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Gemeente
Publieksdienst	Haarlem	 	 14	023
Meldkamer	handhaving	 	 023	511	49	50
Spaarnelanden	(grofvuil)	 	 023	751	72	00

Meldpunten
Hoogheemraadschap	Rijnland		 071	306	35	35
Vliegtuiglawaai	Schiphol	 	 020	601	55	55

Woningcorporaties
Elan	Wonen	 	 	 	 023	515	98	59
Pre	Wonen	 	 	 	 088	770	00	00
Ymere	 	 	 	 	 088	000	89	00

Divers
Sichting	Dock	 	 	 	 023	543	60	00
Loket	Haarlem		 	 	 023	543	09	90
GGD	Kennemerland	 	 	 023	789	16	00

Alarmnummers
Alarm	 	 	 	 	 112
Politie	en	wijkagent	 	 	 0900	8844
Brandweer	en	Ambulance	 	 023	515	95	00
Meld	misdaad	anoniem	 	 0800	7000
Regionale	Dierenambulance	 	 023	533	43	23

Telefonische hulpdiensten
Slachtofferhulp	Nederland		 	 0900	0101
Juridisch	Loket		 	 	 0900	8020
Bureau	Discriminatiezaken	 	 023	531	58	42
Streetcornerwork	 	 	 023	303	30	33
Kindertelefoon	 	 	 088	0432
Korrelatie	 	 	 	 0900	1450

Storingsnummers
Gas-	en	stroomstoringen		 	 0800	9009
PWN	(water)		 	 	 	 0800	2025

Belangrijke Telefoonnummers

Internetadressen
Wijkraad	Molenwijk	 	 	 	 www.wijkraadmolenwijk.nl
Gemeente	Haarlem	 	 	 	 www.haarlem.nl
Spaarnelanden	N.V.	 	 	 	 www.spaarnelanden.nl
Loket	Haarlem		 	 	 	 www.lokethaarlem.nl
GGD	Kennemerland	 	 	 	 www.ggdkennemerland.nl
Bewoners	aanspreekpunt	Schiphol	 	 www.bezoekbas.nl
Meldpunt	Haarlem	 	 	 	 www.haarlem.nl/meldingen-doen
Buurtpreventie	groep	Molenwijk	 	 www.facebook.com/groups/Buurtpreventiegroepmolenwijk

14023
De	Gemeente	Haarlem		is	voor	alle	vragen	en	meldingen	bereikbaar	via	telefoonnummer	14023.	

Als	u	belt	krijgt	u	een	keuzemenu	en	vervolgens	een	ambtenaar	van	de	gemeente	Haarlem.
	Alle	oude	telefoonnummers	van	de	gemeente	heeft	u	niet	meer	nodig.

Veel	gemeenten	in	Nederland	hebben	een	14-	servicenummer.
14020	voor	Amsterdam,	14010		voor	Rotterdam	etc.
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Van de voorzitter

M olenwijk	is	volop	in	beweging!	En	dat	is	goed,	want	stilstand	is	achteruitgang.

Er	gebeurt	heel	wat	in	onze	wijk,	en	er	staat	ook	nog	
heel	veel	op	stapel.	Een	overzicht	van	de	belangstelling	
activiteiten	van	de	wijkraad	werd	gegeven	tijdens	de	
jaarvergadering.	Die	werd	gehouden	op	dinsdag	13	juni	
en	opvallend	was,	dat	veel	Molenwijkers	de	weg	naar	
restaurant	de	Molenplas	wisten	te	vinden.	Ruim	60	aan-
wezigen	luisterden	naar	de	uitleg	van	Rob	Entes	(bouw-
onderneming	Ooms)	over	de	werkzaamheden,	die	vanaf	
augustus	aan	de	Europaweg	zullen	worden	gedaan.	Ook	
veel	voor	de	presentatie	van	de	plannen	voor	het	terrein	
van	Tjaden	–	Zuid	vvSchalkwijkerweg	58	door	Ernest	van	
der	Meijde	(Wibaut)	en	Mark	van	der	Heide	(Mark	van	
der	Heide	Urban	Design).

In	september	zal	onze	wijk	staan	in	het	teken	van	de	
Oasis	Games.	Onder	de	naam	“Dromenvangers”	gaan	
we	bekijken,	wat	er	zoals	leeft	bij	de	bewoners	van	onze	
wijk	en	zullen	we	met	elkaar	een	van	de	dromen	van	de	
wijkbewoners	gaan	verwezenlijken.

Deze	Games	zullen	worden	gespeeld	in	2	weekenden:	
het	weekend	van	8,	9	en	10	september	en	het	weekend	
van	15,	16	en	17	september.	Zie	voor	meer	informatie	
het	artikel	over	de	Dromenvangers	elders	in	dit	blad.	Wilt	
u	actief	meedoen?	Meldt	u	aan!

Ook	van	belang	zijn	de	activiteiten	van	de	wijkraad	op	
het	gebied	van	de	groenvoorziening	in	onze	wijk	(en	ook	
alle	andere	wijken	van	Haarlem).	Na	een	gesprek	met	de	
wethouder,	waarin	een	aantal	toezeggingen	is	gedaan,	
gaan	we	nu	proberen	om	een	werkgroep	“groen”	op	te	
zetten	in	onze	wijk.	Mensen,	die	het	leuk	vinden	om	b.v.	
eens	per	maand	lekker	buiten	met	groen	bezig	te	zijn,	
kunnen	zich	aanmelden	via	info@wijkraadmolenwijk.nl 
De	bedoeling	is	dat	deze	werkgroep	nog	voor	de	winter	
van	start	gaat.

 Riet Ooms
voorzitter wijkraad Molenwijk
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Uw artikel in de Molen
De Molen is van ons allemaal!

De wijkraad	is	heel	blij	met	de	vele	positieve	reacties,	die	wij	krijgen	over	ons	wijkblad.	We	doen	dan	ook	hard	ons	
best,	om	dit	blad	te	voorzien	met	veel	informatie	aan	u	over	onze	wijk.	Over	wat	er	gebeurd	is	en	wat	er	staat	

te	gebeuren.	Over	uw	problemen	en	klachten	en	ook	over,	hoe	we	stukje	bij	beetje	de	wijk	telkens	weer	een	beetje	
kunnen	“upgraden”.

“De	Molen”	komt	vier	maal	per	jaar	uit,	en	wel	aan	het	eind	van	de	maanden:	februari,	mei,	augustus	en	november.

Dit	betekent,	dat	de	deadline	voor	het	inleveren	van	kopij	steeds	op	de	1e	dag	van	die	betreffende	maand	zal	zijn.

Dus:	als	u	voor	1	februari,	1	mei,	1	augustus	of	1	november	een	artikel	aanlevert	voor	ons	wijkblad,	zal	dat	worden	
meegenomen	in	de	volgende	uitgave,	die	aan	het	einde	van	die	maand	uitkomt.

En,	nog	even	voor	uw	informatie:	de	Molen	is	van	ons	allemaal,	dus	als	u	iets	te	melden	heeft	(uiteraard	behoudt	de	
redactie	zich	het	recht	voor	om	niet	gepaste	kopij	te	weren),	doe	dat	dan	voor	die	deadline.	
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W il je ook een gezellige en sociale straat? Waar je elkaar kent en gemakkelijk een praatje met elkaar maakt? 
Doe dan mee met Burenhulp en ontdek hoe het kan in je eigen straat!

Het mooie van Burenhulp is dat het dichtbij huis is. Het is heel simpel en iedereen kan meedoen. Hoe zit het in elkaar?

Burenhulp	is	een	netwerk	dat	actief	is	in	14	Haarlemse	buurten.	Per	straat	zoeken	
we	een	contactpersoon.	De	contactpersoon	organiseert	samen	met	andere	buren	
iets	gezelligs	in	de	straat.	Zo	leren	buren	elkaar	kennen.	Dat	kan	bijvoorbeeld	op	
Burendag	23	september.	En	als	je	elkaar	kent	ga	je	vanzelf	iets	voor	een	ander	doen	
als	dat	nodig	is.	Het	gaat	meestal	om	heel	simpele	dingen,	elkaar	groeten,	een	
praatje	maken,	een	boodschapje	meenemen	of	een	kop	koffie	drinken.	En	soms	als	
er	iets	ergs	aan	de	hand	is,	kan	een	buur	samen	met	de	contactpersoon	over	leggen	
en	bijvoorbeeld	contact	opnemen	met	het	sociaal	wijkteam	of	met	de	wijkagent.

Als	je	belangstelling	hebt,	neem	dan	contact	op	met	Constance	van	der	Lans	06 8188 2465	/	constancevanderlans@
burenhulphaarlem.nl		Je	wordt	dan	uitgenodigd	voor	een	informatieavond.	Daarna	beslis	je	pas	of	je	meedoet.	Meer	
informatie	kunnen	jullie	vinden	op	www.burenhulphaarlem.nl

Doe mee met Burendag 
Burendag	is	dit	jaar	op	zaterdag	23	september.	Het	is	een	initiatief	van	het	Oranjefonds	samen	met	Douwe	Egberts.	Het	
is	een	mooie	kans	om	in	jouw	straat	iets	gezelligs	te	doen.	Je	kunt	iemand	zoeken	om	het	samen	mee	te	organiseren.	
Vergunning	of	subsidie	is	niet	nodig.	Iedereen	neemt	iets	te	eten	of	te	drinken	mee.	Wil	je	iets	doen	of	heb	je	nog	vra-
gen?	Bel	dan	gerust	met	naam	of	met	Burenhulp	06..	Ga	je	iets	organiseren,	dan	vinden	wij	het	fijn	als	je	dat	doorgeeft	
aan contact@burenhulphaarlem.nl.	Wij	zorgen	er	dan	voor	dat	er	een	burendagpakket	klaarligt	bij	jou	in	de	buurt.
Je	kunt	briefjes	maken	en	bij	jou	in	de	straat	in	de	brievenbussen	doen.	
Hier	een	voorbeeldtekst:

Doe mee met Burenhulp!

Even voorstellen Jamila
Jamila Ereduani, lid wijkraad Molenwijk.

Toen	wij	Jamila	vroegen	om	actief	te	gaan	meedoen	in	de	wijkraad,	hoefde	ze	niet	al	te	lang	na	te	denken.			
Dat	is	vaak	het	grappige,	mensen,	die	al	heel	actief	zijn,	kunnen	er	altijd	nog	wel	iets	bij	hebben.	

En	actief	is	Jamila	zeker:	moeder	van	drie	kinderen	in	een	leeftijd,	waarop	ze	nog	best	veel	aandacht	vragen,	
huisvrouw,	werkzaam	in	de	thuiszorg,	T-zorg,	voor	18	uren	per	week.	Daarnaast	nog	actief	op	de	school	van	de	
kinderen	(de	Waddenschool).	Tja,	dan	kan	de	wijkraad	er	ook	nog	wel	bij.

In	de	wijkraad	houdt	Jamila	zich	vooral	bezig	met	de	contacten	met	de	scholen	in	onze	wijk	en	met	de	Oasis	Games.	
In	het	kader	van	deze	Oasis	Games	was	zij	onlangs	een	van	de	trekkers	van	de	eerste	echte	buurtactiviteit	van	onze	
wijkraad:	de	Vossenjacht.	Zij	was	het	die	in	haar	eentje	een	grote	groep	kinderen	wist	te	bereiken,	die	zo	enthousiast	
zijn	geworden,	dat	zij	om	meer	activiteiten	blijven	vragen!	Voor	die	buurtactiviteiten	kan	Jamila	nog	wel	wat	handjes	
erbij	gebruiken.	Lijkt	het	u	iets?	Neem	contact	met	ons	op.

Jamila	woont	al	heel	lang	in	Molenwijk;	ze	is	blij	met	haar	grote	woning	en	met	de	groene	omgeving.
En	de	wijkraad	is	blij	met	Jamila,	niet	alleen	vanwege	de	heerlijke	koekjes,	die	ze	bakt,	maar	meest	en	vooral	
vanwege	haar	tomeloze	inzet	voor	allerlei	klusjes	binnen	het	bestuur.

We	hopen,	dat	ze	het	nog	heel	lang	bij	de	wijkraad	zal	volhouden!
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Gesprek met wethouder Cora-Yfke Sikkema
A l	heel	lang	komen	bij	de	wijkraad	klachten	van	bewoners	binnen,	die	betrekking	hebben	op	het	onderhoud	van	

het	groen	in	onze	wijk.	Deze	klachten	gingen	vooral	over:

• onkruid	en	brandnetels	tot	metershoog
• stukken	verwilderd	groen,	daar	waar	vroeger	mooie	bloemperken	waren
• klimop	in	bomen	(vooral	in	het	Molenpark,	maar	ook	bij	sommige	flats)
• gevaarlijke	bomen	te	dicht	bij	huizen.

Nadat	dit	voor	de	zoveelste	keer	was	besproken	in	een	vergadering	van	de	wijkraad	(waarbij	de	klachten	waren	
vergeleken	met	de	meldingen,	door	bewoners	gemaakt	bij	de	gemeente),	was	de	maat	vol.	Besloten	werd	een	
“brief	of	poten”	te	schrijven	aan	de	wethouder	groenzaken	en	aan	de	gemeenteraad.

Deze	brief	ging	de	deur	uit	op	20	maart	jl.	Toen	er	maar	steeds	geen	antwoord	kwam	van	de	gemeente,	werd	een	
tweede	brief	–	als	een	soort	aanmaning	–	verstuurd	op	30	mei.	In	beide	brieven	vroegen	wij	om	een	onderhoud	met	
de	wethouder	om	onze	klachten	te	kunnen	aantonen	en	om	te	bespreken	wat	daaraan	gedaan	zou	kunnen	worden.

Uiteindelijk	bereikte	ons	een	antwoord	vanuit	de	gemeente	met	een	uitnodiging	voor	een	gesprek.
Een	delegatie	van	Riet	Ooms,	Joop	Spiekermann	en	Ruud	Licht	kreeg	de	gelegenheid	om	uitgebreid	via	een	
presentatie	de	klachten	van	de	Molenwijkers	aan	de	wethouder	voor	te	leggen.	
Deze	klachten	waren:	

• “buitengebieden”	van	Haarlem	hebben	onderhoudsniveau	C
• veel	klachten	van	bewoners,	al	jarenlang
• vergrijzende	bevolking	van	de	wijk
• Molenwijkers	betalen	hetzelfde	bedrag	aan	belasting	als	alle	andere	inwoners	van	Haarlem
• veel	onkruid	brengt	veel	vervuiling	en	verkeersonveiligheid	mee
• inspraak	van	mensen	bij	groenvoorzieningen	in	hun	buurt	wekt	verwachtingen.

Het	voorlopige	resultaat	van	deze	bespreking:	

• In	de	Kadernota	wordt	voorgesteld	om	in	alle	buitenwijken	van	Haarlem	het	niveau	van	groenonderhoud		 	
op	te	trekken	naar	niveau	B;

• Er	komt	meer	geld	beschikbaar	voor	onkruidbestrijding	(dit	was	verslechterd	sinds	geen	gif	meer	werd		
gebruikt,	omdat	een	meer	natuurlijke	manier	van	bestrijding	meer	geld	kost	en	dat	was	er	niet);

• De	gemeente	gaat	de	wijkraad	meer	betrekken	bij	het	onderhoud	van	nieuw	aangelegde	groenstroken		 	
(b.v.	bij	de	Korenburgerweg/Aarwinkelweg),	zodat	daar	goed	onderhoud	wordt	gepleegd;

• De	wijkraad	wordt	meer	betrokken	bij	bijzondere	problemen	in	onze	wijk.
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Wat doen wij zelf?
Wij	hebben	aan	de	wethouder	onze	plannen	voorgelegd,	hoe	we	zelf	in	onze	wijk	actiever	willen	worden	m.b.t.	
groenonderhoud.
Daarvoor	hebben	wij	de	volgende	plannen:

• Samen	met	gemeente	en	Spaarnelanden	een	werkgroep	“Groen”	oprichten,		 	 	 	 	
die	klein	onderhoud	in	b.v.	het	Molenpark	kan	doen.

• Voorlichting	geven	aan	burgers,	hoe	zij	zelf	kleine	groenklusjes	in	eigen	 	 	 	 	 	
buurt/straat	kunnen	doen.

• Instructie	geven	aan	bewoners	hoe	zij	meldingen	kunnen	doen	naar	de	gemeente,		 	 	 	
telefonisch	of	via	het	digitaal	loket.

• Ontwikkelingen	in	de	buurt	opvolgen	en	waar	nodig	ingrijpen.

Wij	houden	u	uiteraard	op	de	hoogte,	maar	zijn	blij	met	de	toezeggingen	tot	nu	toe!

Voor	het	eerst	werd	dit	jaar	de	Koningsdag-Vrijmarkt	op	het	Californiëplein	bij	het	Winkelcentrum	Schalkwijk	
gehouden.	Deze	dag	was	qua	temperatuur	wel	wat	frisjes	maar	wonder	boven	wonder	hadden	we	maar	een							

paar	spettertjes	en	dat	zorgde	mede	voor	de	gemoedelijke	sfeer.	Het	vrij	parkeren	in	de	parkeergarage	was	ideaal.	
Daardoor	meer	overzicht	en	geen	overlast.	

De	kraampjes,	de	oranje	zeiltjes,	podium	en	springkussens	voor	groot	en	klein	en	de	vlaggetjes	in	de	bomen	gaven	
een	feestelijke	uitstraling.	De	workshop-demonstratie	van	Triple	ThreaT	en	de	18	meter	stormbaan-springkussen	voor	
grote	kinderen	en	het	springkasteel	voor	de	kleine	kinderen	waren	een	succes	naast	de	altijd	wat	statische	reguliere	
vrijmarkt-verkoop.	

Als	muzikale	ondersteuning	kwam	er	voor	ieder	wat	wils,	gezellige	enthousiasmerende	
muziek	voorbij....	De	Drumband	Blij	met	Muziek,	het	Haarlems	Dansorkest,	DOS	HERMA-
NOS	en	de	Natural	Progression	reggaeband	uit	Haarlem.

Dit	jaar	was	het	ook	mogelijk	voor	de	wijkraden	van	Schalkwijk	om	zich	te	profileren	aan	
de	hand	van	een	grote	tent	met	wijkraadsleden,	voor	een	goed	gesprek	over	wijkraad-
zaken/gebeurtenissen	maar	ook	om	te	ondersteunen	bij	allerlei	activiteiten	op	deze	dag.	
ONTMOETEN	en	VERBINDEN;	op	deze	manier	is	de	Koningsdag-Vrijmarkt	goed	verlopen.

Medewerking	van	Gemeente,	Spaarnelanden,	Winkelcentrum	Schalkwijk,	Politie,	4Wijkraden.

Hierbij	een	link	naar	een	leuk	filmpje	van	de	Koningsdag	-Vrijmarkt		Schalkwijk	2017

https://m.youtube.com/watch?v=GYRHm7nVr0U	

Koningsdag 2017
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Dromenvangers 

In	het	zomernummer	van	de	wijkkrant	berichtten	wij	u	over	de	vervolgstappen	van	de	Oasis	Games,	waarbij	een	
drietal	zaken	werden	neergelegd,	die	volgens	u	ontbreken	in	onze	wijk.

Een	van	die	“verlangens”	werd	bewaarheid:	op	27	mei	hebben	wij	een	Vossenjacht	georganiseerd	voor	de	bewoners	
van	Molenwijk.	Voor	de	uitvoering	heeft	een	aantal	vrijwilligers	zich	gemeld	en	in	totaal	deden	meer	dan	40	kinderen	
en	volwassenen	mee.	

Het	weer	werkte	goed	mee,	nou	ja,	het	was	30	graden	en	dus	wel	heel	
erg	warm	in	de	middag.	Maar	ondanks	dat	werd	door	de	meeste	groe-
pen	met	succes	gejaagd	en	zijn	alle	vossen	gevonden.	De	middag	werd	
afgesloten	met	een	“waterballet”	voor	de	kinderen	en	natuurlijk	wat	
eten	en	drinken	voor	iedereen.	Dankzij	de	support	van	de	medewerkers	
van	de	kringloopwinkel	de	Schalk	en	de	lekkere	drankjes	van	de	Jumbo	
hoefde	dit	alles	niet	echt	veel	te	kosten.	Op	die	manier	kunnen	we	nog	
wel	eens	iets	gaan	organiseren.	
Maar,	dan	is	er	nog	wel	meer	hulp	nodig	vanuit	de	wijk.	Bij	een	volgen-
de	oproep	tot	medewerking	hopen	wij	meer	respons	te	krijgen!

Dan	het	vervolg	van	de	Dromenvangers.	Ook	tijdens	de	Vossenjacht	
is	nog	gesondeerd	bij	de	deelnemers,	waar	zij	nu	grote	behoefte	aan	
hebben	in	Molenwijk.	En	weer	kwam	naar	voren:	meer	sport-	en	spel-						
activiteiten	voor	de	jeugd,	liefst	EEN	EIGEN	HONK	voor	de	jeugd	en	
meer	mogelijkheden	om	eens	in	contact	te	komen	met	buurtbewoners.

In	het	vervolg	van	de	Oasis	Games	gaan	we	–	onder	de	naam	DROMENVANGERS	–	in	de	weekenden	van	15	t/m	18	
september	en	van	22	t/m	25	september	het	project	afronden	met	een	Oasis	Experience:	7	stappen	naar	wijkverandering.

Deze	training	is	bedoeld	voor	bewoners	en/of	professionals,	wonende	in	Schalkwijk,	die	geloven	in	de	kracht	van	
samenwerking.	Meer	informatie	vindt	u	in	de	flyer,	die	op	onze	website	is	te	vinden:	
www.wijkraadmolenwijk.nl/7-stappen-naar-samenweerking/

Klik	op	de	flyer	en	u	heeft	alle	informatie.	Er	kunnen	nog	deelnemers	bij!!

In	het	eerste	weekend	wordt	via	een	training	nogmaals	bij	de	buurtbewoners	van	Molenwijk	gezocht	naar	hun	
			wensen	en	ideeën	en	in	het	tweede	weekend	wordt	een	van	deze	wensen	verwezenlijkt.

Dus,	wilt	u	een	keer	op	een	bijzondere	wijze	een	steentje	bijdragen	aan	het	welbevinden	van	de	Molenwijkers,	doe	
dan	mee	en	meld	u	aan!!

(vervolg	en	afrondende	fase)
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Hoe houdt u inbrekers buiten!
Veilig het najaar in

Nu	de	vakantie	er	voor	de	meesten	van	u	opzit	en	de	dagen	iedere	dag	twee	minuten	korter	worden	is	goed	om	te	
weten	dat	ook	het	inbrekersgilde	terug	is	van	vakantie	en	dat	ook	zij	met	frisse	moed	op	zoek	zijn	naar	nieuwe	

‘klanten’	in	Molenwijk.

Daarom	is	het	van	belang	dat	uw	leuke	vakantie	herrineeringen	niet	worden	verpest	door	slecht	nieuws;	een	inbraak	
in	uw	woning.	Uw	woning	goed	beschermen	tegen	inbrekers	is	niet	zo	moeilijk	als	het	lijkt.

Woninginbraak	kan	een	grote	impact	hebben	op	uw	gevoel	van	veiligheid.	Er	zijn	vreemden	in	uw	huis	geweest,	ze	
hebben	aan	uw	bezittingen	gezeten	en	misschien	waardevolle	spullen	meegenomen.	Helaas	komt	woninginbraak	
regelmatig	voor.	De	pakkans	voor	inbrekers	door	de	politie	is	helaas	klein.	

Een	woning	kan	nooit	100%	beschermd	worden	tegen	inbrekers,	het	moet	immers	een	woning	blijven	en	geen	bun-
ker.	Maar	ook	zelf	kunt	u	er	met	verschillende	maatregelen	voor	zorgen	dat	inbreken	in	uw	woning	niet	makkelijk	is.	
De	meeste	inbrekers	gaan	voor	een	snelle	buit.	Hoe	langer	ze	bezig	zijn	uw	woning	binnen	te	komen,	hoe	groter	de	
kans	dat	ze	het	opgeven.

Hoe komen inbrekers uw woning binnen?
Wist	u	dat	zo'n	70%	van	de	inbraken	in	eengezinswoningen	via	ven-
sters	en	tuindeuren	plaatsvindt?	Standaard	vensters	en	tuindeuren,	
vooral	van	woningen	gebouwd	tussen	1965	en	2010	(dus	bijna	ge-
heel	Molenwijk	!)	vormen	zowel	gekanteld	als	gesloten	nauwelijks	
een	hindernis.	Met	een	normale	schroevendraaier	zijn	ze	binnen	
enkele	seconden	opengebroken.	

Ook	het	aantal	inbraken	via	de	bovenetage	nemen	toe.	Hier	
gebruiken	inbrekers	ter	plaatse	beschikbare	klimmiddelen	zoals	
ladders	of	vuilnisbakken	om	via	de	eerste	etage	het	huis	binnen	te	
komen.	Daarom	adviseert	de	politie	om	de	eerste	etage,	als	er	op-
klimmogelijkheden	zijn,	net	zo	goed	te	beveiligen	als	de	begane	grond.	

Het	beveiligen	van	uw	woning	is	niet	alleen	voor	uw	eigendom-
men,	maar	natuurlijk		vooral	ook	voor	de	bewoners	van	de	woning.

(bron: ABUS Security Center)

Uw	woning	beveiligen	is	een	goede	investering	en	geeft	uzelf	een	veilig	gevoel.	Bij	het	beveiligen	van	uw	huis	kunt	u	
natuurlijk	denken	aan	gecertificeerde	sloten,		hang-	en	sluitwerk,	dievenklauwen	en	anti-inbraakstrips.	

Goedgekeurd	hang-	en	sluitwerk	kost	wel	iets	meer	dan	gewoon	hang-	en	sluitwerk,	maar	u	heeft	er	wel	heel	lang	
profijt	van.	

Maar	ook	een	goed	alarm-	of	camerasysteem	en	andere	beveiligingsmiddelen	verkleinen	de	kans	op	inbraak.

U	kunt	uzelf	hierbij	laten	adviseren	door	een	erkend	bedrijf.	Een	beveiligingsadviseur	komt	dan	geheel	vrijblijvend	bij	
u	langs	voor	een	veiligheidsscan	en	een	adviesgesprek.

As	u	uw	woning	laat	beveiligen	door	een	erkend	beveiligings-
bedrijf	(VEB	/	BORG	en	PKVW	–	Politie	Keurmerk	Veilig	Wonen)	
wordt	de	kans	op	inbraak	in	uw	woning	met	maar	liefst	>	95%	
gereduceerd*

*	volgens	statistieken	van	de	Politie	en	het	Verbond	van	verzeke-
raars

Uitgebreid	advies	over	woningbeveiliging	vindt	u	bijvoorbeeld	
ook op BeveiligingKennemerland.nl	of	bel	vrijblijvend	
088-808 5500	voor	meer	informatie.

Door: Marcus Turckenburgh
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Guy Buddelmeijer (42) is eigenaar van Jumbo Haarlem, Engelenburg 70, Schalkwijk.

Vóór 2013 dreef hij drie jaar lang op hetzelfde adres een C1000 winkel. Op die manier heeft hij dus 
ruim 7 jaar ervaring met de wijk. Is er in die periode iets veranderd? 

Guy: “Ja, wat me opvalt is dat er een ander, prettiger, soort energie 
in de wijk is gekomen, de mensen zijn opener en netter dan 
vroeger. Nu, als Jumbo, is de winkel meer een afspiegeling van 
de buurt. Een andere verandering die ik zie is dat ouders weer 
‘strenger’ omgaan met hun kinderen. Als die dingen doen die 
niet kunnen, zoals bijvoorbeeld hard door de passage fietsen 
of scooteren, dan zijn ouders tegenwoordig weer meer geneigd 
daar iets aan te doen. Ik ben daar blij mee, want je houdt soms 
je hart vast voor oudere mensen en kleine kinderen die er 
lopen. Jongelui zien daar vaak het gevaar niet van in.”

Jumbo is verrassend intensief betrokken bij de wijk, dat blijkt bijvoorbeeld uit de kerstmarkt die elk 
jaar wordt gehouden. Ook steunt Jumbo clubs, zoals de voetbalvereniging United Davo en de Hockey-
club Saxenburg. Als tegenprestatie maken die o.a. shirtreclame. Guy: “Ook ondersteunen we de jaarlijk-
se avondvierdaagse en zorgen wij voor vervoer voor de Zonnebloem. In Haarlem steunen wij verder 
jaarlijks “De Olifant” (de Haarlemsche Kunst& Cultuurprijs in de Philharmonie) en het Haarlem Jazz festival.
Daarnaast kunnen klanten het statiegeld van ingeleverde lege flessen door ons laten overmaken naar 
een goed doel, dat ze bij ons kunnen opgeven. Velen maken daar gebruik van.”
Voedsel weggooien of afprijzen, daar doet Jumbo zo min mogelijk aan: “Alle artikelen die tegen de 
datum komen, doneren we aan de Voedselbank Haarlem, zodat het nog op een goede plaats terecht 
komt.”
Voor onze medewerkers is contact met de klant heel belangrijk. Vooral nu we in een tijd leven waarin 
veel klanten ouder worden dan pakweg 20 jaar geleden. Die vinden het fijn als er even tijd is om een 
praatje te maken. In elk pad kom je wel een medewerker of medewerkster tegen. In totaal werken wij 
hier met honderd mensen.

Jumbo
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Guy: “Wij hadden bij C1000 een vakslager op onze vleesafdeling. Bij de overgang naar Jumbo hebben 
we deze afdeling omgevormd tot een moderne zelfbedieningsafdeling. Met achtergrond foto’s hebben 
we daar een Haarlems accent aan gegeven. Voor sommige klanten was dat even wennen, maar mo-
menteel merken we dat de klanten de nieuwe opzet toch zijn gaan waarderen.

Zijn er voor Jumbo ook problemen of uitdagingen?
Guy: “De meeste overlast hebben we door lekkage 
als het flink regent. Dan hebben we wateroverlast in 
de winkel en in de passage. Een eerdere reparatie-
poging heeft geen effect gehad, dus we wachten op 
een nieuwe poging om dit op te lossen. Winkeldief-
stallen? Ja, die komen soms voor. Gelukkig niet vaak. 
We hebben het redelijk in de hand met 40 camera’s 
die alle beelden ook tijdelijk opslaan, zodat we bij 
aangifte bewijsmateriaal voor de politie hebben. 
En, door ervaring wijs geworden, zien we aan kle-
ding (bijvoorbeeld het dragen van een winterjas als het warmer is dan 20 graden) of aan afwijkend 
winkelgedrag vrij snel als iemand snode voornemens heeft. Dan grijpen we het liefst preventief in.”
“Alles met elkaar kun je zeggen dat Jumbo en de Molenwijk aan elkaar verknocht zijn. We hopen dat 
nog lang zo te houden; we zijn er trots op dat we iedere dag zoveel klanten vanuit de wijk en daar 
omheen mogen begroeten, die ons ook scherp houden om het elke dag weer beter te doen dan de dag 
ervoor”

Joop Spiekermann, lid wijkraad Molenwijk.

S inds	januari	2017	is	Joop	actief	geworden	in	het	bestuur.	Voor	die	tijd	viel	hij	al	op	als	regelmatige	bezoeker	van	
de	vergaderingen	van	de	wijkraad.	Zijn	kennelijke	betrokkenheid	bij	de	wijk	en	het	werk	van	de	wijkraad	was	voor	

ons	aanleiding	om	Joop	te	vragen	officieel	tot	het	bestuur	toe	te	treden.

Joop	woont	in	Molenwijk	sinds	1996	en	is	in	zijn	eigen	buurtje	lid	van	het	bestuur	van	de	belangenvereniging	eigena-
ren	Oosterspaarn.
Hij	was	ook	in	zijn	werkzame	leven	nauw	betrokken	bij	Schalkwijk	–	hij	werkte	tot	2016	bij	Ingenieursbureau	Fluor,	
dat	lange	tijd	in	Schalkwijk	gehuisvest	was.

Naast	zijn	inzet	voor	de	wijkraad	is	Joop	ook	nog	actief	als	vrijwilliger	bij	het	gemaal	de	Cruquius.	Regelmatig	fietst	
hij	dus	via	het	park	en	over	de	Schalkwijkerbrug	richting	de	Cruquius.	Onderweg	controleert	hij	dan	meteen	de	stand	
van	zaken	van	het	fietspad,	de	werkzaamheden	rondom	het	nieuwe	gemaaltje	bij	de	molen	en	noteert	alles	wat	hem	
opvalt.

Op	dit	moment	bemoeit	hij	zich	namens	de	wijkraad	vooral	met	de	“tech-
nische”	zaken.	Zijn	belangstelling	gaat	uit	naar	de	Tiny	Houses,	de	aan-
passing	van	de	Europaweg	en	de	bouwplannen	op	het	terrein	van	Tjaden	
(en	later	de	Zwemmerslaan).	Ook	zal	hij	de	eventuele	werkzaamheden	bij	
proefboringen	voor	geothermie	voor	de	wijkraad	gaan	volgen.

Naast	dit	alles	is	Joop	bereid	om	voor	de	wijk	in	de	bres	te	springen	bij	
de	politiek.	Zo	heeft	hij	onder	meer	ingesproken	bij	een	commissiever-
gadering,	waar	een	ingezonden	brief	van	de	wijkraad	over	het	onder-
houdsniveau	van	het	groen	in	onze	wijk	op	de	agenda	stond.	Een	gesprek	
met	wethouder	Cora	Yfke	Sikkema	vloeide	daaruit	voort,	met	hopelijk	
nog	meer	goede	gevolgen	en	resultaten	voor	onze	en	andere	Haarlemse	
wijken.

Kortom,	Joop	is	bijzonder	geëngageerd	in	het	wel	en	wee	van	onze	wijk 
en	hij	is	tevens	bereid	om	daar	een	flink	deel	van	zijn	vrije	tijd	in	te	
stoppen!	Met	zulke	mensen	komen	we	ver!!

Even voorstellen Joop
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(toelichting	van	Rob	Entes	-	firma	Ooms	-	tijdens	de	jaarvergadering	van	de	wijkraad	op	13	juni	2017)

In	december	2016	heeft	de	gemeente	de	uitvoering	van	het	gedeelte	Europaweg	(Vanaf	Aziëweg	tot	de	
Schouwbroekerbrug)	opgedragen	aan	een	consortium	van	Ooms/	Unihorn/	Strukton.

-		Deze	uitvoering	wordt	verricht	in	6	fases,	de	eerste	start	op	31	juli	2017.
-		De	huidige	kruispunten	met	VRI's	(verkeerslichten)	worden	vervangen	door	rotondes	bij	de	Costa	del	Sol,	
				de	Groningenlaan,	de	Zuiderzeelaan	en	de	Zwemmerslaan.
-		De	rotondes	worden	enkelstrooks.
-		Het	profiel	van	de	Europaweg	wordt	enkelstrooks	rijbaan	(een	voor	elke	richting)	met	een	groenstrook	in	het	midden.

Rotonde Europaweg/laan van Angers/Zuiderzeelaan

• fase	0:	start	31	juli	2017:	kleine	voorbereidende	werkzaamheden,	nauwelijks	verkeershinder.
• fase	1:	29	augustus	2017:	merkbare	verkeershinder.	Al	het	verkeer	over	de	zuidelijke	en	oostelijke	rijbanen.		

Kruising	Engelandlaan	-	Europaweg	wordt	afgesloten.	Bij	het	eind	van	deze	fase,	medio	november,	moet	de		
noordelijke rijbaan klaar zijn.

• fase	2:	start	medio	november	2017:	merkbare	verkeershinder.	Al	het	verkeer	gaat	dan	over	de	gerenoveerde	
noordelijke	rijbaan.	Kruising	Zwemmerslaan	-	Europaweg	is	dicht.	Omleiding	wijkverkeer	via	een	'bypass'		
Amelandpad-	Waddenstraat-	Zuiderzeelaan.	

• Het	fietspad	wordt	tijdelijk	geschikt	gemaakt	voor	autoverkeer.	Bij	het	eind	van	deze	fase	(rond	kerst	2017)		
moeten	de	rotondes	Zwemmerslaan	en	Groningenlaan	klaar	zijn.

• fase	3:	start	medio	december	2017/	januari	2018:	reconstructie	rotonde	Costa	del	Sol.
• fase	4:	Start	februari	2018:	reconstructie	rotonde	Zuiderzeelaan.	Dit	wordt	het	meest	uitdagende	stuk	werk		 	

in	dit	project.
• fase	5:	start	april/	mei	2018:	finale	afwerking,	w/o:		wegkanten,	fiets-	en	voetpaden,		markeringen.

Inloopavond	3	juli	2017
Op	3	juli	2017	is	er	een	inloopavond	gehouden	voor	
omwonenden.	Iedereen,	die	iets	wilde	weten	over	de	
werkzaamheden	kon	hier	terecht.	De	avond	was	niet	heel	
druk	bezocht,	maar	alle	vragen	van	bewoners	konden	prima	
worden	beantwoord.

Verslag: Ruud Vader

Reconstructie van de Europaweg
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Met een werkgroep groen aan de start!

Molenwijk	is	een	van	de	groenste	wijken	van	Haarlem.	En	daar	zijn	we	blij	mee.
Dus	willen	we	onze	wijk	ook	groen	houden,	en	mooi	groen!

De	gemeente	heeft	een	eerste	aanzet	gedaan	door	meer	geld	beschikbaar	te	stellen	voor	het	groenonderhoud:	onze	wijk	
gaat	van	niveau	C	naar	niveau	B.	Spaarnelanden	zal	dus	meer	werkzaamheden	in	onze	wijk	kunnen/mogen	gaan	uitvoeren.
Maar	zelf	kunnen	we	natuurlijk	ook	meehelpen	om	de	wijk	mooi	groen	te	houden.	
Daarom	heeft	de	wijkraad	het	plan	opgevat	om	–	in	navolging	van	veel	andere	Haarlemse	wijken,	waaronder	Meer-
wijk	en	Europawijk	–	een	werkgroep	GROEN	in	te	gaan	stellen.
Vrijwilligers	gaan	dan	1	maal	per	maand,	onder	deskundige	leiding	van	een	hovenier	en/of	Spaarnelanden	–	en	hope-
lijk	uitgerust	met	gereedschappen	en	leuke	hesjes	–	werken	in	het	groen.	Kleine	klusjes,	die	gemakkelijk	door	burgers	
zelf	kunnen	worden	uitgevoerd,	worden	dan	opgepakt.

Goed	om	van	alles	bij	te	leren	over	groenonderhoud	
en	bovendien	heel	goed	om	nieuwe	contacten	in	uw	
buurt	op	te	doen,	of	te	hernieuwen.

Direct	al	bij	het	uitkomen	van de	agenda	voor	de	
wijkraadsvergadering	van	mei	2017	meldde	de	eerste	
vrijwilliger	zich	al	spontaan	aan.	Maar	om	te	kunnen	
starten	zijn	er	meer	handjes	nodig!

Heeft	u	interesse	om	een	keer per	maand	lekker	bui-
ten	bezig	te	zijn?	Meld	u	aan	via:	
info@wijraadmolenwijk.nl	en	wij	houden	u	op	de	
hoogte	van	de	vorderingen	van	deze	werkgroep.	Het	
zou	mooi	zijn,	als	we	al	in	het	najaar	kunnen	starten!

Molenwijk mooi groen! 

Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS)
Na	een	onderzoek	naar	mogelijkheden	om	culturele	activiteiten	in	Schalkwijk	te	organiseren	(door	de	gemeente	

Haarlem)	is	eind	2015	de	stichting	SCAS	opgericht.	In	het	bestuur	zitten	voorzitters	van	de	Schalkwijkse	wijkra-
den,	een	vertegenwoordigeer	van	de	Wereldmuziekschool,	de	Stadsbibliotheek	en	de	werkgroep	muziek	van	de	
Ontmoetingskerk.	Later	sloten	zich	nog	een	vertegenwoordiger	van	het	Winkelcentrum	Schalkwijk	aan	en	de	leider	
van	een	multiculturele	zang-	en	dansgroep.

In	het	jaar	2016	werd	al	een	aantal	concerten	georganiseerd:	in	de	Ontmoetingskerk,	in	Vinci	73	en	op	het	DAK	van	
de	parkeergarage	bij	het	winkelcentrum.	Alle	concerten	werden	bijzonder	goed	bezocht	en	evengoed	gewaardeerd.	
Een	paar	goede	voorbeelden	waren	de	optredens	van	Yolanda	Haliman	en	Caesar	Yuwono	(pianoconcert)	en	van	
twee	cellisten,	Amke		te	Wies	en	Angela	Escaurazia.
Voor	dit	jaar	wordt	hard	gewerkt	om	elke	maand	een	concert	te	realiseren;	in	het	Winkelcentrum,	in	de	Ontmoe-
tingskerk,	op	het	DAK,	enz.	

Deze	concerten	worden	steeds	aangekondigd	op	de	kalender	
van	de	website	van	de	wijkraad	en	uiteraard	ook	via	Face-
book.	De	volgende	concerten	in	het	Winkelcentrum	Schalk-
wijk	zijn	op	21	oktober	en	16	december.	De	toegang	is	altijd	
gratis!

Kom	en	geniet	van	mooie	klassieke	muziek	in	uw	eigen	wijk!!

Tenslotte	heeft	de	Stichting	haar	schouders	gezet	onder	de	
organisatie	van	het	festival	Schalkwijk	aan	Zee;	het	enige	echt	
Schalkwijkse	evenement.	Voor	de	organisatie	hiervan	is	subsi-
die	aangevraagd	bij	een	aantal	fondsen	en	ook	de	gemeente	
Haarlem	draagt	haar	steen	bij.	De	invulling	van	SaZ	zal	een	meer	
Schalkwijks	(en	Haarlems)	karakter	krijgen.	Met	elkaar	gaan	we	
hier	een	mooi	feest	van	maken	op	zondag	3	september	2017.	
Schrijf	dit	alvast	in	uw	agenda!
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Bewonerscommissie Elan Wonen in Molenwijk
We	gaan	hier	nooit	meer	weg!

Dat	zeiden	we	40	jaar	geleden.	
Het	zegt	wel	iets	over	de	buurt	waar	nog	veel	bewoners	van	het	
eerste	uur	wonen.	Velen	van	hen	wonen	nog	met	veel	plezier	
in	onze	groene	wijk.	Nu,	zoveel	jaren	later	en	ouder,	de	kinde-
ren	zijn	allang	de	deur	uit,	wordt	het	huis	misschien	te	groot	en	
zouden	sommigen	graag	in	een	appartement	willen:	alles	ge-
lijkvloers,	een	mooi	balkon,	geen	tuinonderhoud	en	nooit	geen	
bladeren	in	de	herfst	moeten	ruimen.	Maar……	verhuizen	kost	
geld	en	een	nieuwe	woning	is	vaak	duurder	dan	de	huidige.	ver-
huisregeling	regeling	voor	ouderen	die	willen	verhuizen	naar	een	
toekomstbestendige	woning.	
     
Verhuizen met behoud van uw huurprijs 
Bent u 65 jaar of ouder?	en	woont	u	al	lang	in	uw	eengezinswo-
ning?	Met	behulp	van	“Maatwerk”	kunt	u	een	geschikte	woning	
vinden	en	krijgt	u	een	verhuiskostenvergoeding	van	€	2.500.	
Bent u 75 jaar of ouder?	Dan	kunt	u	in	plaats	van	de	verhuisver-
goeding	er	ook	voor	kiezen	om	uw	nieuwe	woning	te	huren	voor	
dezelfde	netto	huurprijs	als	uw	huidige	woning.	Lees	de	spelre-
gels	van	Maatwerk	voor	meer	informatie.	Heeft	u	vragen	of	wilt	
u	een	afspraak	maken	voor	een	intakegesprek?	Neemt	u	contact	
met	Elan	Wonen	op	515	98	59.	

Heeft	u	ook	nog	een	huurreglement	uit	1977?	Elan	Wonen	heeft	
inmiddels	een	nieuw	exemplaar.	Kijk	op:	Algemene	voorwaarden	
huurovereenkomst	zelfstandige	woonruimte,	Dan	bent	u	weer	
up-to-date.	

Graag	horen	wij	uw	mening	over	onze	bijdrage	in	de	Wijkkrant.	
Heeft	u	een	idee	voor	de	Wijkkrant,	meld	het	ons.

en is alleen geldig bij Jumbo Haarlem. Dit bedrag 
is exclusief door de wet uitgesloten productgroepen
betaald (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, 
babyvoeding, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, 
waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten) 
en uit te keren statiegeld.

* Deze actie loopt de hele maand september 2017

Tegen inlevering van deze flyer ontvangt u bij 
besteding vanaf €25,- aan boodschappen een pak 
van 10 roomboter stroopwafels helemaal gratis!

stroopwafels

Samenstelling van de   emailadressen 
Bewonerscommissie   bewonerscommissie
Voorzitter	 				Loes	Penning			 loes.penning@kpnplanet.nl
Penningmeester				Cees	Wallenburg	 ymcees@hetnet.nl
1e	secretaris	 				Carla	Brem	 															carla@bremmetje.com
2e	secretaris	 				Marthi	Rooseboom	 marthi@rooseboomdevries.nl

Foto	genomen	op	De	Lage	Kadijk	richting	Zuid	Schalkwijkerweg.	Voor	mij	het	
mooiste	plekje	in	Molenwijk.	Je	waant	je	in	een	dorp.	De	serene	rust,	geluid	van	

de	vogeltjes......s'morgens	vroeg	nog	geen	fietsers	en	bromfietsers,	slechts	een	
wandelaar	of	hardloper.	Soms	omgeven	door	de	koeien.	Kortom	een	mooi	stukje	
natuurschoon	in	Molenwijk.

Astrid van Dijk

Mooi Molenwijk
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Een woning kopen of verkopen? 

Ons enthousiaste team helpt u graag met een 
succesvolle verkoop en/of aankoop!! 

Bel of e-mail ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling of vrijblijvend aankoopgesprek: 

023-5366 366             info@overspaern.nl


