2e (digitale) “Bakenesser” Nieuwsbrief 2015
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De foto’s en filmpjes staan inmiddels op de website van de Stichting.

Flyer Stichting Vrienden van de Bakenes:
De Stichting heeft een Flyer laten maken met behulp van onze eigen
betrokken Gerry Hondius. Deze flyer ligt onder meer in het Teylertje en in de
Bakenesserkerk. Daarnaast komt de flyer op nog meer plekken in en rondom
de Bakenesserbuurt te liggen om zo nog meer buurt bewoners te informeren
over onze stichting en haar doelstelling(en). Mocht u mensen weten die
graag Vrienden van de Bakenes willen worden, attendeer hen dan op deze flyer. Heeft u
nieuwe buren? Laat het ons weten, wij brengen graag een flyer langs!

Bakenesser Bikkel 2015 (en denkt u mee voor 2016 ?)
Vanaf dit jaar gaan wij iedere zomer tijdens het Bakenesser
Buurt Buffet de Bakenesser Bikkel uitreiken!
Dit jaar is de gelukkige ontvanger Martin Busker! Al zijn
inspanningen voor de Bakenesserkerk hebben al meerdere
malen in het zonnetje gestaan. Met de uitreiking van de
Bakenesser Bikkel hebben we daar een “officieel” randje aan
gegeven! Martin: dank voor alles en gefeliciteerd!
Deze wisseltrofee is bedoeld om een Persoon/Groep/Instelling in het zonnetje te zetten vanwege
een opvallende bijdrage aan de doelstellig van de stichting. De Bakenesser Bikkel is gemaakt door de
medewerkers van Hart Werk en Kunst op de Bakenessergracht. Op de website van de Stichting staat
een interview met de medewerkers van deze instelling.
Wij doen een oproep aan u allen om tot het eind van dit jaar ideeën kenbaar te maken voor de
nominatie van volgend jaar. Tot en met het einde van 2015 kunnen nominaties voor de Bakenesser
Bikkel aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Vanaf januari 2016 tot en met de buurtborrel
kunnen jullie stemmen.

Klokhuisplein/Nauwe Appelaarsteeg:
Een groot deel van jullie is begin van de zomer door de gemeente per brief op de hoogte gesteld van
het Saneringsplan Klokhuisplein van de gemeente.
Het betreft hier toekomstige saneringswerkzaamheden die in de Nauwe Appelaarsteeg,
Bakenessergracht, Vrouwestraat zullen worden doorgevoerd. Doel is de hoge gehaltes
chloorkoolwaterstoffen in de ondergrond op deze locatie te verwijderen. Deze verontreiniging
bevindt zich op een diepte van ca.14 meter, zodat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid
bestaat.
Per brief van 31 augustus jl. zijn de bewoners met name diegene die woonachtig zijn in het
werkgebied, uitgenodigd om deel uit te maken van een te vormen bewonerscommissie. Mocht u
deel willen nemen, dient u zich per mail aan te melden via milieu@haarlem.nl

Update Werkgroep Gracht:
In het voorjaar van 2015 werd er door politiek Haarlem een motie aangenomen, waarbij diepgaander
onderzoek naar het door de werkgroep gepresenteerde alternatief voor kademuurrenovatie zou
worden doorgevoerd. Inmiddels heeft de werkgroep in samenwerking met de gemeentelijke
medewerkers de centrale onderzoeksvragen geformuleerd , offertes gevraagd en een deskundige
aangewezen die het onderzoek uitvoert. Uit de eerste fase van het onderzoek, waarin een
bureaustudie naar de lengte van ankerstangen en de algemene haalbaarheid van het ABT alternatief
werd doorgevoerd, bleek dat het alternatief haalbaar is.
Voor de tweede onderzoeksfase werd eind juli 2015 een tweetal sleuven op de Bakenessergracht
gegraven om de staat van de kademuur vanaf de landzijde te bekijken. Ook werd de staat vanaf de
waterzijde in kaart gebracht. Uit dit onderzoek is gebleken dat het metselwerk van de kademuur op
en onder de waterlijn gedeeltelijk is uitgewassen en hersteld zal moeten worden.
Er is begin september besloten om door te gaan met de derde onderzoeksfase, namelijk het
bomenonderzoek. De centrale vraag is of de bomen een ingrijpen zouden overleven en hoe zij
beschermd zouden kunnen worden tijdens de uitvoeringswerkzaamheden. Wij zijn nu bezig een
deskundige te zoeken die de opdracht krijgt om het bomenonderzoek door te voeren.
Vanzelfsprekend zal de werkgroep u verder op de hoogte houden en de fasen van het onderzoek en
de bevindingen. Het belangrijkste is dat het onderzoek in goede samenwerking met de gemeente
plaatsvindt.

Bestuurswissel:
Wij maken u bekend dat Marianne Schade per 1 september haar functie als lid
van het bestuur heeft terug gegeven. Margreet Dams-van Riet is benoemd tot
haar opvolgster.
Wij danken Marianne voor haar betrokkenheid, bijdragen, werk en inspanning
van de afgelopen jaren.

Het Bakenessertje:
Op de website van de Stichting www.vriendenvandebakenes.nl bestaat de mogelijkheid om een
oproep te plaatsen. Mocht u iets nodig hebben, iets willen ruilen of uw hulp aanbieden, etc. laat dan
een berichtje achter op de site. Wij willen het Bakenessertje meer onder de aandacht brengen omdat
wij van mening zijn dat wij elkaar als buurt waar nodig kunnen en moeten steunen. Mocht u zelf
ideeën hebben hoe wij het Bakenessertje bekender en werkzamer kunnen vormgeven, dan bent u
van harte welkom om mee te denken met het bestuur.

Losse berichten:
Facebook, wilt u ons “liken” ? Hoe meer likes hoe meer mensen wij
kunnen bereiken!
Wilt u berichten uit de buurt (geboorte, huwelijk, overlijden) uit de buurt aan ons
doorgeven? Wij kunnen dan ook als Stichting Vrienden van de Bakenes Lief & Leed delen.

