Nieuwsbrief december 2014

Van Bakenesser bodem
In rap tempo nadert het jaar 2014 zijn einde. Het
mooie najaar is voorbij. De bomen aan de gracht zijn
kaal. We hebben onze winterjassen uit de kast gehaald.
Achter mijn laptop overdenk ik het jaar dat achter ons
ligt. Er is veel gebeurd. Meer dan de jaren hiervoor?
Ik weet het niet? Zeker is wel dat de renovatie gracht
ons heel veel aandacht en tijd heeft gekost. Al 2,5
jaar strijden wij met elkaar voor het behoud van ónze
lindebomen, ónze gracht. We hebben actie gevoerd,
procedures aangespannen, bewonersbijeenkomsten
georganiseerd, de fracties geschreven en gesproken,
een factsheet met de gemeente samengesteld etc.
Teveel om op te noemen. Op het moment dat ik dit
schrijf is nog niet duidelijk wat de politiek gaat kiezen.
Het woord is aan hen! (zie verder “kademuurrenovatie
2015” in deze nieuwsbrief ). Maar wel is duidelijk
gebleken dat de vrienden strijdbaar zijn en onverdeeld
van mening dat onze variant de beste is. Dank aan
allen die achter ons staan en hebben meegedacht en
meegeholpen.
Maar er is veel meer gebeurd in 2014. Al het
fantastische werk van de andere werkgroepen vermeld
ik met veel plezier. Zo waren de Nieuwjaarsborrel en
het Bakenesser Buurt Buffet weer een groot succes.
De keuze om het “BBB” op het Vrouweplein, omsloten
door huizen en kerk, te houden was een voltreffer. Het
besloten pleintje was dé plaats voor een ‘ familiair’,
warm samenzijn. Er waren heel veel vrienden aanwezig
en met de hapjes hebben de vrienden zichzelf overtroffen. Het was zeker een culinair festijn! Hulde aan
de werkgroepleden die dit hebben verzorgd. Dank,
dank, zeker ook voor de jaren die achter ons liggen en
waarin deze werkgroep keer op keer deze
bijeenkomsten mogelijk heeft gemaakt.
En dan Rondje Bakenes. Ook in 2014 weer een keur
aan kunstenaars, galeries en ‘open’ huizen. Bijna teveel
om op één dag te kunnen zien en beleven. Een welgemeende felicitatie is hier zeker op zijn plaats. Klasse!
Maar, heeft u misschien ook al de filmpjes gezien die
de (nieuwe) werkgroep Historisch Bakenes het afgelopen jaar heeft gemaakt over de historische panden
aan de gracht (en haar bewoners) door de jaren heen?

Zo niet, surf dan eens naar
www. vriendenvandebakenes.nl en laat u
verassen. Dat de Bakenes een warme,
historisch rijke buurt is, weten we. Dat haar
bewoners creatief en sociaal bewogen zijn,
weten we. Dat zij fantastische feesten kunnen organiseren en ons kunnen betrekken
bij de kunst op de gracht en daarbuiten,
weten we ook. Maar nu hebben de vrienden,
de buurt, ook duidelijk laten zien een harde
vuist te kunnen maken als ‘ het gaat om het
behoud van hun’ bomen, ‘hun’ Bakenessergracht: een monumentaal historisch geheel
dat behouden moet blijven, nu en in de toekomst. Wat een kracht! . Ik dank alle vrienden, alle bewoners, voor hun inzet en hulp
het afgelopen jaar en wens jullie een goede
jaarwisseling, en een warm en gezond 2015.
Carry Petri, voorzitter
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Agenda 2015
Nieuwjaarsborrel - zaterdag 17 januari
vvanaf 17.00 uur – Bakenesserkerk
Jaarvergadering - maandag 2 maart
aanvang 20.00 – Bakenesserkerk
Historisch rondje Bakenes - zondag 12 april
aanvang 12:30 – Bakenesserbuurt
Bakenesser Buurt Buffet - zaterdag 13 juni
vanaf 16.00 – Vrouweplein
Bakenesser Hap en Stap - zaterdag 31 oktober
vanaf 17:00 – Bakenesserbuurt
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Het laatste “glas in lood raam”
Op 26 november 2014 werd te Haarlem in de Bakenesserkerk
een zesde “stripraam” onthuld, ontworpen en getekend door
de kunstenaar Joost Swarte (Heemstede, 1947) en gezet door
het Haarlemse Glas-in-Loodatelier Schmit.
Heeft u het laatste creatieve kunstwerk van Joost Swarte al
zelf gezien? Loop dan langs de Bakenesserkerk en kijk boven
de hoofdingang. Of; bekijk de onthulling van het raam op
https://www.youtube.com/watch?v=6eyzUtxxRNs

Kerstgrapje
Zegt de ene Begijn’’bewoonster’’ tegen de ander: wat vraag jij
aan de kerstman? “Nou”, zegt ze, “net als aan iedereen; 50 Euro!”

Ontvangt u onze nieuwsbrief al digitaal?
Stuurt u ons per mail (of via facebook) uw naam, adres en e-mail
gegevens. Wij zorgen ervoor dat u digitaal op de hoogte gehouden
wordt! Het scheelt weer een (halve) boom en u ontvangt niet alleen
de nieuwsbrief maar ook overige nieuwsfeiten en ontwikkelingen uit
de Bakenesserbuurt in uw mailbox.

(Financieel) Gezond en
dat willen we blijven

Blijft u of gaat u vriend van de Stichting Vrienden van de
Bakenes worden??
Een voorzichtig jaar m.b.t. uitgaven en toezegging
van gelden aan de diverse werkgroepen. Maar mede
dankzij alle steun van de vrienden en het goede
nieuws m.b.t. de procesvoering rondom de gracht
kunnen we zeggen dat we gezond zijn!
Selfsupporting en niet afhankelijk van gemeentelijke

gelden en dus onafhankelijk en geen
belangenverstrengeling. Natuurlijk blijft u vriend
of wordt u vriend van de Stichting Vrienden van de
Bakenes. Stuur dan een e-mail naar
bestuur@vriendenvandebakenes.nl en maak een
bedrag van minimaal € 15,- per jaar over op
IBAN: NL71RABO 0139.44.66.56 t.n.v Stichting
Vrienden van de Bakenes te Haarlem, onder
vermelding van ‘jaardonatie’. Maakt u minimaal
(als nieuwe donateur) € 20,- over? Dan ontvangt u
ook het bijzondere boekje over de geschiedenis van
de Bakenesserkerk en haar omgeving!
Bas Eizema (meester der penningen)
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Een complex verhaal;
De kademuurrenovatie van de Bakenessergracht
Begin van het jaar stonden de bewoners van de
Bakenessergracht met hun inzet voor bomenbehoud en veilige kademuurrenovatie weer volop in
de politieke belangstelling vanwege de verkiezingen. De verkiezingen brachten een nieuwe raad
en wij hebben alle raadsleden weer geïnformeerd
over onze standpunten. Communicatie met ambtenaren en wethouder bleef tot het vertrek van
wethouder Mulder onmogelijk, men wilde ons
alternatief niet serieus onderzoeken, want men
had in januari 2012 al gekozen voor een L-muur
constructie. Er kwam een motie voor een haalbaarheidsonderzoek naar ons alternatief. De motie
werd unaniem aangenomen, maar tot grote woede
van politiek en bewoners zonder ons uitgevoerd
met de weinig verbazende conclusie dat over haalbaarheid niets gezegd kon worden vanwege een te
gering budget. Dit dwong ons de procedure bij de
Raad van State voort te zetten, want het was ons
enig pressiemiddel.
Er kwam een nieuwe (voor ons de derde) wethouder, met in onze beleving een open vizier richting de
bewoners en een oplossingsgerichte houding. De
Raad van State gaf ons gelijk en deelde onze grote
zorg dat een sloopveiligheids- en bouwveiligheidsplan ten onrechte géén onderdeel van de vergunning was. De wethouder zei dat de raad opnieuw
een keuze mocht maken voor doorvoering van
ofwel de L-muur ofwel ons alternatief.

Direct gevolg hiervan was dat wij in de maanden
september/oktober voor het eerst intensief overleg
met de ambtenaren over ons alternatief mochten
voeren en gemeenschappelijk een vergelijkend
factsheet hebben ingevuld. Inmiddels heeft iedereen overigens erkend dat ook ons alternatief haalbaar en uitvoerbaar is op de gracht. Eind oktober
is er een raadsmarkt geweest, waarbij de conclusie
was dat men op basis van de factsheet geen keuze
kan maken, omdat er appels met peren worden
vergeleken. Het gemeentelijk plan is gedetailleerd
uitgewerkt en ons alternatief in veel mindere
mate. De Haarlemse Bomenwachters bevestigen
dat nieuwe bomen nooit meer de omvang van de
huidige bomen zullen evenaren, i.v.m. verdichte
ondergrond en luchtvervuiling.
Wij hopen dat er geld voor aanvullend onderzoek
naar ons alternatief wordt vrijgemaakt, zodat wij
een objectieve factsheet kunnen invullen. De
wethouder kiest op voorhand voor de L-muur en
wil geen onderzoek. Wij hopen dat wij de politiek
van de noodzaak van dit onderzoek kunnen overtuigen voordat zij een definitieve beslissing nemen. Wij blijven in dialoog, want alleen zo komen
wij verder. Namens de Stichting wil ik u allen danken voor het gehoor geven aan diverse oproepen
om ons te steunen in de raadszaal en uw waardevolle bijdragen op de bewonersbijeenkomsten.
Esther Maarsen-Neumann (secretaris)
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Bakenesser HAP & STAP
Heeft u ‘m al in de agenda staan? Zaterdag 31 oktober 2015
Eindelijk een vervolg op het zeer succesvolle “rondje Tapas”
in de Bakenesserbuurt. Hap en stap in de bakenesserbuurt:
eet een hapje en drink een drankje bij vijf verschillende
bijzondere, leuke en gastvrije adressen in Bakenesserbuurt.
Voor en door de vrienden van de Bakenes. Houdt u vooral
onze website en Facebook pagina in de gaten. Gastadressen
zijn 1 ronde gastheer/gastvrouw en doen vervolgens weer
gezellig mee. Wilt u zich opgeven als gastadres? Stuur dan
een mail naar : info@vriendenvandebakenes.nl onder
vermelding van “Bakenesser Hap & Stap”.
Meer informatie volgt begin 2015

Nieuwe werkgroepen, nieuw “bloed” en dank!
Buurtactiviteiten: Na jaren succesvolle en sfeervolle evenementen georganiseerd te hebben heeft de
werkgroep buurtactiviteiten een nieuwe Bezetting gekregen. Namens alle vrienden; hartelijk dank
Margreet Dams-van de Riet, Willeke van Dijkman en Frits van Dijk vormen de nieuwe harde kern van
deze werkgroep. Enthousiast, vol ideeën, vol energie en daadkracht gaan ze ervoor! Graag maken ze
kennis met u tijdens de Nieuwjaars borrel op zaterdag 17 januari om 17:00. Wilt u helpen/ondersteunen
bij evenementen of heeft u goede ideeën? Schiet ze dan even aan of stuur een mail naar:
info@vriendenvandebakenes.nl
Historisch Bakenes: Deze werkgroep is het afgelopen jaar spontaan ontstaan. Twee mannen,
bewoners van onze oude gracht, vonden elkaar ‘in de herfst van hun leven’, zoals zijzelf definiëren,
en willen hun kennis over de gracht en de omgeving graag met de vrienden en andere
geïnteresseerden delen. Deze historische informatie wordt op film vastgelegd en op de website
geplaatst. Volg hun verhalen, volg hun passie via Youtube met inmiddels 91 unieke beeldverslagen
(ga naar onze website: www.vriendenvandebakenes.nl onder het kopje “beeld en geluid”) !

Namens het bestuur en de werkgroepen van de
Stichting Vrienden van de Bakenes;
Fijne feestdagen en een bijzonder
goed en gezond 2015, Proost !
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Carry Petri (voorzitter),
Esther Maarssen-Neumann (secretaris),
Bas Eizema (penningmeester)
Marianne Schade (lid).
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