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Lang leve onze buurt! 

Na een lange periode dat we elkaar nau-

welijks konden ontmoeten lijkt het erop 

dat de jaarvergadering Bosch en Vaart 

en aansluitend het inmiddels traditionele 

buurtdiner weer door kunnen gaan bij de 

PlekK. Het kan weer, gelukkig! 

Programma 

Vorig jaar weken we uit naar een digitale 

bijeenkomst. Dat er wel behoefte was aan 

contact bleek wel uit de opkomst; meer dan 

zeventig buurtbewoners zoomden in.  

Koningsdag werd dat jaar per straat gevierd, 

maar het enthousiasme was er zeker niet 

minder om. Toen de maatregelen in de zo-

mer even los werden gelaten volgde ook 

een echte Summer Jam op het Oranjeplein. 

Volgens velen nu al een klassieker die jaar-

lijks terugkeert in de buurt. De Cultuurlijn 

moest dit jaar helaas nog even overslaan, 

maar intussen zijn de voorbereidingen voor 

dit jaar in volle gang. We zijn natuurlijk heel 

erg benieuwd of er ook dit jaar weer zoveel 

animo is voor de jaarvergadering. Het pro-

gramma leent zich er in ieder geval goed 

voor. We hebben twee thema’s waar we 

graag over in gesprek gaan: veiligheid en 

visie op de wijk.  

Veiligheid 

Begin januari werden we opgeschrikt door 

een tragisch ongeluk aan de Leidsevaart 

waarbij een zeventienjarige jongen om het 

leven kwam. Een maand lang werd de 

plaats van het ongeval gemarkeerd door 

een bloemenzee die aangaf hoe diep de 

buurt – en heel Haarlem – geraakt was en 

meeleefde met de familie van het slacht-

offer. Er kwamen veel vragen over de veilig-

heid van het fietspad langs de Leidsevaart 

en de wijkraad stuurde een brief aan de 

gemeente. Inmiddels loopt er een onder-

zoek. Ook dook er een filmpje op social 

media op over gevaarlijke verkeerssituaties 

in onze buurt. Met verschillende scholen en 

sportclubs in de buurt is het zaak dat hier 

extra aandacht voor is en blijft. Veiligheid op 

straat, in het verkeer, maar ook inbraakpre-

ventie en overlastbeperking staan hoog op 

de agenda bij het overleg met de gemeente 

en handhaving. Het is de bedoeling dat zo-

wel iemand van de gemeente als ook hand-

having aanwezig is. Dus heb je vragen? Stel 

ze op 27 maart. 

Visie op de wijk 

De bewoners van de Bosch & Vaart vormen 

een gemêleerd gezelschap van onderne-

mers, kunstenaars, vrije geesten en levens-

genieters. Sommigen wonen hier al hun 

hele leven, anderen zijn nog maar net gear-

riveerd. Vooral vanwege Brexit zien we dat 

steeds meer buurtbewoners anderstalig zijn. 

Door de corona maatregelen van de afgelo-

pen jaren lijkt de verbinding tussen oude en 

nieuwe bewoners niet altijd vanzelf tot stand 

te komen. Daarom is het zo belangrijk dat 

we elkaar blijven ontmoeten. In februari 

stuurde de wijkraad via de straatapps een 

enquête uit om van de bewoners te horen 

wat iedereen belangrijk vindt. Te zien aan 

de reacties leeft er veel. Heb je nog niet 

gereageerd? Dat kan nog steeds. Via de 

QR code op deze pagina kun je deelnemen. 

Tijdens de jaarvergadering gaan we in op  

de uitkomst van de enquête en nemen we je 

mee in de plannen voor de komende jaren.  

Buurtborrel & buurtdiner 

Na de jaarvergadering heffen we graag met 

jullie het glas op onze mooie buurt. Daarna 

is er de mogelijkheid samen met buurtgeno-

ten aan te schuiven bij het buurtdiner, ook 

bij de PlekK. Ook dit jaar verzorgt de PlekK 

een heerlijk voor- en hoofdgerecht en een 

glas wijn voor de buurtprijs van € 25,- Heb 

je speciale (dieet-)wensen, laat het dan 

vooraf weten. Je kunt je vooraf inschrijven 

voor het buurtdiner bij de PlekK (telefoon 

023 3028800 of loop even langs op de Wa-

genweg). Laat weten met hoeveel mensen 

je komt en zeg erbij dat je reserveert voor 

het buurtdiner. Het diner begint om onge-

veer 18.00 uur. 

Achterop dit Kroniekje tref je verder de com-

plete agenda voor de jaarvergadering aan. 

Ook laten we je vast kennismaken met de 

nieuwe (aspirant) leden, de huidige leden en 

wie er uit de wijkraad gaan.  

We zien je graag op 27 

maart! 

Jaarvergadering, buurtborrel & buurtdiner 
op zondag 27 maart in restaurant de PlekK 

scan de QR-code om de enquête in te vullen 

Foto: Chris Hoefsmit 
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De wijkraad Bosch & Vaart  
Zittende leden  

   

   

Vertrekkende leden  
   

Voorgestelde leden     
   

Mijn reden om 

lid te worden 

van de 

wijkraad was 

om cohesie in 

de buurt te 

versterken en 

mee te helpen 

met het 

organiseren 

van 

activiteiten.  

Met mooie 

verhalen in de 

Kroniek en 

een actuele 

website 

informeren we 

bewoners en 

betrekken we 

hen bij de 

wijk.  

Ik wil de 

organisatie 

van bestaande 

evenementen 

verder 

professiona-

liseren met 

behoud van 

het 

authentieke 

karakter.  

Als team en 

samen met 

anderen gaan 

voor een 

toekomst-

gericht Bosch 

& Vaart waar 

iedereen wel 

zou willen 

wonen. 

Ik ben altijd op 

zoek naar 

nieuwe 

manieren om 

buurtbewoners 

met elkaar te 

verbinden.  

Bijdragen 

aan de 

mooiste, 

gezelligste 

en veiligste 

wijk van 

Haarlem! 

Ik zal 

opkomen 

voor de 

gedeelde 

belangen 

van de 

bewoners, 

hopelijk net 

zo goed en 

effectief als 

Lex dat deed 

en doet. 

Als lid van 

de wijkraad 

hoop ik 

actief bij te 

kunnen 

dragen aan 

het behoud 

van het 

unieke 

karakter van 

deze mooie 

buurt.  

Ernst van den Broek  
(veiligheid/sponsoring) 

Victorine Egter  
van Wissekerke  

(communicatie) 

Maarten Santman
(secretaris/projecten) 

Robert Steeg 
(evenementen) 

Raoul Hagens
(penningmeester) 

Vic van den Broek 
d'Obrenan   
(voorzitter) 

Ivo Bruijn 
(vice-voorzitter) 

Frederike van Urk  
(communicatie) 

12 jaar  

mooier maken 

van onze wijk, 

verkeersveilig

heid, 

grondwater en 

samenwerking 

met de 

gemeente.  
Lex Rietveld  

(projecten) 

De wijkraad 

zie ik als de 

Haarlemmer

olie die 

bewoners 

helpt Bosch 

& Vaart die 

sociale, 

creatieve en 

kindvriende

lijkere buurt 

te laten zijn  
Douwe van Keulen

(penningmeester) 

 

 

Bewoners die zich niet kunnen 

vinden in de voorgestelde  

samenstelling van de wijkraad, 

kunnen zich tot 2 weken vóór de 

jaarvergadering melden en zich 

kandidaat stellen. 

 

 

 

Wij danken Lex en Douwe  

hartelijk voor al hun inspannin-

gen de afgelopen jaren en  

hopen  Maarten, Robert en  

Raoul welkom te mogen heten 

bij de wijkraad Bosch & Vaart.  
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Evenementen in Bosch & Vaart - we kunnen weer!  

ZIE JE OP KONINGSDAG! 

Je herinnert je het vast nog wel: de ma-

gie van Koningsdag in Bosch & Vaart 

vóór corona. Nu er geen beperkingen 

meer zijn verwachten we dit jaar weer op 

traditionele wijze Koningsdag te kunnen 

vieren in onze wijk.  

Voorbereidingen 

2019 was het laatste jaar waarin we Ko-

ningsdag op de gebruikelijke manier hebben 

gevierd in Bosch & Vaart: met de traditionele 

vrijmarkt op en rondom het Oranjeplein, 

oudhollandse spelletjes, het defilé voor ons 

eigen Bosch & Vaart-koningspaar, de fanfa-

re en de altijd gezellige bar. Sinds het suc-

ces van ‘Koningsdag Komt naar Je Toe’ van 

vorig jaar is het Oranjecomité alweer enkele 

keren bij elkaar gekomen ter voorbereiding 

op Koningsdag 2022. Het draaiboek is afge-

stoft, de feestkleding uit de kast gehaald en 

de oranjebitter besteld. Kortom: de voorbe-

reidingen voor een geslaagd Koningsdag-

feest zijn in volle gang. Het complete 

programma komt in de Kroniek van 

april. Mis ’m niet!  

Vrijwilligers gezocht. Meld je aan!! 

Koningsdag in Bosch & Vaart wordt 

georganiseerd door de wijkraad en het 

Oranjecomité. Daarnaast steken tal 

van vrijwilligers de handen uit de mou-

wen om de dag tot een succes te ma-

ken.  

Ook dit jaar zijn we op zoek naar 

buurtbewoners die willen helpen, bij-

voorbeeld bij de verkoop van hapjes 

en drankjes aan de bar, de organisatie 

van de spelletjes voor de kinderen, de 

opbouw voorafgaand en het opruimen 

na afloop.  

Zonder vrijwilligers geen Koningsdag, 

dus geïnteresseerde buurtbewoners 

worden van harte aangemoedigd zich 

te melden bij het Oranjecomité (via 

oranjecom@gmail.com). 

Koningsdag zoals het hoort! 

Aan het einde van vorige zomer vond het 

Indian Summer Jam festival plaats op het 

Oranjeplein. Dat leverde zoveel enthousias-

te reacties op dat een vervolg niet uit mag 

blijven! Een feest moet natuurlijk wel geor-

ganiseerd worden, dus hierbij alvast een 

oproep.  

Voor en door bewoners 

Wij nodigen buurtbewoners die het leuk 

vinden om met andere wijkgenoten dit feest 

te organiseren dan ook van harte uit om zich 

vóór 1 mei a.s. aan te melden bij de wijk-

raad: robert.steeg@boschenvaart.nl. 

Organisatie Eindezomerfeest - wie helpt mee! 

Eindelijk, na 2 jaar in een cultureel  

vacuüm te hebben geleefd, mag het weer. 

Kunst, optredens van muzikanten,  

dichters, kortom iedereen die in de buurt 

woont/of heeft gewoond en een band 

heeft met onze buurt, mag deelnemen. 

Ook de leeftijd speelt geen enkele rol, 

dus deelnemers van 8 tot 88.  

Het Cultuur Festival wordt feestelijk afgeslo-

ten met eten en drinken op het Oranjeplein.  

Deelnemen? Meld je aan! 

Wil je deelnemen als kunstenaar, muzikant 

of anderszins? meld je aan vóór 22 april met 

een foto en een korte beschrijvende tekst 

wat je gaat doen.   

De optredens en exposities zijn gratis, voor 

en door buurtbewoners. Meld je dus aan als 

deelnemer of als vrijwilliger en dan gaan we 

er samen weer een groot succes van ma-

ken!  

Dus uiterlijk 21 april mailen naar cultuur-

lijn@boschenvaart.nl, maar eerder mag 

natuurlijk ook.   

Cultuur Festival op 12 juni 
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Houd de website www.boschenvaart.nl in 

de gaten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart 

Of meld je aan voor onze digitale nieuws-

brief (op de homepage van de website). 

Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks! 

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets 

informatiebord op het Oranjeplein. 

Colofon 
Het Kroniekje van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad en verschijnt ad hoc. De oplage is 1.200 exemplaren.  

Wijkraad Bosch & Vaart | info@boschenvaart.nl | www.boschenvaart.nl | @boschenvaart 

 

Actuele informatie 

 

1. Welkom  

2. Vaststelling verslag jaarvergadering 2021 

3. Samenstelling wijkraad 2021, terugblik 2021 

4. Financiën 2021: Jaaroverzicht 2021, oordeel  

kascommissie  

5. Financiën 2022: Begroting 2022 / décharge  

kascommissie / samenstelling kascommissie 2022 

6. Décharge wijkraad / Samenstelling wijkraad 2022 

 
Over de volgende thema’s gaan we graag in gesprek: 

7. Visie op de wijk  

8. Veiligheid  

9. Rondvraag  

De notulen van de jaarvergadering 2021 en de financiële stukken 

staan op de website boschenvaart.nl onder het kopje Wijkraad 

(Vergaderingen en Financiën) of scan de QR-codes. 
 

 

Jaarvergadering 2022 
zondag 27 maart 15.30 - 17.00 uur in de PlekK 

Wijkraad Bosch & Vaart 
Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter 

vic.vandenbroek@boschenvaart.nl 

Ivo Bruijn: vice-voorzitter 

ivo.bruijn@boschenvaart.nl 

Douwe van Keulen: penningmeester, secretaris 

a.i. douwe.vankeulen@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente,  

projecten, dagelijks beheer 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

Victorine Egter van Wissekerke:  

communicatie, Kroniek  

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek 

veiligheid 

frederike.vanurk@boschenvaart.nl 

Ernst van den Broek: sponsoren, veiligheid  

ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl 

 

Wijkraad Bosch & Vaart 

info@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

Van de wijkraad 

Aansluitend buurtborrel & buurtdiner 

Agenda 

Opslagruimte gezocht! 
We zijn voor onze festiviteiten (Koningsdag, 

Cultuur Festival en Eindezomerfeest) op 

zoek naar een opslagruimte voor steeds 

twee dagen voor bar benodigdheden.  

Wie oh wie heeft een afsluitbare ruimte 

beschikbaar?  

Stuur een mail aan info@boschenvaart.nl 

als je ons uit de brand kunt helpen. 

Alvast bedankt! 


