwanenburg hebben wij een 
naastgelegen matrassenfabriek kunnen besparen voor de 
vlammen.

Scheepsbrand (10-05)
Dinsdagavond werd melding gemaakt van een brand 
in jachthaven Renautic te Haarlemmerliede. Donkere 
wolken stegen op vanuit een boot, die in de jachthaven 
was aangemeerd. Brandweer Spaarndam rukte snel uit 
naar het brandadres. 
Ter plaatse bleek brand te woeden in de kajuit van een 
zeilboot. Het zeilschip liep grote schade op door de 
brand en ook een naastgelegen motorboot liep brand-
schade op. Na een uur blussen was de brand helemaal uit 
en kon de brandweer terug naar de kazerne. De oorzaak 
van de brand is onbekend.

Wij zoeken 10 nieuwe collega’s!
De brandweer is volop in beweging. Om op de toekomst 
voorbereid te zijn en ook dan brandweerzorg te kun-
nen leveren zijn wij dringend op zoek naar 10 nieuwe 
mensen.
Naar wie zijn we op zoek?
Wij zoeken vrouwen en mannen tussen de 18 en 45 jaar 
die wonen in Spaarndam (oost en west). Je moet verant-
woordelijkheidsgevoel hebben, stressbestendig zijn en 
over een goede lichamelijke conditie beschikken.
We hebben veel te bieden:
•	 Opleiding

Je start met de basisopleiding Manschap A, waarbij je 
in de avonduren of op zaterdagen alle vaardigheden 
van het brandweervak leert.

•	 Brandweeroefeningen en sport
Eén avond per week worden de benodigde vaardig-
heden geoefend. Daarnaast is het van belang om te 
werken aan een goede conditie. Hiervoor worden 
faciliteiten geregeld.

•	 Vergoeding
Als vrijwillig brandwacht ontvang je een jaarlijkse 
vergoeding en vergoedingen voor de uren dat je in 
opleiding bent, oefent en je inzet bij calamiteiten.

•	 Spannend en uitdagend werk, een fantastische en 
hechte groep collega’s en de mogelijkheid om je zinvol 
in te zetten voor je omgeving.

Ons Dorp

Als je geïnteresseerd bent, kun je contact opnemen met 
onze ploegchef Maarten Derkzen van Angeren, 
telefoon 06 – 319 44 124 of 
e-mail naar info@brandweer-spaarndam.nl
Uiteraard mag je ook gewoon binnenlopen op onze oefe-
navond. Elke donderdag staat vanaf 19.00 uur de koffie 
en thee klaar.

Meer weten?
Wil je meer weten over de brandweer van Spaarndam, 
kijk dan op onze website www.brandweer-spaarndam.nl.

Maarten Derkzen van Angeren

In het weekend van 22 en 23 oktober organiseren Ag-
nes de Boer en Ziegel Ziegelaar een cultureel festival 
op Fort-Noord. Het festival krijgt de naam: ‘Leven op 
het Fort in Donkerst Fort Noord’. Het gaat erom het 
donker en de stilte van het fort te beleven, interactief 
met het publiek en zodanig dat er iets gebeurt in de 
hoofden van de bezoekers. 

Er is van alles te doen en te beleven op deze bijzondere 
plek, dus reserveer de datum alvast in uw agenda.
Wat drijft de organisatoren om dit te organiseren? Agnes 
de Boer, schrijfster van verhalen over de Stelling van Am-
sterdam, heeft al heel wat interviews gehouden over de 
forten, ook met diverse Spaarndammers en betrokkenen 
uit Haarlemmerliede en Penningsveer.

Zij hield die interviews vaak in de forten en zo kwam 
als vanzelf het idee om de verhalen over de historie niet 
alleen door te geven via haar boek, maar ook fysiek 
met verhalenvertellers ter plekke, sketches, workshops, 
zangkoren, etc. Ze wil daarmee de belangstelling voor 
het fort en de Stelling van Amsterdam vergroten voor 
de direct omwonenden en belangstellenden in de regio. 
Het is bovendien twintig jaar geleden dat de Stelling van 
Amsterdam op de Unesco Werelderfgoedlijst is geplaatst 
en dat mag worden gevierd. 

Donkerst Fort Noord

Ziegel Ziegelaar, onthuller van de fresco’s in Fort Noord, 
tevens bekend van de bezielende rondleidingen op het 
fort, vindt het cultureel erfgoed dusdanig belangrijk, dat 
hij het wil behouden voor volgende generaties. Met het 
festival wil hij vooral de culturele kant van het erfgoed 
benadrukken, waarbij de kunst centraal staat, wel gekop-
peld aan de historie, maar vooral gericht op de beleving 
van de omgeving en met de blik gericht op de toekomst. 
Wat staat u allemaal te wachten? Enkele geweldige gita-
risten, een workshop fotograferen in het donker, een stil 
orkest, een sketch met muziek over soldaten tijdens de 
watersnood van 1916 (de Zuiderzeevloed), een percus-
sieworkshop voor klein en groot, het Duo Fragile met 
dans van het allerhoogste niveau van Djurre Brouwer 
(danser) en Matthias Kadar (cellist), een spookhuis zon-
der horror dat u nog lange tijd rillingen zal bezorgen, een 
workshop schilderen, een Gregoriaans koor en natuurlijk 
zijn er verhalenvertellers, zijn er rondleidingen binnen en 
buiten en is er een tentoonstelling met bodemvondsten 
uit de omgeving. Ook aan de inwendige mens wordt 
gedacht, met biologische proeverijen. ’s Avonds kunt 
u inschrijven voor een moderne Rats Kuch en Bonen-
maaltijd (een militaire kliekenmaaltijd) van restaurant de 
Kolk, het nieuwe restaurant op de Oost-Kolk. Kortom, 
dit wilt u niet missen!

Het boek van Agnes de Boer over de forten, waarvoor u 
kunt inschrijven op het ingevoegde pamflet, is nu nog 
niet klaar, maar ligt er wel in oktober. U kunt nu wel een 
ander boek van Agnes verkrijgen: ‘Beleef Oud IJmuiden; 
verhalen uit de oude visserswijk’.

Het cultureel festival Donkerst Fort Noord wordt 
gesubsidieerd door de provincie, heeft de instemming 
gekregen van het recreatieschap en medewerking van de 
gemeente Velsen. 

Meer weten over het programma? Kijk op de facebook-
pagina: www.facebook.com/fort.benoorden.spaarndam 
of op de website: www.stellingverhalen.nl

Jolijt de Jongh
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Bij deze wil ik de inwoners van Spaarndam bedanken 
voor de hartverwarmende belangstelling naar aanleiding 
van het overlijden van mijn man Kees. 

Johanna de Voogd - Steinhart

Dankbetuiging

“Het is weer volle bak”, zo luidt het welkomstwoord 
van Greet op 21 maart 2016 in de Toerist. Greet memo-
reerde dat onze trouwe bezoeker en busreiziger Ben van 
Warmerdam ons is ontvallen en we gedenken hem in 
een ogenblik stilte. Na aanbieding van een keuzedrankje 
wenst ze ons een smakelijk eten toe.

Vooraf tomatensoep met broodstengels, vervolgens een 
pasteitje met lamsvlees en pasta, een assortiment luxe 
broodjes en als afsluiting ijs met slagroom, karamel-
mousse en advocaat. Bij het napraten wordt een ieder 
nog voorzien van koffie of thee. Het is allemaal weer 
geweldig.
Ja en daar staat dan onze dorpeling Noor op; ze heeft zo 
genoten vanmiddag en brengt een dankwoord uit aan 
Greet en de medewerksters en vooral niet vergeten aan 
onze Riet voor de mooie tafelversiering. Haar wens is om 
vooral door te gaan met zulke fijne seniorenbijeenkom-
sten.

Tenslotte spreekt Greet dank uit aan Frans en zijn me-
dewerkers; ze worden met een daverend applaus in het 
zonnetje gezet! De heer G. Willems en medewerkster 
zijn werkzaam onder de hoed van Meerwaarde. Hartelijk 
dank voor jullie inzet.

Niek Molenaar

Senioren Paasbrunch

Wij zijn een gezellige, maar ook fanatieke club badmin-
tonners, de meesten 40 +, die op zoek zijn naar nieuwe 
leden. Centraal staat - het spelletje - maar niet onbelang-
rijk is het samenzijn en het plezier. We drinken na afloop 
soms een glaasje en shuttelen kort door de actualiteiten. 
Belangrijk is het samenzijn en het samen delen.

Heb je zin? 
Kom dan kijken (of spelen) en neem contact op met: 
Wineke Toppen  023 538 3205 (06 40208576) of
Mary Schouten  023 527 6167 (06 33746312)

De contributie bedraagt slechts € 115,-- per jaar, inclu-
sief shuttles. Als je nu komt spelen, kost het tot het einde 
van het seizoen (eind juni) niets.
We spelen iedere dinsdagavond van 20.45 tot 22.15 uur.

Waar: Dorpscentrum, Ringweg, in de kleine sportzaal.

Heb je zin om badminton te spelen?

Het Platform Haarlem Groener en de gemeente Haar-
lem willen de komende jaren bewoners van Haarlem 
gaan stimuleren en enthousiasmeren om hun tuinen 
te vergroenen. Het vergroenen van tuinen wordt in 
meerdere Nederlandse steden gedaan onder de naam 
‘Operatie Steenbreek’. Dit is een landelijke actie die 
zich inzet om mensen te enthousiasmeren om hun 
tuinen te vergroenen. Ook Haarlem doet mee aan 
deze campagne. 

Voor deze campagne onder de naam ‘Steenbreek023’ 
zoekt het Platform Haarlem Groener, dat voornamelijk 
gedragen wordt door vrijwilligers, de samenwerking 
met zoveel mogelijk lokale en regionale partijen die zich 
ook bezighouden met klimaat, wateroverlast, natuur 
en milieu en het verstevigen van de sociale cohesie. 
Het platform krijgt hiervoor een kleine subsidie van de 
gemeente.

Nadelen ‘Tegeltuinen’
Een onderhoudsarme tuin, deels of geheel betegeld, is 
momenteel erg populair in Nederland. Ook in Haar-
lem is dit het geval. Een versteende tuin brengt echter 

nadelen met zich mee. Verstening zorgt voor hitte-stress 
op warme dagen. In een versteende tuin vermindert de 
doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde 
afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het 
riool. Verder zorgt de verstening van tuinen voor een 
afname van de biodiversiteit.

Activiteiten
Door de voordelen van groene tuinen te laten zien en 
mensen te informeren over de nadelen van versteende 
tuinen willen we de houding van mensen beïnvloeden 
en de mensen activeren hun tuin te onttegelen. Om dat 
te bereiken zal het Platform Haarlem Groener diverse 
activiteiten organiseren zoals tuinexcursies, tuinwork-
shops en straatacties. Daarnaast worden er bij het NME 
centrum voorbeeldtuinen aangelegd en hopen we op 
de medewerking van meerdere bekende Haarlemmers 
en Haarlemse bedrijven die het goede voorbeeld willen 
geven. 

Over Operatie Steenbreek
Meer informatie over Operatie Steenbreek vindt u op 
www.operatiesteenbreek.nl

Haarlem sluit aan bij Operatie Steenbreek

Ons Dorp
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