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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

Het	bestuur	van	de	wijkraad	Molenwijk	is	lekker	druk	
bezet.	Er	lopen	op	dit	moment	best	veel	projecten	en	

aan	heel	veel	zaken	moet	aandacht	worden	geschonken.	
Maar	met	een	goed	bezet	bestuur	is	dat	niet	zo	heel	
moeilijk.	Ieder	heeft	zijn/haar	portefeuille	en	doet	die	
werkzaamheden,	die	ze	interessant	vinden.	Op	die	manier	
is	het	niet	al	te	veel	werk,	en	blijft	het	leuk!

Dat	is	wat	we	nastreven:	veel	mensen,	die	allemaal	een	
steentje	bijdragen.	Zo	hebben	we	weer	versterking	
gekregen	–	niet	in	het	bestuur,	maar	wel	heel	actief	–	
in	de	persoon	van	Gert	Marissen.	Hij	houdt	voor	ons	de	
website	bij,	en	doet	dat	heel	snel	en	accuraat.	Zodra	er	
nieuws	is,	of	als	wij	wijzigingen	in	de	site	willen	aanbrengen:	
binnen	een	dag	is	het	voor	elkaar.	Fijn,	Gert,	dat	je	ons	
hierbij	zo	goed	helpt!	

Ook	de	werkgroep	Molenpark/strand	is	heel	druk	bezig	
geweest:	de	resultaten	van	die	werkzaamheden	vindt	u	
elders	in	deze	wijkkrant	vermeld.	

Joop	Spiekermann	heeft	ingesproken	bij	een	vergadering	
van	de	gemeente	over	het	groenonderhoud	in	de	buiten-
wijken	van	Haarlem.	Namens	u	heeft	hij	gepleit	voor	een	
hoger	niveau	van	groenonderhoud	in	onze	wijk.	Eens	
kijken,	of	dit	resultaat	oplevert!

De	presentatie	door	de	studenten	van	het	Nova	College	
over	de	wensen,	die	leven	bij	de	bewoners	van	onze	wijk,	
wordt	ook	nog	eens	onder	de	loep	genomen,	dit	onder	
de	naam	Dromenvangers.	In	de	geest	van	die	wensen	
organiseren	wij	op	27	mei	een	Vossenjacht	in	Molenwijk.	
Dit	zal	de	eerste	echte	“buurtactiviteit”	zijn,	hopelijk	volgen	
er	spoedig	meer.	In	elk	geval	zal	in	september	weer	een	
activiteit	in	dit	kader	worden	georganiseerd.	Meer	hier-
over	op	onze	website	en	op	Facebook!

Facebook	begint	nu	ook	een	beetje	gestalte	te	krijgen.	
Van	belang	is	nu	dat	zoveel	mogelijk	wijkbewoners	onze	
nieuwsberichten	gaan	volgen.	

Ga	ons	dus	ook	liken	en	delen	op:
www.facebook.com/wijkraadmolenwijkhaarlem

 Riet Ooms
voorzitter wijkraad Molenwijk
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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.	

Wijkblad de Molen
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Het	was	een	winterdag	in	2013,	ik	speelde	al	een	
tijdje	met	de	gedachten	dat	ik	een	nieuwe	uitdaging	

nodig	had	naast	mijn	Sigarenwinkel,	dat	de	postbode	
langs	kwam	en	mij	een	mailing	gaf	van	Ola	ijs,	Jaren	terug	
verkocht	ik	in	mijn	sigarenwinkel	een	paar	seizoenen	
raketjes,	cornetto’s	en	calippo’s,	het	was	toen	dat	ik	op	
het	idee	kwam	om	een	gedeelte	van	mijn	winkel	te	
gebruiken	om	daar	een	ijssalon	te	beginnen.
Toen	begon	het,	talloze	uren	op	het	internet	om	ideeën	op	
te	doen,	de	grootste	ijsbeurs	van	de	wereld	in	Rimini,	Italië	
bezoeken,	ik	stond	versteld	van	hoe	groot	de	ijsbranche	
was,	deze	beurs	was	groter	dan	de	auto	rai,	en	het	belang-
rijkste	van	alles,	welke	ijsleverancier	ga	ik	nemen.

Ik	had	mezelf	voorgenomen	dat	ik	alleen	voor	het	beste	
ijs	wou	gaan,	ik	heb	mijn	stoute	schoenen	aangetrokken	
en	ben	bij	Het	IJspaleis	in	Driehuis	naar	binnen	gestapt	
met	de	vraag	of	zij	ijs	voor	mij	wilden	maken.	Het	IJspa-
leis	is	in	de	wijde	omtrek	van	Noord	Holland	bekend	van-
wege	het	ijs	dat	zij	maken,	alles	van	verse	producten	en	
zonder	kleurstoffen,	er	vragen	wel	eens	klanten	waarom	
ons	aardbeien	ijs	niet	vel	van	kleur	is,	dit	komt	omdat	er	
niks	aan	toegevoegd	wordt,	gewoon	puur	ijs!

Rob	en	Daan	van	het	IJspaleis	zijn	echte	vakmensen,	
weten	van	alles	ijs	te	maken,	ik	ben	afgelopen	winter	
naar	Tokyo	geweest,	en	Rob	zei,	neem	iets	geks		mee	
waar	we	ijs	van	kunnen	draaien.	Kitkat	repen	zijn	daar	
een	echte	hype,	wel	honderd	smaken	verkopen	ze	daar,	
dus	heb	ik	een	paar	dozen	meegenomen,	en	laatst	hebben	
ze	daar	ijs	van	gedraaid,	dat	vinden	mijn	klanten	leuk,	
de	specials	die	ik	elke	week	geleverd	krijg,	ijs	van	die	
ouderwetse	schuimblokken,	droptoffee’s,	nu	komt	er	
weer	een	gekke	variant	van	Tony	Chocolonely	repen	aan,	
met	knettersuiker.

Waar	ik	echt	blij	van	wordt	zijn	de	vele	complimenten	
die	ik	krijg,	over	het	ijs,	maar	ook	over	het	sociale	aspect	
dat	de	ijssalon	gebracht	heeft	voor	Molenwijk,	de	door-
deweekse	middagen	als	moeders	en	oma’s,	met	hun	
kinderen	en	kleinkinderen	in	de	rij	staan	te	watertanden	
voor	de	vitrine,	daar	geniet	ik	van.	Het	is	een	echte	
ontmoetingsplaats	geworden	voor	de	wijk.

Benno 't IJsboertje Engelenburg 80

't IJsboertje

De	vier	wijkraden	in	Schalkwijk	werken,	naast	hun	
eigen	wijk,	ook	veel	samen.	Zo	is	er	een	verkeers-

werkgroep,	die	zich	bezig	houdt	met	alle	verkeersont-
wikkelingen	binnen	Schalkwijk.	De	30-50	km	discussie	
en	de	parkeerproblematiek	bij	de	Lidl	hebben	we	o.a.	op	
de	kaart	gezet.	Dit	jaar	zullen	we	alert	moeten	zijn	als	de	
renovatie	+	aanpassingen	van	de	Europaweg	zullen	gaan	
starten.

Als	“nuttig	uitstapje”	hebben	we	in	maart	een	verkeer-
spilot	in	elkaar	gezet	voor	leerlingen	uit	de	groepen	7	en	
8,	waaraan	5	basisscholen	uit	Schalkwijk	hebben	deelge-
nomen,	te	weten:	De	Piramide	Europawijk,	de	Globe	in	
de	Boerhaavewijk,	de	Erasmus	in	Meerwijk	en	de	Molen-
wiek-Dalton	en	de	Wadden	uit	Molenwijk.

Drie	leden	van	de	werkgroep,	Roel	Schaart,	Hugo	Vis-
scher	en	Tonco	Tijdeman	hebben,	samen	met	fotograaf	
Wouter	Moné,		een	PowerPoint	in	elkaar	gezet	met	als	
thema:	“Zien	en	gezien	worden”.

Met	de	PowerPoint	als	leidraad,	zijn	leerzame	klassen-	
gesprekken	gevoerd.	Voor	de	groepen	7	was	het	nog	een	
mooie	reminder,	want	zij	moesten	nog	verkeersexamen	
doen.	We	kregen	enthousiaste	reacties.	Zeker,	toen	alle	
leerlingen	aan	het	eind	van	het	gesprek	een	verlichtings-
setje	kregen	voor	op	de	fiets,	bekostigd	door	de	vier	
wijkraden.

We hebben de pilot als geslaagd ervaren. 
Hugo Visscher

Pilot verkeerslessen
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Renovatie wandelpromenade Molenwijk
De	elf	VvE’s	van	het	Molenwijk	middengebied	(Engelenburg,	Prattenburg	en	Sandenburg)	zijn	sinds	juni	2009	met	de	

gemeente	in	overleg	over	het	onderhouden/vernieuwen/renoveren	van	de	wandelpromenade.		In	2013	werden	zij	
ondersteund	door	Jose	Bakx	van	Makelaardij	Overspaern	die	haar	expertise,	haar	spreekkamer	en	koffie	en	thee	
beschikbaar	stelde	voor	de	bijeenkomsten	van	de	afgevaardigden	van	de	VvE’s	en	de	gebiedsverbinder	van	Schalkwijk.

Enkele	buurtschouwingen	door	opeenvolgende	wethouders	van	beheer,	enkele	brieven	aan	de	Raadscommissie	van	
Beheer	en	vele	vergaderingen	later	leverde	hun	inzet	in	oktober	2016	de	instemming	van	de	gemeenteraad	op	met	een	
door	wethouder	mevrouw	Cora-Yfke	Sikkema	beschikbaar	gesteld	budget	van	€	3,3	miljoen.

Het	Advies-	en	ingenieursbureau	Movares	is	nu	in	opdracht	van	de	gemeente	volop	bezig	met	de	technische	voor-
bereiding	van	de	bouwkundige	renovatie	van	de	wandelpromenade.	De	gemeente	verwacht	rond	deze	zomer	een	
definitieve	keuze	voor	de	gunning	aan	een	uitvoerende	aannemer	te	kunnen	maken.	De	werkzaamheden	zouden	
dan	in	het	najaar	van	2017	kunnen	aanvangen.	De	opleveringsdatum	van	het	hele	project	is	nog	steeds	eind	2018.

Zit	het	werk	er	voor	de	VvE's	nu	op?	Nou,	nog	niet	helemaal.	
De	VvE's	willen	 betrokken	blijven	 bij	 de	 uitvoering.	Ook	
blijven	zij	aandringen	op	een	algehele	inhaalslag	voor	het	
gebiedsonderhoud,	 zoals	 het	 herstellen	 van	de	 verzakte	
bestrating	onder	de	promenade	(het	maaiveld	genoemd),	
het	verbeteren	van	de	aansluitingen	van	de	hemelwater-
afvoeren,	het	vervangen	van	hoge	populieren	en	de	
vernieuwing	 van	 de	 openbare	 verlichting.	 Zoals	 u	 in	 het	
maart	2017	verschenen	nummer	van	“De	Molen”,	het	wijk-
blad	van	Molenwijk,	heeft	kunnen	lezen,	worden	de	VvE’s	
in	hun	streven	naar	het	wegwerken	van	het	achterstallig	
onderhoud	van	de	wandelpromenade	gesteund	door	de	
Wijkraad.

Vervolgstappen Oasis Games

Op	30	maart	jl.	hebben	de	studenten	van	het	Nova	College	Haarlem	een	succesvolle	presentatie	gegeven	over	de	
dromen,	die	in	Molenwijk	leven.	In	de	aula	van	de	Waddenschool	waren	zo'n	60	mensen	(buurtbewoners	en	

andere	geïnteresseerden)	afgekomen	op	deze	happening!	Nadat	de	studenten	een	goed	overzicht	van	hun	bevindin-
gen	hadden	getoond,	en	diverse	vragen	hierover	waren	beantwoord,	hebben	de	buurtbewoners	zich	geboden	over	
dingen,	die	zij	missen	in	onze	wijk.	

Ter sprake kwamen o.a.:
• Er	is	weinig	mogelijkheid	om	in	de	directe	omgeving	van	

je	huis	anderen	te	ontmoeten	(gedacht	wordt	aan	b.v.	een	
soort	van	“wijkkamer”,	waar	mensen	gezellig	kunnen	samen-
komen	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee);

• Er	zijn	niet	heel	veel	sportmogelijkheden	voor	jongeren;

• Er	zijn	geen	buurtactiviteiten	in	onze	wijk;	gedacht	wordt	
aan	een	leuke	activiteit	of	een	feest	voor	de	wijk.	Meteen	
is	een	datum	vastgelegd	(die	is	door	omstandigheden	aan-
gepast):	op	27	mei	2017	wordt	de	eerste	buurtactiviteit				
"een	heuse	Vossenjacht"	in	Molenwijk	georganiseerd.	

De	echte	afsluiting	van	het	project	Dromenvangers	zal	gaan	plaatsvinden	in	september.	Dan	hopen	wij	–	met	een	
groot	aantal	vrijwilligers	vanuit	de	wijk	–	een	buurtactiviteit	te	kunnen	organiseren,	waarbij	uiteindelijk	een	echt,	
tastbaar	resultaat	wordt	neergezet.	Wat	dit	precies	zal	zijn,	weten	we	nog	niet;	dat	moet	komen	uit	ideeën	vanuit	de	
wijk.	De	bedoeling	van	dit	project	is	tenslotte	om	meer	mensen	vanuit	de	wijk	te	betrekken	bij	de	activiteiten	in	de	wijk.	
Dat	kan	zijn	op	allerlei	gebied:	heeft	u	suggesties?	Voorstellen?	Kom	maar	op!!!

Dromenvangers
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Start aanpassingen Europaweg

Naast	het	noodzakelijke	groot	onderhoud	aan	de	Europaweg	is	onderzoek	gedaan	naar	de	haalbaarheid	om	op	een	
aantal	kruispunten	de	verkeerslichten	te	verwijderen	en	te	vervangen	door	rotondes.	Dit	blijkt	ruimtelijk	zon-

der	problemen	te	kunnen.	Ook	blijkt	uit	een	verkeersstudie	dat	er	relatief	weinig	verkeer	van	de	Europaweg	gebruik	
maakt,	waardoor	de	hoeveelheid	asfalt	gehalveerd	kan	worden.	Dit	biedt	kansen	voor	groen,	minder	onderhouds-
kosten	en	een	betere	uitstraling.	Het	resultaat	is	een	ontwerp	met	minder	asfalt,	meer	groen	en	meer	bomen,	een	
drietal	ingrepen	die	zorgen	voor	een	fraaie	groene	entree	van	Schalkwijk.

Start uitvoering: zomer 2017
Vanaf	deze	zomer	kunnen	we	dus	overlast	gaan	krijgen	van	deze	bouwwerkzaamheden.	Een	gedeelte	van	het	nu	
nog	braak	liggende	stuk	grond	bij	de	Europaweg/Zwemmerslaan	zal	tijdens	de	werkzaamheden	als	opslag	van	
bouwmaterialen	worden	gebruikt.	
Zodra	met	de	echte	werkzaamheden	wordt	gestart,	zal	nog	maar	een	rijbaan	beschikbaar	zijn,	voor	beide	richtingen,	
daar	waar	nu	nog	twee	banen	te	gebruiken	zijn.
De	werkzaamheden	zullen,	als	alles	volgens	plan	verloopt,	in	de	zomer	van	2018	zijn	afgerond.
We	houden	u	op	de	hoogte.

Bestemmingsplan Molenwijk
In	het	programma	bestemmingsplannen	2014-2018	is	Schalkwijk	heringedeeld	in	meerdere	plangebieden.	De	reden	
hiervoor	is	dat	de	omvang	van	het	huidige	bestemmingsplan	Schalkwijk	als	te	groot	wordt	ervaren.	Bij	de	herindeling	
is	onder	andere	gekeken,	naar	logische	fysieke	grenzen	en	de	grenzen	van	de	wijkraadsgebieden.	Op	grond	van	de	
nieuwe	indeling	worden	voor	Europawijk	,	Molenwijk	en	Boerhaavewijk	drie	nieuwe	bestemmingsplannen	voorbe-
reid,	die	kort	na	elkaar	worden	gestart.

Let	wel:	dit	bestemmingsplan	behelst	dus	niet	heel	Molenwijk!!!	Er	is	een	apart	bestemmingsplan	Schalkwijkerweg	
waar	de	bouwplannen	op	het	voormalige	Tjaden-terrein	zullen	gaan	plaatsvinden.

Wijzigingen in Molenwijk
1. Aan	de	westzijde	van	de	Zwemmerslaan	ligt	een	braakliggend	voormalig	schoolterrein.	In	het	huidige	bestemmings-

plan	is	een	uitwerkingsverplichting	opgenomen	om	het	perceel	te	transformeren	naar	onder	andere	Woondoelein-
den,	Maatschappelijke	doeleinden,	Kantoren,	Gemengde	doeleinden,	Verkeer,	Tuin	en	Groen.	De	uitwerkingsregels	
worden	overgenomen.	Er	wordt	nog	nader	onderzocht	welke	onderdelen	moeten	worden	geactualiseerd.

2. Aan	de	oostzijde	van	de	Zwemmerslaan	staan	gebouwen	van	de	voormalige	Grafische	school,	Hartekamp	en	
woonwagens.	In	het	huidige	bestemmingsplan	is	een	uitwerkingsverplichting	opgenomen	om	het	perceel	te	kunnen	
transformeren	naar	Wonen,	Woonwagens,	Maatschappelijke	doeleinden,	Kantoren,	Gemengde	doeleinden,	Ver-
keer,	Tuin	en	Groen.	De	uitwerkingsregels	worden	overgenomen.	Er	wordt	nog	nader	onderzocht	welke	onderdelen	
moeten	worden	geactualiseerd.	

3. Op	de	locaties	van	basisschool	De	Wadden	aan	het	Zevenwoudenplantsoen	en	de	basisschool	De	Brandaris	aan	
de	Frieslandlaan	2-4	zijn	twee	wijzigingsbevoegdheden	opgenomen.	Hiermee	kunnen	de	bestemmingen	gewijzigd	
worden	naar	Maatschappelijke	doeleinden,	Woondoeleinden,	Erf,	Verkeer	en	Tuin.	De	scholen	blijven	op	deze	loca-
ties	gehandhaafd.	Er	bestaan	geen	nieuwbouw-	dan	wel	uitbreidingsplannen.	Deze	wijzigingsbevoegdheden	komen	
hiermee	te	vervallen.

Activiteiten van de werkgroep Molenplas/Molenpark.
Bijna	alle	voorstellen/ideeën	van	de	werkgroep	Molenplas/park	zijn	
verwezenlijkt!!	
Dank	aan	de	gemeente	Haarlem	en	Spaarnelanden!
De	rare	paaltjes	in	het	midden	van	het	zandgedeelte	zijn	verdwenen.
Daarnaast	hebben	we	nu	een	goede	voorziening	getroffen	voor	het	
stallen	van	rijwielen;	maak	daar	dus	gebruik	van!	En	ook	staan	er	bij	
de	ingangen	van	het	park	borden	met	daarop	de	spelregels	voor	het	
gebruik	van	het	park.	Als	iedereen	zich	daaraan	houdt,	kunnen	heel	
veel	mensen	plezier	van	ons	mooie	park	hebben!
Dank	aan	alle	mensen	van	de	werkgroep,	die	zich	zo	enthousiast	
hebben	ingezet	voor	deze	verbeteringen.	Aan	het	einde	van	het	
seizoen	gaan	we	evalueren,	hoe	een	en	ander	is	bevallen.

Ontwikkelingen in de wijk
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Omdat	er	bij	de	wijkraad	regelmatig	klachten	komen	over	overlast	door	hondenpoep,	is	er	onlangs	overleg	ge-
weest	met	de	afdeling	Handhaving	van	de	gemeente	Haarlem.

Handhaving	controleert	regelmatig	–	ook	in	burger,	zodat	zij	niet	altijd	herkenbaar	zijn	-	in	heel	Schalkwijk	op	het	gedrag	van	
honden	(en	hun	baasjes)	bij	de	dagelijkse	wandeling.	Maar	uiteraard	zien	zij	(lang)	niet	alles	wat	goed	en/of	niet	goed	gaat.
Vandaar	de	klachten.

Daarom willen we hieronder een aantal “spelregels” voor hondenbezitters op een rijtje zetten:
1. In	heel	Schalkwijk,	en	dus	ook	Molenwijk,	geldt	een	aanlijnplicht	voor	honden.	
							Niet	aanlijnen	kan	u	een	boete	van	€	90,-	opleveren.
2. Alleen	daar	waar	dat	duidelijk	aangegeven	staat	(hondenlosloopplek,	te	herkennen	
							aan	de	houten	palen	met	een	groen	bordje)	mogen	honden	loslopen
3. Opruimplicht	geldt	overal,	dus	ook	op	de	losloopplekken.	Als	u	wordt	betrapt	
								op	niet	opruimen	kan	u	dat	een	boete	van	€	140,-	opleveren.
4. Bij	speelplaatsen	voor	kinderen	(met	spelattributen,	maar	ook	daar	waar	
								voetbaldoeltjes	staan	b.v.)	mogen	honden	helemaal	NIET	komen.

Als	iedereen	zich	aan	deze	regels	houdt,	hoeven	anderen	geen	overlast	
van	uw	huisdier(en)	te	hebben	en	blijven	we	met	zijn	allen	in	een	mooie,	
schone	wijk	wonen!

Heeft	u	toch	nog	overlast?	Meld	het	dan	via	de	gemeentelijke	
website:	www.haarlem.nl/melding

Helpt	u	mee?

Belangrijke informatie voor hondenbezitters

Op	28	maart	2017	kregen	bijna	60	buurtbewoners	informatie	van	vier	leden	van	het	Tiny	House	Kernteam.	(Hans	
Peter	Föllmi,	fotograaf;	Jurgen	van	der	Ploeg,	architect;	Dante	Föllmi,	student	en	Waas	Thissen,	student).	

Aan	de	orde	kwamen	o.a.	het	ontwerp	van	de	Tiny	Houses,	de	voorgenomen	invulling	op	het	voormalig	SSG	terrein	
en	de	stand	van	zaken	van	het	project.	
Interessant	is	te	weten	dat	er	twee	typen	Tiny	Houses	zijn,	een	grote	(woonoppervlak	24	m2)	en	een	kleine	(15	m2).	

Alle	types	zullen	(vrijwel)	volledig	zelfvoorzienend	zijn.	Er	komen	geen	funderingen,	aansluitingen	op	water,	elektra	
of	riool	en	ze	kunnen	na	ommekomst	van	de	vergunningstermijn	naar	andere	plekken	worden	verhuisd.	Opties	die	
momenteel	met	de	gemeente	zijn	besproken	zijn	10	jaar	(is	al	zeker)	of	15	jaar	(nog	ter	discussie).	De	vanaf	koopprij-
zen	van	de	huisjes	zijn	plm	€60.000	en	gemikt	wordt	op	maandlasten	van	circa	€500	plus	servicekosten.	
Er	kan	sprake	zijn	van	eigendom	of	huur	en	er	is	al	een	vereniging	opgericht	die	zal	functioneren	als	een	soort	Vereni-
ging	van	Bewoners	(VvB).	

Veel	vragen	uit	de	zaal	betroffen	toegepaste	techniek	(bijvoorbeeld	zuivering	van	afvalwater	en	urine	middels	een	
“groene	wand”	waarin	de	wortels	van	riet	er	weer	water	van	maken	dat	geschikt	is	voor	consumptie).	

Verwarming	en	elektra	worden	verzorgd	dmv	zonnepanelen	en	wateropslag	in	grote	containers.	De	huisjes	zijn	op-
getrokken	met	sterk	isolerende	bouwplaten	en	afgewerkt	met	gebrand	hout	dat	verder	nauwelijks	onderhoud	nodig	
heeft	(Shou	Sugi	Ban).	Sommige	aanwezigen	vroegen	naar	het	soort	bewoners	dat	er	zal	komen	en	hoe	eventuele	
overlast	kan	worden	tegengegaan.	

De	kernteam	leden	legden	uit	dat	de	VvB	selecteert	en	balloteert	op	voldoende	pioniersgeest	en	bewustzijn	dat	zorg-
vuldig	met	hulpbronnen	moet	worden	omgegaan,	inclusief	goede	betrekkingen	met	buren	in	de	omgeving.	Men	wil	
een	open	relatie	met	de	buurt	opbouwen,	mede	door	buurtbewoners	in	de	gelegenheid	te	stellen	eigen	groenten	en	
fruit	te	laten	telen	in	kuub-kisten	of	het	laten	opladen	van	elektrische	fietsen.	Voor	afspraken	met	de	buurt	of	even-
tuele	klachten	functioneert	de	VvB	als	contactpunt.	De	drie	bestaande	VvE’s	(Verenigingen	van	Eigenaren)	aan	het	
Watermolenplantsoen	kunnen	aanspreekpunten	zijn	voor	de	buurt.

Op	een	getoonde	plattegrond	kon	je	zien	waar	de	huisjes	op	het	terrein	zullen	worden	geplaatst	en	waar	ruimte	komt	
voor	het	parkeren	van	auto’s.	Ze	zullen	voor	optimale	stroom	en	warmte	opbrengst	zuid-gericht	worden	opgesteld.	
De	bewoners	zullen	zo	zicht	hebben	op	de	appartementen	van	het	Watermolenplantsoen.	
In	een	vervolg	bespreking	met	(vier)	toekomstige	bewoners	komen	enkele	zorgen	naar	voren	over	het	halen	van	de	

Informatiebijeenkomst Tiny Houses 



9					

geplande	tijdlijn	(opening	in	september	2017)	en	het	tijdig	oplossen	van	ondervonden	kinderziektes.	Zo	meldde	Tijn,	
proefbewoner	van	een	Tiny	House	in	Lisserbroek,	dat	het	door	hem	weggespoelde	scheerzeepwater	na	zuivering	
toch	een	beetje	smaakt	naar	de	parfum	uit	de	zeep.	Hij	vond	het	zeer	leerzaam	te	ontdekken	hoeveel	meer	water	
hij	in	een	gewoon	huis	gebruikt	bij	het	scheren	en	dat	het	ook	met	veel	minder	water	en	zeep	kan.	Ook	was	tijdens	
nachtvorst	zijn	watervat	bevroren.	Dat	gaat	beter	geïsoleerd	worden.	
Föllmi	en	van	der	Ploeg	lichtten	toe	hoe	lopende	gesprekken	met	autoriteiten	en	een	woningcorporatie	bevredigend	
verlopen,	dat	men	verwacht	dat	de	nodige	omgevingsvergunningen	tijdig	zullen	worden	afgegeven	en	dat	september	
2017	volgens	hen	haalbaar	is.	

 Ruud Vader 

Werkzaamheden transformatorstation 
Liander	is	als	netbeheerder	verantwoordelijk	voor	het	elektriciteitsnet	in	uw	regio.	Om	u	en	uw	omgeving	van	

betrouwbare	energievoorziening	te	kunnen	blijven	voorzien	wordt	het	bestaande	transformatorstation	in	Haarlem	
Schalkwijk	verbouwd,	zodat	kan	worden	voldaan	aan	de	huidige	normen	en	eisen.	Zo	zorgen	we	voor	een	betrouw-
baar	en	bestendig	netwerk	voor	nu	en	in	de	toekomst.

Wat	gaat	er	gebeuren?
Het	bestaande	transformatorstation	op	de	Frieslandlaan	3	wordt	vanaf	2018	verbouwd.	Om	deze	verbouwing	moge-
lijk	te	maken	worden	tijdelijke	voorzieningen	geplaatst.	Deze	voorzieningen	bestaan	uit	twee	containers	(provisoria)	
die	tijdelijk	een	gedeelte	van	het	transformatorstation	overnemen.	De	provisoria	hebben	een	lengte	van	ca.	16	meter	
en	breedte	van	3,5	meter	en	zijn	3,8	meter	hoog.	Deze	provisoria	worden	per	bijzonder	transport	naar	het	trans-
formatorstation	vervoerd.	Het	transport	van	het	eerste	provisorium	vindt	op	donderdag	20	april	plaats.	Het	tweede	
provisorium	wordt	in	de	zomer	van	2017	geplaatst.

Wat	merkt	u?
Het	voorbereiden,	plaatsen,	aansluiten	en	inregelen	van	de	provisoria	gebeurt	op	het	eigen	terrein	van	Liander.	
Hiervan	zult	u	geen	of	minimale	hinder	ondervinden.	Op	de	dag	van	het	transport,	op	20	april	en	in	de	zomer	(exacte	
datum	geven	we	u	te	zijner	tijd	door),	kunt	u	wel	hinder	ervaren	van	een	tijdelijk	parkeerverbod	op	de	Frieslandlaan	
bij	de	Katholieke	basisschool	de	Brandaris.	In	een	gedeelte	van	het	station	is	asbest	aanwezig,	wij	laten	dit	veilig	door	
een	gecertificeerd	bedrijf	verwijderen.	U	ondervindt	hier	geen	hinder	van.	Over	de	daadwerkelijke	verbouwingswerk-
zaamheden	in	2018	wordt	u	vooraf	nader	geïnformeerd.

Even voorstellen Wouter
In	deze	rubriek	stellen	wij	de	leden	van	de	wijkraad	aan	u	voor.	Dit	keer:	Wouter	Moné.

Wouter	is	in	2010	al	in	de	vorige	wijkraad	begonnen.	
Aan	de	huidige	wijkraad	is	hij	al	sinds	oprichting	(2013)	verbonden.
Wouter	Moné	is	al	sinds	de	oprichting	(in	2013)	verbonden	aan	de	wijkraad	
Molenwijk.	Hij	valt	misschien	niet	heel	erg	op,	maar	is	een	bijzonder	
gewaardeerde	kracht	binnen	het	bestuur.

Toen	hij	startte	in	de	wijkraad,	was	hij	vooral	een	“stem	voor	de	jongeren”.	Hij	
onderhield	contacten	met	de	wat	moeilijkere	groep	jongeren	in	onze	wijk.	
Onder	andere	het	voorzien	van	een	graffitiwand	bij	de	
Molenburg	is	het	resultaat	van	zijn	werkzaamheden.	Nog	steeds	wordt	hij	
door	jongeren	hierop	aangesproken;	ze	kennen	hem	nog	altijd!

Nu	is	hij	de	drijvende	kracht	achter	onze	mooie	wijkkrant.	Hij	stelt	de	krant	
samen,	regelt	de	vormgeving	en	–	vooral	niet	te	vergeten	–	maakt	de	meeste	
van	de	prachtige	foto’s,	die	in	onze	krant	staan	afgedrukt.
Dit	is	niet	echt	te	verwonderen,	want	van	beroep	is	hij	fotograaf	en	
grafisch	vormgever.	

Bent	u	benieuwd	naar	de	foto's	van	Wouter	kijk	dan	op:	
www.woutermone.nl
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Bewoners van de Schelling
De	kennismakingsronde	in	het	gebouw	De	Schelling	

levert	steeds	bijzondere	gesprekken	op.	
Ook	dit	keer:	kennisgemaakt	met	onze	twee	“buurvrouwen”.	
In	hetzelfde	gangetje	als	waar	de	wijkraad	is	gehuisvest,	
hebben	twee	kunstenaressen	hun	atelier.	Wel	twee	heel	
verschillende	kunstenaressen,	maar	met	plannen	om	in	
de	toekomst	samen	kunstwerken	te	gaan	maken.

Directe	buur	van	de	wijkraad	is	Helen	Knapen	van	Atelier	
Lafjoetoe.	Helen	'woont'	al	in	de	Schelling	vanaf	de	start.	
Zij	maakt	sieraden,	bodypieces	en	wearable	art	van	leer,	
maar	ook	andere	materialen	worden	gebruikt.	Soms	zelfs	
materialen,	die	een	heel	bijzondere	betekenis	voor	Helen	
kunnen	hebben,	b.v.	het	verwerken	van		oude	werkmate-
rialen	van	haar	grootvader.	Dit	geeft	voor	haar	een	zeer	
bijzondere	waarde	aan	een	stuk.	Ze	had	in	het	begin	altijd	
wat	moeite	om	dit	soort	stukken	te	verkopen	tenzij	er	
iemand	om	kwam	die	bij	het	sieraad	paste.	Tegenwoor-
dig	heeft	zij	de	visie	dat	juist	dit	soort	intiem	bezit	van	
eigenaar	mag	veranderen	om	het	een	rijkere	historie	mee	
te	geven	in	plaats	van	dit	materiele	sentiment	in	een	laatje	
te	verbergen.	

Eveline	van	der	Eijk,	een	deur	verderop	gehuisvest,	
maakt	meest	schilderijen.	Vrolijke	schilderijen,	die	niet	
altijd	precies	de	werkelijkheid	uitbeelden.	Ze	schildert	
vaak	bomen,	fantasiebomen,	in	de	meest	fantastische	
kleuren;	bomen,	die	je	in	de	natuur	niet	zo	tegenkomt,	
maar	die	je	wel	heel	blij	maken.	In	het	begin	schilderde	
ze	met	acrylverf,	maar	nu	is	ze	overgestapt	op	olieverf	op	
linnen.	Voor	haar	is	vooral	het	proces	van	het	schilderen	
belangrijk;	soms	is	het	resultaat	van	haar	werk	niet	
precies	dat	geworden,	wat	ze	in	gedachten	had,	en	dan	is	
de	kunst	om	er	toch	een	uiteindelijk	ook	voor	haarzelf	
een	bevredigend	resultaat	op	doek	te	krijgen.	Want…	ze	
schildert	met	plezier,	en	haar	werk	moet	vooral	een	goede	
weergave	van	haar	fantasie	zijn.	Schilderijen,	waar	ze	nog	
niet	helemaal	tevreden	mee	is,	worden	gerangschikt	in	het	
vakje:	nog	niet	af.

Daar	waar	Eveline	naast	haar	kunstenaarschap	ook	nog	
een	baan	heeft,	doet	Helen	naast	haar	scheppende	werk	
ook	workshops.	Daarin	geeft	ze	mensen	les	in	leer-
verwerking	op	maat;	ze	doet	dit	voor	particulieren	en	
voor	bedrijven.	Een	workshop	kan	variëren	van	1	uur	tot	
enkele	dagen,	afhankelijk	van	de	vraag.	
Meer	informatie	vindt	u	op:	www.facebook.com/lafjoetoe2. 
U	kunt	Helen	ook	bereiken	via	lafjoetoe2@gmail.com.

Eveline	heeft	naast	de	schilderskwasten	ook	een	weef-
getouw	staan.	Daarop	maakt	ze	bijzonder	mooie	wand-
kleden.	Dit	is	echter	een	zeer	tijdrovend	werk,	dus	
daarvan	maakt	ze	er	hoogstens	twee	per	jaar.	Werk	van	
Eveline	is	te	vinden	op:	www.evelinevandereijk.nl.

En	nu	komt	het	leukste:	binnenkort	gaan	deze	twee	
kunstenaars	samen	een	project	opzetten,	waarbij	leer,	
bewerkt	door	Helen,	wordt	beschilderd	door	Eveline!	
Dat	moet	zeker	iets	heel	moois	gaan	opleveren!	Benieuwd?	
Volg	beide	dames	op	hun	websites,	of	ga	eens	bij	hen	langs	
in	hun	ateliers.	Zeker	de	moeite	waard!

De Jaarvergadering van de wijkraad Molenwijk zal gehouden worden op:
dinsdag 13 juni 2017 in restaurant De Molenplas

De agenda ziet er als volgt uit:
19.45		 opening	en	overzicht	van	de	activiteiten	van	de	wijkraad	van	het	jaar	2016
20.00	 presentatie	van	de	activiteiten	van	de	diverse	werkgroepen
20.15	 financieel	jaarverslag	2016	en	begroting	2017
20.30	 presentatie	van	de	op	komst	zijnde	werkzaamheden	aan	de	Europaweg
21.00	 pauze
21.15	 de	plannen	voor	het	terrein	van	Tjaden	–	Zuid	Schalkwijkerweg	58	
	 presentatie	de	heer	Van	Hulten	van	Wibaut	Projecten
21.45	 rondvraag	en	sluiting

Het jaarverslag van 2016 
kunt u vinden op onze website

Jaarvergadering Wijkraad Molenwijk
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Woningbouwplannen Zuid Schalkwijkerweg

Al 10 jaar is het stil aan het einde van de Zuid Schalkwijkerweg. 
De prachtige locatie aan het begin van het Spaarne is 

vervuild en de voormalige bedrijfsgebouwen van Tjaden zijn 
ernstig in verval. Twee maanden geleden zijn ontwikkelaars 
Wibaut en AIVM eigenaar geworden van het terrein. Dinsdag 
8 mei jl presenteerden zij de eerste plannen voor 30 tot 38 
nieuwbouwwoningen op deze locatie aan buurtbewoners en 
geïnteresseerden. 

Eerste schetsontwerpen 
Het idee voor het terrein is om de gebouwen in harmonie met de omgeving vorm te geven. Gevarieerde 
gebouw- en woningtypes worden losjes gegroepeerd, zoals dat ook bij boerenerven het geval is. Dit 
laat ruimte voor doorzichten en een relatie met het landschap. Een deel van de woningen krijgt een 
oriëntatie op het water en een deel is gericht op de polder. Er wordt gestreefd naar klimaatneutrale 
woningen in een bouwstijl die past bij het landelijk gebied, maar die ook herinnert aan de industriële 
gebouwen die er nu nog staan.

Eerste ideeën voor het Tjadenterrein, 
het plan is nog volop in ontwikkeling en kan nog wijzigen
Ruim 125 belangstellenden waren aanwezig in restaurant Molenplas op de kennismakingsbijeenkomst 
tussen buurt,  projectontwikkelaars en gemeente. Na een  toelichting van de plannen en uitdagingen 
door de stedenbouwkundige en architect was er veel ruimte voor vragen van buurtbewoners. Vooral  
de toename van verkeer over de smalle Zuid Schalkwijkerweg is een zorgpunt.  Zeker tijdens de bouw 
voorzien veel buurtbewoners verkeersproblemen. Er werden diverse alternatieve oplossingen 
aangedragen die de ontwikkelaar nader zal onderzoeken.  

Buurtbewoners waardeerden het dat de ontwikke-
laars meteen na de aankoop van het terrein met de 
buurt in gesprek gaan. Veel buurtbewoners zijn het 
er mee eens dat er wat moet gebeuren op het Tja-
denterrein. Ze hopen dat Wibaut en de gemeente 
Haarlem, die ook bij de plannen is betrokken, goed 
blijven luisteren naar hun opmerkingen en 
suggesties.

Plannen Tjadenterrein

VOLG UW WIJKRAAD VIA FACEBOOK!!!
Sinds enige tijd is de wijkraad van Molenwijk ook actief op Facebook. 

Al een behoorlijk aantal bewoners van onze wijk hebben de site gevonden en bekeken. 
En ook hebben enkelen al opmerkingen en berichten gestuurd via Facebook.

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de grote en kleine gebeurtenissen 
(en hopelijk vooral verbeteringen) in onze wijk. 

Grotere projecten vindt u uiteraard (ook) terug op onze website:
www.wijkraadmolenwijk.nl

maar kleinere, of meer urgente meldingen kunnen wij ook doen via Facebook.
Dus: zeg het voort, en ga naar www.facebook.com/ en typ in: wijkraad molenwijk. 
We gaan bijhouden, hoeveel mensen onze Facebookpagina zullen gaan 
bekijken!!
www.wijkraadmolenwijk.nl /wijkraadmolenwijkhaarlem/
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Een uniek plekje Molenwijk!

Eigenlijk	zou	dit	artikel	gepubliceerd	moeten	worden	onder	de	rubriek:	Mooi	Molenwijk,	want	de	locatie	van	
restaurant	De	Molenplas	is	zeker	een	van	de	mooiste	van	onze	wijk.	Het	uitzicht	op	de	Molenplas	en	de	molen	

De	Hommel	is	geweldig,	in	zomer	en	winter.		Altijd	is	er	iets	te	zien	op	de	plas;	alleen	al	het	water	is	nu	eenmaal	altijd	
in	beweging.

Restaurant	De	Molenplas	is	een	echt	familiebedrijf.	Tien	jaar	geleden	kregen	ze	de	kans	om	de	derde	eigenaar	van	
De	Molenplas	te	worden.	Daphne	werkte	toen	bij	het	restaurant	en	na	enige	tijd	was	er	de	kans	om	het	bedrijf	over	
te	nemen.	Die	kans	heeft	de	familie	met	beide	handen	aangegrepen.

In	het	familiebedrijf	werken	nu	Daphne,	haar	zus	Dédy	(chefkok)	en	broer	Jim	(manager).	Met	heel	veel	werklust	en	
enthousiasme	zet	de	fam
Nadat	het	restaurant	door	de	familie	was	aangekocht	hebben	ze	er	veel	veranderingen/verbeteringen	in	aangebracht.	
Zodoende	is	de	locatie	nu	niet	alleen	geschikt	voor	een	lekker	drankje	op	het	terras,	of	een	goede	lunch	of	diner,	
maar	is	er	ook	de	mogelijkheid	tot	het	geven	van	feesten	en	partijen	–	in	een	aparte	zaal	of	buiten	op	een	afgeschei-
den	stuk	terras.	Ook	voor	het	beleggen	van	een	vergadering	is	dit	een	uitgelezen	plek.

Elke	dag	tref	je	op	deze	prachtige	plek	veel	bezoekers	aan.	In	de	winter	de	stoere	wandelaars,	die	zich	binnen	te	goed	doen	
aan	hete	koffie	of	soep.	In	de	zomer	veel	dagjesmensen,	die	genieten	van	het	Molenpark	en	zwemmen	in	de	Molenplas,	
maar	ook	komen	veel	bezoekers	per	boot	aanleggen	aan	de	grote,	comfortabele	steigers	direct	voor	het	restaurant.	
Kortom,	veel	Molenwijkers,	Schalkwijkers,	maar	eigenlijk	veel	Haarlemmers	weten	deze	plek	te	vinden;	
het	is	dan	ook	niet	ver	van	de	stad	en	toch	heel	erg	“buiten”.	

De	bediening	is	bijzonder	klantvriendelijk,	niet	alleen	daar	waar	het	gaat	over	het	plaatsen	van	een	bestelling.	

Gedurende	de	winter	loopt	er	ongeveer	15	man	personeel	rond;	op	de	drukke	zomerdagen	zijn	dat	er	soms	wel	30.	
Het	is	echt	een	druk	bezocht	restaurant.
Dat	geldt	zeker	tijdens	de	bijzondere	evenementen,	die	in	het	Molenpark	worden	georganiseerd:	de	festivals	
“Cruise	&	Dance”	en	“Schalkwijk	aan	Zee”	brengen	heel	veel	bezoekers	met	zich	mee,	en	daarvan	profiteert	
het	restaurant	natuurlijk	ook.	
Voorheen	was	er	ook	nog	de	Nieuwjaarsduik	in	de	Molenplas;	het	zou	leuk	zijn	als	dit	evenement	nieuw	leven	inge-
blazen	zou	kunnen	worden.

Ook	het	bestuur	van	de	wijkraad	Molenwijk	heeft	onlangs	genoten	van	een	goed	diner,	mede	mogelijk	gemaakt	door	
de	reclameactie	van	Jumbo	en	de	Molenplas	samen	en	de	jaarvergadering	van	de	wijkraad	zal	ook	plaatsvinden	in	de	
zaal	van	het	restaurant.
Zo	maken	de	Molenwijkers	goed	gebruik	van	elkaars	faciliteiten!

Welkom	binnenkort	in	restaurant	De	Molenplas!!

Restaurant De Molenplas
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Afronding Persleiding
Laatste bericht over de afvalwatertransportleiding 
Heemstede – Schalkwijk

Op	6	april	jl.	kwam	voor	de	laatste	keer	de	Klankbord-
groep	bijeen	met	alle	belanghebbenden	in	dit	project,	

wat	zo’n	2.5	jaar	heeft	geduurd	en	op	het	moment	van	
dit	schrijven	(eind	april	2017)	in	zijn	afrondende	fase	is	
beland.

Afgelopen	zomer	en	winter	is	de	aannemer	(BAM)	bezig	
geweest	met	de	aanleg	van	deze	afvalwatertransport-		
leiding	voor	HHRS	Rijnland.

In	de	bijeenkomst	is	er	teruggeblikt	op	het	project	en	
zijn	er	aspecten	doorgenomen	die	goed	liepen	alsmede	
zaken	die	beter	hadden	kunnen	gaan.

In	de	voorbereidende	fase	van	het	project	(van	september	
2014	t/m	juni	2016)	was	er	tevredenheid	over	de	informatie	

en	inspraak,	die	door	de	wijkraad	was	verkregen.	
Met	name	het	tracé	door	het	Molenpark	is	behoorlijk	
aangepast	in	overleg	met	de	wijkraad.

Ook	in	de	realisatiefase	(	van	juni	2016	t/m	heden)	was	
er	waardering	voor	het	feit	dat	de	werkzaamheden	volgens	
de	projectplanning	waren	uitgevoerd	(mede	dankzij	de	
voorbereidende	werkzaamheden	van	de	leiding	aan	de	
Cruquiusweg)	en	de	snelle	afhandeling	van	klachten	en	
meldingen	van	de	bewoners.	De	meeste	klachten	gingen	
over	de	tijdelijke	blokkades	van	wegen.	Eveneens	werd	
er	tijdens	de	uitvoering	rekening	gehouden	met	
‘waardevolle’	plekken.
Een	punt	voor	verbetering	was	het	duidelijk	maken	of	
doorgaand	verkeer	over	het	Vlinderpad	tijdens	de	
werkzaamheden	was	toegestaan.
De	afrondende	fase	behelst	voornamelijk	het	herstel	van	
de	littekens	die	de	boor	en	graafwerkzaamheden	hebben	
achtergelaten	in		het	Molenpark.	Hier	gaat	het	om	het	
herstel	van	de	fiets	en	wandelpaden,	opnieuw	inzaaien	
van	gras	en	het	(her)bewerkstelligen	van	de	natuurlijke	
drainage	in	het	Molenpark.	Naar	verwachting	de	meeste	
werkzaamheden	eind	april	2017	zijn	afgerond.

Al	met	al	is	een	complex	project	met	vele	belanghebben-
den	voor	de	betrokken	wijken	Molenwijk,	Meerwijk	en	
Boerhaavewijk	tot	een	goed	eind	gekomen!

Joop Spiekermann

Ruud Norg, penningmeester wijkraad Molenwijk. 

Vanaf de opstart van de (vernieuwde) wijkraad van onze wijk, is Ruud toegetreden tot het bestuur. 
Ruud, actief in de scoutinggroep Marco Polo en de wijkraad Molenwijk, is ook nog druk vanwege 

een werkzaam leven. Hij werkt sinds 1975 bij Liander.

Maar ondanks dit drukke bestaan, wanneer dat nodig is maakt hij zich vrij voor vergaderingen van de 
wijkraad, de werkgroep Verkeer & Vervoer, de werkgroep overleg Europaweg, de actie voor fietsvoorlichting 
op basisscholen in heel Schalkwijk (zie elders in dit blad) en nog vele andere activiteiten. Hij zorgt 
ook grotendeels voor de inkoop van koffie, thee, suiker en alle andere huishoudelijke boodschappen, 
die nodig zijn om op een goede manier vergaderingen te kunnen organiseren in onze wijkkamer.

Daarnaast zorgt Ruud er altijd voor dat de laatste informatie van onze 
wijk bekend gemaakt wordt via de “wijkinformatieborden”, die op diverse 
centrale plekken in onze wijk staan (daarover schreven we al in een 
vorige wijkkrant).

En vooral niet onvermeld mag blijven, dat hij de financiën van de 
wijkraad beheert: het opstellen van de begroting, bijhouden van de uit-
gaven , aanvragen van subsidies, kortom alle werkzaamheden, die bij het 
penningmeesterschap horen.

Kortom, zonder Ruud zouden er veel werkzaamheden – die vaak niemand 
opvallen – blijven liggen. Dus: we houden hem in ere en rekenen nog 
heel lang op zijn enthousiaste inzet!

Even voorstellen Ruud
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Gratis

GRATIS
verse sinaasappelsap

Tegen inlevering van deze flyer ontvangt u bij besteding 
vanaf €25,- aan boodschappen een fles Jumbo vers 
sinaasappelsap 100% puur van 0,5L helemaal gratis!

*  Deze actie loopt de hele maand maart 2017  
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.

Engelenburg 70 | 2036 RS  Haarlem 
www.jumbohaarlem.nl

Bewonerscommissie Elan Wonen in Molenwijk
Groene vingers

Begin	mei	zijn	we	gestart	met	een	inventarisatie	van	de	wijkbewoners	van	Elan,	die	stukjes	van	het	openbare	groen	
onderhouden	[dat	kan	zijn	één	of	meerdere	bloembakken	of	een	stuk	plantsoen	of	beiden.]	Een	aantal	bewoners	

is	met	ons	in	gesprek	over	de	mogelijkheid	die	Elan	biedt	om	hulp	te	geven,	in	de	vorm	van	planten,	grond,	mest	e.d.	
Daarvoor	maken	wij	een	begroting	en	daarom	zouden	wij	graag	met	die	bewoners	in	contact	komen	die	ook	mee	
willen	doen.	Meldt	u	zich	aan	bij	één	van	de	bewonerscommissieleden.
Overigens	is	er	de	mogelijkheid	om	het	door	u	onderhouden	stuk	plantsoen	in	een	overeenkomst	vast	te	leggen	
zodat	u	niet	bang	hoeft	te	zijn	dat	uw	planten	en	struiken	zomaar	weggehaald	worden	door	de	gemeente.	U	kunt	zich	
op www.spaarnelanden.nl	laten	registreren	en	dan	zet	Spaarnelanden	er	bordjes	bij.
Er	komt	iemand	aan	de	deur	die	in	nood	is;	“Op	de	hoek	van	de	straat	is	een	fietser	aangereden!	
Mag	ik	met	uw	telefoon	112	bellen?”

Als	onbekenden	“in	nood”	aan	de	deur	komen	en	vragen	of	ze	het	alarmnummer	mogen	bellen,	
laat	ze	dan	niet	binnen,	maar	bel	zelf	het	alarmnummer.	
TRAP	ER	NIET	IN!

In	de	vorige	Molen	hebben	wij	deurkettingen	voor	de	voordeur	aangeboden	
voor	iedereen	die	er	nog	geen	gekregen	had.	Een	aantal	mensen	hebben	er	
alsnog	op	gereageerd	maar	misschien	heeft	u	het	gemist.
Wij	hebben	nog	steeds	exemplaren,	
dus	als	u	nog	in	aanmerking	wilt	komen……….
U	bestelt	de	deurketting	per	email	naar:	ymcees@hetnet.nl
Of	met	een	briefje	naar:	Cees	Wallenburg,	Dever	50,	Haarlem.

Duocontainer
In	januari	2015	werd	de	duocontainer	geïntroduceerd.	Volgens	Spaarnelanden	een	succes	en	voor	veel	bewoners	
ook.	Maar	niet	voor	iedereen.	Het	straatbeeld	is	er	niet	fraaier	op	geworden	met	al	die	felgekleurde	deksels.	Voor	
éénpersoonshuishoudens	is	zo’n	bak	wel	erg	groot	en	neemt	veel	ruimte	in.	Een	tip	van	een	bewoner	tijdens	de	jaar-
lijkse	bewonerscommissie	vergadering:	“Deel	samen	met	je	buren	één	bak	en	breng	hem	om	de	beurt	weg”.

Door de bomen de zon niet meer zien
Het	moest	een	groene	wijk	worden.	De	bewoners	van	het	eerste	
uur	zullen	zicht	vast	nog	wel	de	bomen	plantdag		van	veertig	
jaar	geleden	herinneren.	Het	was	een	feestelijke	gebeurtenis.	In	
menig	fotoboek	is	nog	wel	een	plaatje	te	vinden	van	een	vader	
met	kind	die	samen	een		jong	boompje	planten.	Vader	houdt	het	
boompje	recht		in	het	plantgat	en	het	kind	schept	er	wat	aarde	bij.	
Nu,	veertig	jaar	later	is	het	kind	ouder	dan	de	vader	toen	en	
de	boom	zo	groot,	dat	er	in	de	kleine	tuintjes	geen	zon	meer	
doorkomt.	Er	wordt	veel	geklaagd	over	de	grootte	van	de	bo-
men,	maar…	de	gemeente	kapt	geen	bomen.	Waar	nodig	wordt	
gekandelaberd.	Een	boom	zwaar	snoeien	heet	kandelaberen,	het	
is	gunstiger	dan	kappen,	want	zonder	bomen	kunnen	we	niet.
Is	uw	boom	ook	te	groot	geworden,	neem	dan	contact	op	met	
Spaarnelanden. 
Op	10	april	heeft	de	bewonerscommissie	vergaderd	samen	met	
een	aantal	bewoners.	De	aanwezige	bewoners	ontvangen	het	verslag		per	email.		
Wilt	u	ook	het	verslag	ontvangen?	Laat	het	ons	weten,	dan	sturen	wij	u	het	per	email	toe.		
Graag	horen	wij	uw	mening	over	onze	bijdrage	in	de	Wijkkrant.	
Heeft	u	een	idee	voor	de	Wijkkrant,	meld	het	ons.

De 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
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Gratis

GRATIS
verse sinaasappelsap

Tegen inlevering van deze flyer ontvangt u bij besteding 
vanaf €25,- aan boodschappen een fles Jumbo vers 
sinaasappelsap 100% puur van 0,5L helemaal gratis!

* Deze actie loopt de hele maand juni 2017
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.

Engelenburg 70 | 2036 RS  Haarlem 
www.jumbohaarlem.nl



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


