
PROGRAMMA-BERICHT RADIO-TALKSHOW OVER HAARLEM NOORD Ma. 12 december 19.00-21.00 u. 

Over de vergroening die gaande is in Haarlem-Noord , ontwikkelingen rond de Patrimoniumbuurt, 

gemeentelijke parkeerplannen, activiteiten in deze kerstmaand en ander nieuws uit Noord. 

Onze maandelijkse talkshow op Haarlem105 besteed maandag aandacht aan de vergroening  in 

diverse wijken in Noord die op steeds meer plekken gaande is, door toenemende belangstelling 

hiervoor vanuit bewoners en met meer medewerking vanuit de gemeente. Dat doen we met Anniek 

Herder, betrokken bij  diverse groenplannen en groen-acties:                                                                          

- De tegelwipacties in Haarlem: stoeptegels eruit: planten erin.  Hoeveel tegels eruit dit jaar? Veel!                                                                                        

-De groene metamorfose van het stenen schoolplein van de Dolfijn bij de PC Hooftstraat.                                        

- Het plan voor een bieb-buurttuin, nu nog geheim, achter de bibliotheek in Noord.                                  

Zij en wij weten ook van vergroenings-initiatieven bij het Droste-buurtje, bij het Nieuw-Guineaplein, 

gratis bloemenzaden in de mini-biebs enzovoort. En Anniek is ook struikrover en houdt van guerilla-

gardening. Dat zal ze even uitleggen maandag.  Dus luister voor groene inspiratie om die na deze 

winter in te gaan zetten in Noord. 

Actieve bewoner Arnold van Strien praat ons bij over ontwikkelingen in en om de Patrimoniumbuurt 

en wat is zijn visie op wijkplatforms, waar de gemeente heen wil met wijkraden? 

Onze rubriek Rina’s Raad-gever gaat over het plan van de gemeente om gereguleerd parkeren in te 

gaan voeren, ook in veel wijken in Noord.  onze Rina Stroo, bekend met de gemeente en de 

gemeenteraad,  heeft duidelijke informatie daarover. 

Uiteraard komen er weer Nieuwtjes uit Noord voorbij. Ook wijzen we op wat leuke uitjes in en om 

Noord deze kerstmaand, en daar zitten ook gratis en goedkope uit-tips bij. We eindigen weer met 

een mooi verhaal van Henny.  En tussendoor is er ook nog ruimte voor lekkere muziek.  

Deze maandelijkse talkshow over het grootste stadsdeel van Haarlem is te beluisteren 

maandagavond 12 december van 19.00-21.00 uur via radio FM 89,9 en via de website van 

Haarlem105, ook voor visual radio. Of op TV via Haarlem105 TV op KPN kanaal 1323 of  via Ziggo-TV.                                                                         

De makers: Arno van der Vuurst van het Verhalenhuis, Marcel Smeenk van DOCK-welzijn Noord, en 

Henny Hofstee.              

De volgende radio-talkshow over Haarlem Noord zal zijn op maandagavond 9 januari, dus een week 

later als normaal.                                                                                                                                  
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