Jaarplan 2014 werkgroep Parken & Groen
Bijdrage van Annemarie van Leeuwen, voorzitter

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden werkgroep Parken & Groen
Het werkterrein van de werkgroep Parken en Groen, een van de zes werkgroepen van de
Vereniging Haerlem, kan in het kort als volgt worden omschreven:
- de werkgroep onderzoekt de bekende en de wat minder bekende openbare (groene)
ruimte in en om de stad Haarlem, zowel in cultureel-historisch als landschappelijk
opzicht, en de hedendaagse functie en gebruik ervan;
- de werkgroep publiceert hierover en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over deze
voor iedereen zo belangrijke openbare ruimte, in het bijzonder de groene gebieden, ten
aanzien van de inrichting, de instandhouding en - waar mogelijk – het in ere herstellen
van deze gebieden;
- indien de uitgaande communicatie politieke verbanden heeft loopt de communicatie
via het DB/AB, in de praktijk de secrataris, van de HVH.
Ballotage werkgroep Parken & Groen
Ieder lid van de werkgroep Parken & Groen draagt bij aan het expertise terrein van de
werkgroep. Dit betekent dat wij leden toelaten die vanuit werkervaring, opleiding en of
serieuze vrijetijdsbesteding kennis toevoegen aan de reeds bestaande expertise binnen de
werkgroep. Het maximum aantal leden van de werkgroep bedraagt 10, dit in verband met de
werkbaarheid binnen de groep.
Voorzitter van de werkgroep
De werkgroep benoemt de voorzitter en draagt deze voor aan het bestuur.
De benoeming door het bestuur zien wij als ceremonieel.
De voorzitter vormt de ‘linking pin’ naar het bestuur. Hij of zij is de enige waarvan gevraagd
en verwacht mag worden volledig overzicht over de activiteiten van de werkgroep te bezitten.
Jaarplan werkgroep Parken & Groen 2014
- Lezingen en excursies
Wandeling langs het Brouwersvaartpad voor VH-leden 20 september 2014
-

Onderzoek
De werkgroep heeft steeds een aantal lopende onderzoeken onder handen. Op dit
moment betreffen dit:
Marcelisvaart/Westelijk tuinbouwgebied (vooral in politiek vaarwater)
Kleverlaanzone (doel 2014 een conceptwandeling voltooien)
Van Stad naar Parkenpad (doel 2014 financiering voor folder)
Garenkokerskade
Schalkwijk
Waarderpolder

-

Nieuwsbrief en jaarboek
De werkgroep gaat in 2014 door met in iedere nieuwsbrief een artikel gerelateerd aan
het werkterrein publiceren; 3 febr geen publ; 28 april artikel gekoppeld aan kaart
Romeyn de Hooghe; 4 aug achtergrondartikel Brouwersvaart; 3 nov nog nader te
bepalen
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-

Overige publicaties
Geen concrete plannen.

-

Educatie
In 2014 zal samenwerking gezocht worden met de werkgroep Jonge Muggen.

-

Collecties
Werkgroep overstijgend.

-

Monumenten en historische omgeving
De werkgroep ‘bewaakt’ actief de ontwikkelingen in de omgeving van de reeds
uitgebrachte groenblauwe dwarsverbindingen. Hierbij valt te denken aan:
Brouwersvaartpad: stimuleren van de instandhouding c.q. verbetering van voetfiets-pad; wandeling verdiepen t.b.v. ledenwandeling 20 september
Zomervaartpad: monitoren van de bouwactiviteiten rond de Zomerkade en volgen
van de ontwikkelingen in het Reinaldapark; contact met IVN onderhouden en
ontwikkelingen volgen
Jan Gijzenpad: inspreken bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie Schoterbos-Jan
Gijzenzone om te waarborgen dat de groenblauwe dwarsverbinding gehandhaafd
blijft en zelfs versterkt wordt.
Slaperdijkpad: ontwikkelingen volgen.
Binnen het werkterrein van de werkgroep vallen verder diverse (rijks)monumenten.
De werkgroep levert hier een actieve bijdrage o.a. door vertegenwoordiging van de
HVH in adviescommissie Haarlemmerhout en in de Stichting Herstel Hildebrand
Monument (geplande onthulling 13 september 2014).

-

Bestuur
Werkgroep overstijgend.

-

Werkgroepen en commissies
In 2014 zal gezocht worden naar samenwerking met andere werkgroepen o.a. Gebouw
en omgeving; vooral in het licht van de op handen zijnde tentoonstelling rond L.C.
Dumont waarbij de werkgroep denkt invulling te kunnen geven aan de compenent
openbare ruimte binnen het werk van Dumont; en de Jonge Muggen; op het gebied
van educatie.

-

Accommodatie
Werkgroep overstijgend

-

Deskundigheid en kadervorming
Wij verwachten dat ieder werkgroeplid actief zijn of haar deskundigheid op het
werkterrein van de werkgroep onderhoudt. Ook het wel en wee binnen de gemeente
Haarlem op het gebied van Parken & Groen behoort hiertoe.
Ook in 2014 zal ter stimulering van de expertise ontwikkeling van de werkgroep als
geheel een externe activiteit (lezing, rondleiding o.i.d.) georganiseerd worden.

-

PR en ledenwerving
De werkgroep heeft al een vijftal wandelingen in folder uitgebracht.
Deze zijn tot op heden alleen verkrijgbaar bij de Hoofdwacht.
PROMO plan 2014 Om de wandelingen, en daarmee de werkgroep en de historische
vereniging, meer bekendheid te geven onder een groter publiek gaat de werkgroep in
2014 actiever de boer op met haar wandelroutes en daarmee het uitdragen van de
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groen/blauwe dwarsverbindingen. We denken hierbij aan ‘lezingen’ op
wijkraadbijeenkomsten (waar zo’n verbinding doorheen loopt). Maar ook om bij de
gemeente meer bekendheid aan ons werk en de groen/blauwe dwarsverbindingen te
geven.
Verder is het misschien mogelijk om de folders vanaf 2014 ook te verspreiden via het
ABC, het NHA, het Archeologisch museum en Haarlem City Marketing op het
Verwulft.
-

Externe relaties
De werkgroep onderhoudt diverse externe relaties. Zij heeft een actief netwerk binnen
gemeente, wijkraden en andere belangenorganisaties. Echte werkverbanden en
vertegenwoordigingen bestaan met en bij de volgende relaties:
Stichting Westelijk Tuinbouwgebied.
Samenwerking rond de Marcelisvaart en het openbaar houden van het pad
Doe tuinen
Joost Post is behalve zeer actief lid van de werkgroep, ook actief bij de Doe-tuinen,
wat voor een mooie uitwisseling van expertise zorgt.
Oneindig Noord Holland
Willy Meekes onderhoudt de externe contacten met ‘Oneindig Noord Holland’.
Projectgroep Kleverlaanzone
Natascha van de Ban en Sietske Hiddink gaan hierin participeren om de groenblauwe
dwarsverbinding die binnen dit terrein ligt te verdedigen en van de grond te krijgen.
Adviescommissie Haarlemmerhout
Continuering van de vertegenwoordiging van de werkgroep (en de Vereninging
Haerlem) door Annemarie van Leeuwen in deze commissie.
Stichting Herstel Hildebrandmonument (i.o.)
Annemarie van Leeuwen vertegenwoordigt hierin de werkgroep (en de Vereninging
Haerlem).

-

Automatisering en internet
De werkgroep zorgt dat de informatie op de website rond de activeiten en projecten
van de werkgroep up to date is.

-

Financien
Helaas blijkt het steeds moeilijker om als werkgroep financiering te vinden voor het
uitbrengen van onze wandelingen. De inkomsten van de wandelingfolders verdwijnen
in de grote pot. Vanuit het bestuur valt geen financiele ondersteuning te verwachten.
Bij het werven van fondsen mag het bestuur een actievere rol op zich nemen!

3

