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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.

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
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Van de voorzitter

Het	nieuwe	jaar	goed	begonnen:	een	nieuw	onderkomen	
voor	de	wijkraad!	Mooi	in	het	centrum	van	onze	wijk.	

Goed	bereikbaar	en	gemakkelijk	te	vinden.	We	hopen,	dat	u	
ons	vaak	komt	opzoeken.

Er	worden	veel	nieuwe	zaken	opgepakt:	een	beachvolleybalbak	
in	het	Molenpark,	een	container	voor	de	werkgroep	Groen	in	
het	parkje	achter	de	Jumbo,	plannen	voor	een	wijkgebouw	in	
Molenwijk.	Kortom,	heel	veel	werk	voor	een	klein	groepje	be-
stuursleden.	Misschien	een	beetje	te	veel	hooi	op	onze	vork??	
Tenzij….	wat	mensen	ons	komen	helpen.	Want	vele	handen	
maken	licht	werk	en	als	iedereen	iets	doet	wat	hij	of	zij	leuk	
vindt,	snijdt	het	mes	van	twee	kanten.

Ruud	Licht	heeft	ons	verlaten.	Jammer,	want	hij	ondersteunde	
ons	goed	bij	alle	problemen	en	vragen	over	groen.	We	zoeken	
nu	dus	één	of	twee	nieuwe	bestuursleden	(hoeven	niet	per	sé	
deskundig	te	zijn	op	groengebied)	en	iemand,	die	onze	groen-
groep	op	woensdagochtend	(1x	per	maand)	instructies	kan	
geven	en	kan	ondersteunen	in	de	werkzaamheden.

Geïnteresseerd?	Bel	eens	met	mij	(0654-295	660)	of	stuur	een	
mail	aan:	info@wijkraadmolenwijk.nl.	Wij	zijn	blij	met	elk	klein	
beetje	hulp	en	inzet!	

Op	dit	moment	worden	contacten	gelegd	met	de	5	basisscho-
len,	die	onze	wijk	rijk	is.	Met	de	scholen	gaan	we	bekijken,	wat	
wij	voor	hen	kunnen	betekenen	en	wat	zij	voor	de	wijk	kunnen	
betekenen.	In	andere	wijken	worden	bijvoorbeeld	1x	per	jaar	
grote	schoonmaakacties	door	de	schoolkinderen	

georganiseerd.	Zouden	wij	
toch	ook	moeten	kunnen	
doen?	Met	wat	hulp	(in	de	
vorm	van	gereedschappen)	
van	Spaarnelanden	zouden	
we	op	één	dag	de	wijk	er	
totaal	anders	kunnen	laten	
uitzien.	Hierop	komen	we	
nog	terug.

Van	de	gemeente	hebben	
we	in	het	najaar	2	grote	dozen	met	bloembollen	gekregen.	Die	
zijn	allemaal	de	grond	in	gegaan	in	onze	wijk.	Reuze	benieuwd,	
hoe	Molenwijk	er	in	het	voorjaar	gaat	uitzien!	We	gaan	het	
beleven.	

Tenslotte	een	oproep	vanuit	het	bestuur	van	de	Stichting	
Culturele	Activiteiten	Schalkwijk	(waar	uw	voorzitter	deel	van	
uit	maakt):	
De	Stichting	Culturele	Activiteiten	Schalkwijk	is	dringend	op	
zoek	naar	iemand	die	het	leuk	vindt	zich	in	te	zetten	voor	de	
publiciteit.	De	werkzaamheden	houden	onder	andere	in	(het	
opzetten	en)	bijhouden	van	de	website	en	de	facebookpagina.	
We	organiseren	elke	maand	wel	een	of	twee	activiteiten	en	
zullen	ook	dit	jaar	weer	Schalkwijk	aan	Zee	gaan	organiseren.
Wij	zijn	op	zoek	naar	een	enthousiaste	vrijwilliger	die	met	ons	
mee	wil	helpen	om	Schalkwijk	nog	leuker	te	maken	(melden	
via	info@wijkraadmolenwijk.nl).

  Riet Ooms, 
voorzitter wijkraad Molenwijk.
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SCAS zoekt webmaster

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.	

Bent	u	al	eens	bij	een	concert	geweest	in	het	winkelcentrum,	of	bij	een	van	de	andere	gratis	evenementen	van	de	Stichting	
Culturele	Activiteiten	Schalkwijk	(SCAS)?		Het	gaat	goed	met	deze	in	2016	door	wijkraden,	winkelcentrum	en	Wereldmuziek-

school	opgerichte	club.	Elk	jaar	organiseren	deze	vrijwilligers	meer	culturele	activiteiten	in	Schalkwijk.	Ook	doet	de	SCAS	het	
festival	Schalkwijk	aan	Zee.	

Dit	vrolijke	gezelschap	is	dringend	op	zoek	naar	een	web-
master.	De	werkzaamheden	van	de	webmaster	bestaan	
uit	het	opzetten	en	bijhouden	van	een	website	en	face-
bookpagina.	Gezocht	wordt	een	enthousiaste	vrijwilliger	
die	zich	wil	inzetten	voor	de	publiciteit	en	mee	wil	helpen	
om	Schalkwijk	nog	leuker	en	cultureler	te	maken.	Heeft	u	
interesse?	Neem	dan	contact	op	via	06-4948	6999	of	mail	
naar	wijkraadmeerwijk@hotmail.com.	
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Nieuw Hoofdstuk
Winston	Brandon	werkt	bij	de	Bibliotheek	Schalkwijk.	Voor	

de	wijkkranten	van	Schalkwijk	schrijft	hij	over	wat	hem	raakt.

Als	kleuter	kwam	ik	al	in	de	Bibliotheek	Schalkwijk.	Met	de	
helpende	hand	van	mijn	ouders	koos	ik	enthousiast	boeken	
uit	en	als	ik	geluk	had	werd	ik	zelfs	daar	voorgelezen.	Nu	ik	
als	dertiger	terugblik,	besef	ik	hoeveel	tijd	ik	door	de	jaren	
heen	heb	doorgebracht	in	de	bieb.	En	hoezeer	de	bibliotheek	
is	veranderd	ten	opzichte	van	toen.	Begin	jaren	negentig	was	
het	een	plek	die	bedoeld	was	voor	de	lezer.	In	alle	rust	kon	
je	struinen	langs	de	boekenkasten	op	zoek	naar	die	ene	titel.	
Informatie	over	schrijvers	was	te	vinden	in	het	archief	met	
knipselmappen.	In	de	naslagcollectie	was	voor	elke	specialist	
wel	wat	te	vinden.	

Inmiddels	is	veel	gedigitaliseerd.	Onze	gasten	kunnen	zelfstandig	
boeken	lenen	en	inleveren,	en	ze	vanuit	huis	verlengen	en	
reserveren.	Verdiepende	informatie	is	beschikbaar	via	de	web-
site.	Naast	boeken	uitlenen	hebben	we	er	een	doel	bijgekre-
gen:	ontwikkeling	en	inspiratie.	De	bibliotheek	is	steeds	meer	
een	ontmoetingsplek	aan	het	worden.	Er	zijn	activiteiten	zoals	
het	maandelijkse	mamacafé	voor	aanstaande	ouders	en	de	
participatiemarkt	voor	werkzoekenden.	Dit	is	informatie-over-
dracht	van	mens	tot	mens,	zonder	boeken.		

Als	Bibliotheek	zijn	wij	aangekomen	bij	een	Nieuw	Hoofdstuk.	
In	deze	veranderende	tijd	willen	we	een	rol	van	belang	blijven	
spelen	en	zetten	daarom	meer	in	op	het	inspireren	van	mensen	
tot	ontwikkeling

Inbraak

Hoewel	het	totale	aantal	inbraken	in	Haarlem	is	gedaald,	zijn	er	helaas	in	Molenwijk	de	laatste	maanden	veel	huizen	(en	mensen)	
de	dupe	geworden	van	deze	narigheid.

Daarom	is	het	zaak	dat	we	onverminderd	blijven	inzetten	op	he	voorkomen	van	woninginbraken.	Mensen	kunnen	zelf	veel	doen.	
Hieronder	een	aantal	tips,	die	kunnen	helpen	bij	het	voorkomen	van	veel	ellende.

Negentig	procent	van	alle	inbraken	is	makkelijk	te	voorkomen.	Want	negentig	procent	van	alle	inbra-
ken	zijn	gelegenheidsinbraken.	Inbraken	die	snel	gepleegd	worden	omdat	een	deur	niet	op	slot	zit,	
of	een	raam	open	staat.	In	een	handomdraai	houd	je	boeven	buiten.	Draai	je	deur	op	slot,	ook	als	je	
even	een	boodschap	doet,	de	hond	uitlaat	of	als	je	een	dagje	weg	of	op	vakantie	gaat.

Tips om het inbrekers moeilijk te maken

• Draai	je	deur	op	slot	als	je	weggaat	of	gaat	slapen.
• Haal	de	sleutel	uit	de	binnenkant	van	het	slot.
• Plak	geen	afwezigheidsbriefje	op	de	deur.
• Een	goed	slot	houdt	boeven	beter	buiten.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.politiekeurmerk.nl.
• Verstop	geen	sleutels	buiten.	Inbrekers	kijken	ook	onder	de	deurmat	en	bloempot.
• Hang	geen	adreslabel	aan	de	sleutel(bos).
• Plaats	waardevolle	spullen,	maar	ook	uw	autosleutels,	uit	het	zicht	van	voorbijgangers.
• Zorg	dat	ramen	dicht	zijn.
• Zorg	dat	er	buiten	en	binnen	een	lampje	brandt.	Inbrekers	houden	niet	van	licht.
• Zet	ladders	en	vuilcontainers	weg.	Inbrekers	gebruiken	ze	graag	om	binnen	te	komen.
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Wandel mee met Gezond Natuur Wandelen!

Gezond	Natuur	Wandelen	biedt	de	mogelijkheid	om	gratis	
mee	te	lopen	met	wekelijkse	‘groene’	wandelingen.	

Iedereen	die	behoefte	heeft	om
• gezond	bezig	te	zijn	door	lekker	te	wandelen
• te	genieten	van	de	natuur	of	het	groen	in	de	stad
• anderen	te	ontmoeten	en	contacten	te	leggen
kan	–	zonder	zich	aan	te	melden	–	met	betreffende	wandel-
groepen	meelopen.

Al	enige	jaren	biedt	Gezond	Natuur	Wandelen	in	samenwer-
king	met	DOCK,	SportSupport,	Haarlem	Effect	en	de	Sociale	
Wijkteams	wekelijkse	gratis	begeleide	wandelingen	aan	op	
verschillende	locaties	in	Haarlem	en	omgeving.	Vanuit	vaste	
vertreklocaties	en	op	vaste	dagen	en	tijden	in	de	week	wordt	
circa	een	uur	(met	een	aan	de	groep	aangepast	tempo)	ge-
wandeld.	Zo	ook	vanuit	Molenwijk.	Het	verzamel-	en	startpunt	
van	deze	wekelijkse	wandelingen	op	de	zaterdagochtenden	
is	Zorgcentrum	De	Molenburg	op	de	hoek	van	de	Groningen-
laan/Betuwelaan.	Elke	zaterdag	vertrekken	we	daar	om	10.00	
uur	voor	een	gezellige	wandeling	met	een	leuke,	inmiddels	
flinke	groep.	De	route	varieert	wekelijks	en	leidt	veelal	door	
de	groengebieden	Molenplaspark,	rond	de	Meerwijkplas,	de	
Poelbroekpolder	en	soms	via	het	Spaarne	door	het	Engeland-
park	en	Heempark.	De	wandelingen	worden	door	vrijwillige	(zo	
mogelijk	getrainde)	begeleiders	geleid.	Bij	elke	wandeling	loopt	
een	grote	diversiteit	van	mensen	met	veel	plezier	mee.	Na	
afloop	wordt	er	in	de	Molenburg	–	voor	wie	dat	wil	-	gezamen-
lijk	koffie	en	thee	gedronken	(dit	is	voor	eigen	rekening	van	de	
deelnemers,	maar	de	kosten	liggen	vrij	laag).	Begin	april	van	
dit	jaar	bestaat	deze	succesvolle	en	gezellige	wandelgroep	3	
jaar. 

Wandelen is gezond!
Iedereen	weet	hoe	belangrijk	bewegen	is.	Naast	de	sociale	
aspecten	hebben	deze	wandelingen	veel	positieve	effecten	op	
de	gezondheid	(verbetering	van	de	conditie	en	dus	het	uithou-
dingsvermogen,	vermindering	van	overtollig	gewicht,	verlaging	
van	de	bloeddruk	en	van	de	bloedsuikerspiegel	ter	voorkoming	
van	diabetes,	versterking	van	de	spieren,	tegengaan	van	stram-
heid	etc.	etc.).	De	winst	die	met	het	wandelen	op	de	gezond-
heid	te	behalen	is,	heeft	zich	inmiddels	ruimschoots	bewezen.	
Onderzoek	heeft	ook	aangetoond	dat	door	voldoende	bewe-
ging	de	kans	op	(chronische)	ziektes	sterk	afneemt.	Bovendien	

is	wandelen	eén	van	de	minst	blessuregevoelige	manieren	van	
bewegen	en	kan	in	principe	altijd	en	overal.	

Natuurbeleving
Wandelen	in	de	natuur	blijkt	de	hierboven	genoemde	effecten	
op	de	gezondheid	nog	meer	te	versterken.	Doordat	er	met	
het	Gezond	Natuur	Wandelen	zoveel	mogelijk	door	het	groen	
wordt	gewandeld	en	de	begeleiders	(waaronder	natuurgid-
sen)	onderweg	kort	iets	vertellen	over	de	flora	of	fauna	die	
de	groep	tegenkomt,	wordt	bij	de	deelnemers	bovendien	de	
interesse	en	het	respect	voor	de	natuur	gewekt	of	versterkt.

Sociale aspecten
Deze	laagdrempelige	wandelingen	zijn	dus	bedoeld	voor	Haar-
lemse	bewoners	die
• graag	wandelen
• van	de	natuur	houden
• meer	willen	of	moeten	bewegen
• en/of	in	contact	willen	komen	met	anderen,
maar	we	richten	ons	vooral	ook	op	mensen	(vaak	ouderen)	die	
dreigen	te	vereenzamen.	Door	middel	van	deze	wandelingen	
komen	ze	weer	in	contact	met	anderen	waarmee	een	eventu-
eel	isolement	wordt	voorkomen.	Vaak	ontstaan	er	vervolgens	
vanzelf	vriendschappen	en	leidt	het	ook	tot	ontmoetings-af-
spraken	buiten	de	wandelingen	om.	Het	samen	koffie	drinken	
of	–	zoals	op	sommige	locaties	mogelijk	is	-	gezamenlijk	lun-
chen,	wordt	door	de	deelnemers	altijd	als	heel	gezellig	ervaren	
en	is	dan	ook	een	zeer	gewaardeerd	onderdeel	van	het	Gezond	
Natuur	Wandelen.	De	kosten	hiervan	worden	voor	de	deelne-
mers	zo	laag	mogelijk	gehouden.
En	omdat	er	naast	de	wandelingen	ook	andere	activiteiten	
voor	de	deelnemers	worden	georganiseerd	(kerstlunch,	eten-
tjes	e.d.),	is	er	regelmatig	iets	extra’s	‘om	naar	uit	te	kijken’.	
Bovendien	ontstaat	hierdoor	vaak	een	hechte	onderlinge	band	
binnen	de	wandelgroep,	wat	ook	de	sociale	controle	ten	goede	
komt.

Overige wandellocaties
Naast	bovengenoemde	wandelingen	zijn	er	op	de	andere	da-
gen	ook	wandelmogelijkheden	op	andere	locaties	in	Haarlem	
en	directe	omgeving.	Momenteel	kan	er	op	de	maandagen	
vanuit	Haarlem-Oost	(De	Hamelink),	op	de	dinsdagen	vanuit	
het	Centrum	(De	Tulp),	op	donderdagen	vanuit	Noord	(De	
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Nieuws uit de wijk

Horizon),	op	vrijdagen	vanuit	Zuid-West	(Het	Trionk)	en	op	
zaterdagen	vanuit	Schalkwijk	(De	Molenburg)	worden	gewan-
deld.	Daarnaast	zijn	er	op	verschillende	locaties	in	Schalkwijk	
rollatorwandelingen	(o.a.	op	woensdagmiddag	vanuit	De	
Wereld)	en	zijn	er	wandelgroepen	in	Leyduin	en	de	Kennemer-
duinen.	Zo	langzamerhand	komen	er	steeds	meer	locaties	bij	
vanuit	het	streven	om	bij	iedere	bewoner	in	de	buurt	de	mo-
gelijkheid	tot	wandelen	met	een	groep	te	creëren.	Dit	breidt	
zich	inmiddels	over	heel	Nederland	uit.	Op	de	website	www.
gezondnatuurwandelen.nl	is	alle	informatie	met	alle	wandello-
caties	te	vinden.

Gezond Natuur Wandelen succesvol
Gezond	Natuur	Wandelen	wordt	steeds	bekender	en	trekt	
steeds	meer	mensen	aan.	Velen	die	het	eenmaal	‘ontdekt’	
hebben,	blijven	vervolgens	–	veelal	inmiddels	al	jaren	–	weke-
lijks	trouw	komen.	Ook	loopt	een	aantal	deelnemers	wekelijks	
op	meerdere	locaties	mee.
De	wandelgroep	Molenwijk	is	enige	jaren	geleden	gestart	met	
een	klein	aantal	wandelaars.	De	groep	groeide	al	snel	uit	tot	
een	groep	van	nu	wekelijks	35	á	40	deelnemers!	Maar	ook	op	
andere	locaties	blijkt	het	Gezond	Natuur	Wandelen	een	groot	
succes	en	dus	te	voorzien	in	een	maatschappelijke	behoefte.	
Het	succes	is	mede	te	danken	aan	de	enthousiaste	begelei-
ding	door	de	vrijwillige	begeleiders	en	het	feit	dat	men	ervan	
op	aan	kan	dat	er	elke	week	(weer	of	geen	weer,	behalve	als	
het	onveilig	is)	gewandeld	wordt	en	er	geen	dwang	achter	zit,	
maar	vaak	wel	heel	gezellig	is	en	nog	gratis	en	gezond	ook!

Dus	kom	op	en	loop	ook	gezellig	mee!	En	lijkt	het	begeleiden	
van	zo’n	wandelgroep	je	leuk,	meld	je	dan	bij	mij	aan.

Eva	L.G.	Nijhoff
Projectleider	Gezond	Natuur	Wandelen	Haarlem	e.o.,	
coördinator	en	begeleider
tel.:	06	18331945
www.gezondnatuurwandelen.nl

Vorderingen	op	de	Europaweg.	Hoewel	we	nog	niet	
halverwege	de	bouwwerkzaamheden	op	de	Europaweg	

zijn,	gaan	sommige	stukken	van	de	weg	er	toch	al	heel	anders	
uitzien.	Met	name	de	rotonde	bij	de	Engelandlaan/Zwemmer-
slaan	heeft	al	een	totaal	andere	aanblik	gekregen.	De	verkeers-
lichten	zijn	daar	weg	en	het	verkeer	kan	gaan	wennen	aan:	
fietsers	voorrang	bij	de	rotondes.	Vanaf	januari	is	de	volgende	
fase	van	de	aanleg	van	start	gegaan:	Fase	3	t/m	fase	4.	Deze	
behelst	een	gefaseerde	uitvoering	van	de	zuidwestelijke	zijde	
van	de	Europaweg.

Zoals	gebruikelijk	houden	wij	u	(via	de	aannemer)	op	de	hoog-
te	van	alle	belangrijke	wijzigingen	in	de	verkeersstromen.	
Nog	even	volhouden	en	dan	hebben	we	een	prachtige	entree	
naar onze wijk.

Kunst	op	de	rotondes.	De	4	Schalkwijkse	wijkraden	hebben	aan	
de	gemeente	(wethouder	Cultuur,	Jur	Botter)	gevraagd	om	te	
bekijken,	of	er	gelden	beschikbaar	zijn	voor	kunstwerken	op	de	
rotondes.	Bij	alle	grote	bouwwerken	is	altijd	een	bepaald	per-
centage	van	de	bouwsom	beschikbaar	voor	kunst.	En	waarom	
zouden	we	de	rotondes	niet	mooi	“aankleden”?	Kunstenaars	
zijn	er	genoeg	in	Schalkwijk!!

Brand	in	boerderijwinkel	van	de	Nes,	Zuid-Schalkwijkerweg.	
Juist	na	het	ter	perse	gaan	van	de	vorige	wijkkrant	is	bij	de	
boerderijwinkel	van	Inge	van	de	Nes	brand	uitgebroken.	Kort-
sluiting	bij	de	stal.	Uiteraard	werd	allereerst	gedacht	aan	het	
redden	van	de	koeien,	en	dat	is	gelukt.	Maar	de	winkel	ging	
volledig	in	vlammen	op.	Op	dit	moment	staat	er	op	vrijdag	en	
zaterdag	een	bordje	aan	het	hek	met	het	opschrift:	Beste	klan-
ten,	in	verband	met	de	brand	is	de	winkel	voorlopig	gesloten.
Naar	alle	waarschijnlijkheid	zal	het	nog	tot	de	zomer	duren,	
voordat	de	winkel	weer	opengaat.	We	houden	u,	via	de	wijk-
krant	en	via	onze	website	en	Facebook	op	de	hoogte	van	de	
openingsdatum	van	de	winkel.

Actie	Steenbreek	heeft	gewerkt	op	het	Ellertsveld.	Nadat	de	
gemeente	Haarlem	officieel	heeft	medegedeeld,	dat	de	plata-
nen	op	het	Ellertsveld	zullen	worden	gekandelaberd	(net	zoals	
dat	altijd	al	wordt	gedaan	met	de	platanen	tussen	Bergven-
nen	en	Vliek	in),	is	een	start	gemaakt	met	de	aanpak	van	het	
Ellertsveld.	De	bomen	bij	het	Ellertsveld	stonden	in	de	stenen:	
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die	zijn	nu	weggehaald	en	er	is	een	mooi	pad	aangelegd.	We	
wachten	nu	nog	op	het	kandelaberen	van	de	bomen	en	het	
“groen”	maken	van	de	ondergrond.

Dromenvangers,	deel	2.	Eind	januari	is	een	nieuwjaarsborrel	
georganiseerd	met	de	deelnemers	aan	de	Oasis	Games	(Dro-
menvangers)	vorig	jaar.	Er	werd	niet	alleen	geborreld,	maar	er	
werden	ook	nieuwe	dromen	benoemd.	Uiteraard	was	er	ook	

aandacht	voor	de	voortgang	van	de	in	werking	gezette	projec-
ten	(plantenbakken,	insectenhotels	etc.).	Zodra	het	weer	wat	
beter	wordt,	moet	hier	weer	aandacht	aan	worden	geschon-
ken,	want	ook	deze	zomer	willen	we	daar	weer	van	genieten.	
En	er	zijn	nog	planken	over;	daar	kan	eventueel	een	picknickta-
fel	van	worden	gemaakt.	Iemand	met	handige	handen?

      Riet Ooms

Molenwijk onbekend, maar onbemind

Wij	spreken	met	José	Bakx	van	makelaardij	Ovespaern.	Die	
kent	het	probleem	goed,	veel	woningzoekenden	hebben	

als	zoekwens:	“Haarlem,	maar	niet	Schalkwijk.	Bakx:	“Dat	is	
onterecht,	want	Molenwijk	is	een	fijne	groene	woonwijk,	die	
ruim	is	opgezet.	De	wijk	is	omringd	door	de	Vereenigde	pol-
ders	en	een	prachtig	recreatiepark,	de	Molen-	en	de	Meerwijk	
plas.	De	wijk	ligt	op	ongeveer	10	minuten	fietsafstand	van	het	
centrum	van	Haarlem	met	haar	vele	winkels,	restaurants	en	
het	bruisende	uitgaansleven.	Ook	ben	je	vanuit	deze	wijk	met	
een	minuut	of	15	fietsen	bij	het	Zandvoortse	strand	en	de	dui-
nen.	Het	grote	winkelcentrum	gaat	binnenkort	helemaal	gemo-
derniseerd	worden	en	is	op	loopafstand	aanwezig.	Ook	wordt	
er	dan	een	aanvang	gemaakt	met	de	bouw	van	een	bioscoop.	
Voor	veel	Amsterdammers	heeft	Molenwijk	een	ideale	ligging	
door	de	directe	nabijheid	bij		de	diverse	uitvalswegen.”

Toch	geven	veel	zoekers	volgens	Bakx	aan	dat	zij	niet	in	dit	ge-
bied	willen	zoeken:	Het	vreemde	hieraan	is,	dat	als	de	kandida-
ten	later	de	woningen	in	de	wijk	gaan	bezoeken	ze	vaak	onder	
de	indruk	zijn	van	de	ruimte,	de	rust,	het	groen	en	de	locatie.	
Zeker	als	ze	kennismaken	met	de	bewoners	in	de	wijk	die	aan-
geven	allemaal	met	heel	veel	plezier	in	deze	fijne	woonwijk	te	
wonen.	Vaak	adviseren	wij	de	mensen	gewoon	even	bij	bewo-
ners	aan	te	bellen,	zodat	ze	hun	vragen	kunnen	stellen	en/of	
even	een	kopje	koffie	gaan	drinken	in	het	gezellige	restaurant	
“De	Molenplas”,	direct	aan	het	strand	bij	het	recreatiepark.	
Vaak	komen	de	kopers	later	op	ons	kantoor	vertellen	dat	ze	zo	
fijn	wonen	in	de	Molenwijk,	vertelt	Bakx:	“Heel	opvallend	is	
dat	veel	kinderen	die	in	de	wijk	zijn	opgegroeid,	na	hun	studie	
weer	in	Molenwijk	willen	wonen	om	hier	hun	eigen	kinderen	
op	te	laten	groeien.	Vaak	hebben	ze	zelf	altijd	heerlijk	gespeeld	
in	het	recreatiepark,	wat	een	onvergetelijke	indruk	op	ze	heeft	
gemaakt.”

“Het	gevoel	van	veel	zoekers	komt	dus	zeker	niet	overeen	met	
de	beleving	van	de	bewoners	van	Molenwijk.	Er	is	duidelijk	
sprake	van	een	imagoprobleem.	Ook	in	andere	delen	van	
Schalkwijk	is	het	goed	wonen.	Op	dit	moment	worden	de	
ronde	torens	(Twisters)	aan	de	Aziëweg	gebouwd,	vlak	achter	
het	winkelcentrum.	Tijdens	de	verkoop	was	er	vooral	grote	
belangstelling	van	50-plussers	die	vaak	in	grote	woningen	in	de	
wijk	woonden	en	graag	in	de	wijk	gelijkvloers	wilden	blijven

wonen.	Toen	deze	appartementen	in	de	verkoop	kwamen	heb-
ben	ze	een	nieuwbouwappartement	gekocht	in	de	“Twister”.	
Al	binnen	een	maand	waren	alle	appartementen	verkocht	en	
eind	januari	worden	de	eerste	appartementen	opgeleverd.	

Schalkwijk	heeft	momenteel	ruim	17.000	woningen,	een	hoe-
veelheid	die	de	komende	jaren	behoorlijk	zal	worden	uitge-
breid.	Nieuwbouw	komt	er	o.a.	bij	:	het	Vijverpark,	de	Poort	
van	Boerhaave,	de	laatste	fase	van	de	Entree,	de	herontwikke-
ling	van	het	belastingkantoor	en	de	laatste	2	torens	aan	de	Azi-
eweg.	In	Molenwijk	betreft	het	locaties	aan	de	Zwemmerslaan	
en	op	het	Tjadenterrein.	Juist	door	het	imagoprobleem	zijn	de	
prijzen	hier	erg	redelijk.	Verder	“doet	de	Gemeente	Haarlem	
veel	aan	de	infrastructuur.	De	Europaweg	wordt	een	prachtige	
groene	weg	met	grote	bomenrijen	en	vier	rotondes.	Molenwijk	
is	volop	in	beweging	en	het	wonen	wordt	er	nog	beter.	Daarbij	
zal	de	waardering	van	de	inwoners	alleen	nog	maar	groter	
worden.”	

Wat	wordt	er	verder	gedaan	aan	het	imagoprobleem?

Foto: Vonck

Bakx:	“Wij	nemen	deel	aan	een	gebiedsmanagement	groep,	
daarin	zitten	ook	de	woningcorporaties,	scholen	en	veel	ande-
re	instanties.	Er	wordt	over	nagedacht	of	een	andere	naam	het	
beter	zou	doen,	bijvoorbeeld	“Nieuw	Haarlem.”	Een	voorstel	
daarvoor	gaat	hopelijk	binnenkort	naar	de	gemeenteraad.”

José Bakx en Ruud Vader
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Nieuw onderkomen wijkraad Molenwijk!!

Waarschijnlijk	heeft	u	dit	al	eens	eerder	ergens	gelezen	of	
gehoord,	maar	voor	alle	duidelijkheid	hier	nog	een	keer	

het	verhaal.

Begin	december	kwam	de	wijkraad	ter	ore,	dat	er	een	ruimte	
leeg	stond	in	het	gebouw	van	PréSport	aan	de	Frieslandlaan	
no.	10.	Voorheen	was	de	wijkraad	ook	in	dit	gebouw	gevestigd.	
De	beschikbare	ruimte	is	weliswaar	kleiner	dan	die	we	hadden	
in	het	gebouw	aan	de	Zwemmerslaan,	maar	het	pand	ligt	veel	
centraler	in	de	wijk.	Dit	was	voor	de	wijkraad	een	van	de	be-
langrijkste	argumenten	om	de	verhuizing	aan	te	pakken.

PréSport	is	blij	met	de	komst	van	de	wijkraad	en	wij	zijn	blij	om	
wat	centraler	in	de	wijk	te	kunnen	wonen.	De	ruimte	is	door	
enkele	leden	van	het	bestuur	wat	opgefrist	vlak	voor	de	kerst	
en	op	16	december	2017	is	er	met	een	groepje	medewerkers	
van	de	wijk	getoast	op	de	nieuwe	ruimte!

De	eerste	vergaderingen	hebben	inmiddels	in	onze	nieuwe	
kamer	plaatsgevonden	en	dit	ging	tot	goede	tevredenheid	

van	ons	allemaal.	We	gaan	ons	vast	heel	snel	thuis	voelen	op	
deze	nieuwe	plek	en	hopen	veel	wijkbewoners	een	keer	hier	te	
treffen	bij	een	van	onze	vergaderingen	(elke	3e	dinsdag	van	de	
maand)	–	voor	de	agenda:	zie	onze	website	
www.wijkraadmolenwijk.nl/vergaderen. 

Muziek voor iedereen

Hein	Pijnenburg	was	lange	tijd	beroepsmuzikant.	Hij	maakte	
moderne	muziek,	‘heel	moeilijk	om	te	spelen,	maar	bijna	

niemand	vindt	het	mooi.’	Het	roer	is	totaal	omgegaan.	Met	
vrienden	begon	Hein	in	2010	de	Wereldmuziekschool,	waar	
het	doel	juist	is	dat	iederéén	muziek	kan	maken.	Aanvankelijk	
in	Belcanto,	sinds	enkele	maanden	in	het	winkelcentrum.	‘Ie-
dereen	kan	binnenlopen,	zo	brengen	we	muziek	nóg	dichter-
bij.’

Op	16	februari	is	Wereldmuziekschool	Plaza	officieel	geopend.	
De	muziekschool	zit	in	het	oude	kantoor	van	de	Rabobank,	aan	
het	pleintje	bij	de	Blokker.	De	deuren	staan	uitnodigend	open	
en	elke	voorbijganger	mag	op	de	piano	spelen	die	buiten	staat.	
Binnen	is	het	knus,	behalve	een	vleugel	is	er	ook	een	bar	met	
gemakkelijke	stoelen.	In	de	kelder	en	op	de	eerste	verdieping	
zijn	repetitieruimtes,	maar	veel	muzieklessen	worden	op	
andere	locaties	gegeven.	Bijvoorbeeld	in	basisschool	de	Wijde	
Wereld	(voorheen	de	Molenwiek,	naast	de	bibliotheek).	‘Als	
de	school	uit	is	staan	die	lokalen	leeg,	dan	kunnen	wij	er	mooi	
in.	We	zitten	ook	in	gebouwen	van	Kinderopvang	Haarlem	en	
Kennemerhart	(voorheen	SHDH).	We	geven	workshops	aan	de	
clientèle	en	na	afloop	kunnen	we	er	onze	eigen	lessen	geven.	
Met	zoveel	locaties	zijn	wij	een	muziekschool	die	naar	jou	
toekomt,	in	plaats	van	dat	jij	naar	de	school	moet.’

Dementerenden en doven
‘Maar	we	doen	nog	veel	meer.	Scholen	kunnen	ons	inhuren	
om	tijdens	schooltijd	de	muzieklessen	te	verzorgen.	Ook	ma-
ken	we	muziek	met	demente	bejaarden	in	een	verzorgingshuis.	
Ze	vinden	dat	heel	fijn,’	zegt	Hein	ontroerd.	‘En	zelfs	doven	en	
slechthorenden	geven	we	muziekles:	cello	of	saxofoon.	De	cel-
lo	hou	je	tegen	je	aan,	zo	voel	je	de	trillingen.	En	een	saxofoon,	
die	is	zo	hard,	dan	moet	je	wel	stokdoof	zijn	om	hem	niet	te	
horen.’

Plezier staat voorop
‘Ons	muziekonderwijs	is	heel	divers:	klassieke	muziek,	jazz	
en	popmuziek,	maar	ook	blues,	elektronische	muziek,	volks-
muziek	en	natuurlijk	wereldmuziek.	We	hebben	enthousiaste	
docenten,	het	plezier	van	de	leerling	staat	altijd	voorop.	Om	
iedereen	te	laten	horen	wat	wij	hier	bereiken,	spelen	we	zo	
vaak	mogelijk	voor	publiek	en	organiseren	maandelijks	een	
open	podium	voor	iedereen	van	binnen	en	buiten	de	Wereld-
muziekschool.

Verder	geven	we	workshops,	bijvoorbeeld	popbandje.	Pubers	
die	gitaar,	basgitaar,	drum,	keyboard	en	zang	doen.	Van	binnen	
en	buiten	de	muziekschool	kun	je	je	inschrijven.	Je	hebt	dan	
een	hele	leuke	dag	en	wie	weet	ontstaan	er	wel	bandjes	uit.	
Zoiets	doen	we	ook	met	cello’s	en	saxofoons.’

‘Samen spelen is samen leven’
Individuele	muzieklessen	zijn	dus	vaak	buiten	de	deur,	in	de	
school	repeteren	groepen	zoals	een	Big	Band:	het	Haarlems	
Dans	Orkest.	Ze	spelen	pure	jazzmuziek	uit	vooral	de	swingtijd,	
maar	zo	nu	en	dan	ook	een	onvervalst	dansnummertje	uit	
vervlogen	tijden.	Verder	is	er	Rudolf	Konersman,	met	een	koor	
dat	voor	iedereen	toegankelijk	is.	Hein:	‘Bij	veel	koren	moet	je	
auditie	doen,	maar	ook	wie	niet	zo	goed	toon	kan	houden	kan	
plezier	hebben	in	muziek	maken.’	

De	passie	en	creativiteit	waarmee	de	Wereldmuziekschool	
zoekt	naar	manieren	om	iedereen,	maar	dan	ook	werkelijk	
iedereen	het	plezier	te	geven	van	samen	muziek	maken,	ont-
roert	me.	Hun	slogan	‘muziek	voor	iedereen’	maken	ze	meer	
dan	waar.	Is	geld	een	probleem,	kijk	dan	op	www.jeugdcultuur-
fonds/haarlem.nl.	Samen	spelen	is	samen	leven!	Voor	meer	in-
formatie	of	een	gratis	proefles,	zie	www.wereldmuziekschool.
nl	of	loop	eens	binnen	in	het	winkelcentrum.

Paula Willems
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Zuidschalkwijkerweg en Tjadenterrein

Twee	projecten	waar	we	als	Molenwijkers	in	de	komende	
jaren	mee	te	maken	krijgen,	zijn		het	project	Vernieuwing	

Zuid	Schalkwijkerweg	en	de	geplande	woningbouw	op	het	
Tjadenterrein.

Geschiedenis

De	Zuid	Schalkwijkerweg	is	al	heel	oud.	Op	oude	kaarten	van	
het	Hoogheemraadschap	Rijnland	is	de	‘Schalkwijckerwegh’	al	
aangegeven.	

Het	detail	in	deze	foto	is	van	een	kaart	uit	1641.	De	weg	lag	op	
een	dijk	die	de	Roomolen	polder	en	de	toenmalige	Zuidschalk-
wijkerpolder	(	nu:	Verenigde	Grote	en	Kleine	Polders)	tegen	
het	water	van	het	Spaarne	en	de	Haarlemmermeer	bescherm-
de.

Mogelijk	stamt	de	huidige	naam	van	onze	wijk	‘Molenwijk’	af	
van	de	‘Schalckwycker	Molen’	die	op	het	midden	van	de	foto	
te	vinden	is.

Terug	naar	de	tijd	van	nu,	bijna	375	jaar	later,	is	de	Zuid	Schalk-
wijkerweg	aan	vernieuwing	toe.

De	gemeente	Haarlem	is	daarom	een	project	‘Vernieuwing	
Zuid	Schalkwijkerweg’	gestart.	Verderop	in	dit	artikel	komt	
ook	het	‘Plan	woningbouw	aan	het	(voormalig)	Tjaden-terrein’	
aan	bod.	Beide	projecten	raken	elkaar	zowel	in	de	planning	als	
uitvoering.

Vernieuwing Zuid Schalkwijkerweg.
Zoals	iedereen	heeft	kunnen	zien	die	van	deze	weg	wel	eens	
gebruik	heeft	gemaakt	de	laatste	tijd,	verkeert	de	weg	in	zeer	
slechte	staat,	met	veel	scheuren	in	het	wegdek.	In	November	
2017	is	al	een	noodreparatie	uitgevoerd	ter	hoogte	van	de	
Lage	Kadijk,	zie	onderstaande	foto.

De	gemeente	is	al	gestart	met	het	voorbereiden	van	dit	pro-
ject.	Allereerst	moet	de	werkomvang	hiervan	worden	bepaald.	
Het	is	bij	deze	weg	niet	zo	simpel	als	“oud	asfalt	eraf	en	nieuw	
asfalt	erop”.	Zoals	bij	de	inleiding	van	dit	artikel	is	aangegeven,	
ligt	de	weg	op	een	waterkerende	dijk,	die	onder	beheer	valt	
van	het	Hoogheemraadschap	Rijnland	(het	waterschap).	Met	
Rijnland	heeft	er	al	een	overleg	plaatsgevonden	om	tot	een	
totaal	plan	te	komen	voor	weg	en	dijk	samen.	Voorafgaand	aan	
de	ontwerpfase,	worden	er	een	milieukundig	en	een	geotech-
nisch	onderzoek	uitgevoerd,	alsmede	verkeerstellingen,	om	te	
zien	hoeveel	verkeer	er	nu	over	de	weg	gaat.

Klankbordgroep

In	het	project	doet	ook	de	‘Klankbordgroep	Zuid	Schalkwijker-
weg’	mee.	De	rol	van	de	klankbordgroep	is	in	deze	fase	van	het	
project	vooral	adviserend	en	meedenkend,	echter	niet	beslis-
send.	Het	project	team	verneemt	heel	graag	via	de	klankbord-
groep	welke	thema’s	er	leven	bij	de	bewoners.	Het	project-
team	is	voornemens	om	-als	het	project	wat	verder	gevorderd	
is-	een	informatieavond	voor	de	buurt	te	organiseren.	

De	klankbordgroep	kan	van	informatie	en	ideeën	worden	voor-
zien	op	het	e-mail	adres:	
klankbordgroepzsw@wijkraadmolenwijk.nl

Enkele	thema’s	die	besproken	zijn	uit	het	eerste	overleg	met	
de	klankbordgroep	zijn:
• Toenemend	verkeer	als	gevolg	van	het	project	woning-

bouw	op	het	Tjadenterrein
• Veiligheid,	voor	met	name	fietsers	en	schoolgaande	kin-

deren
• Bereikbaarheid	voor	nood	–	en	hulpdiensten
• Behoud	van	landschappelijke	karakter	van	de	weg
• Breedte	van	de	weg:	Er	is	maar	op	een	paar	plekken	mo-

gelijkheid	tot	passeren.
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Tijdlijn van het project:

In	de	maanden	Maart	en	April	van	dit	jaar	worden	de	resulta-
ten	van	bovengenoemde	onderzoeken	bekend	en	kan	de	
werkomvang	van	het	project	worden	bepaald.	In	Mei	wordt	
er	een	volgende	informatiebijeenkomst	voor	de	buurt	georga-
niseerd.	Daarna	wordt	het	werk	aanbesteed	en	hoopt	men	te	
starten	met	de	uitvoering	in	het	vierde	kwartaal	van	2018.

Plan woningbouw op het Tjadenterrein.
De	projectontwikelaar	Wibaut		is	voor	het	Tjadenterrein	bezig	
met	een	plan	voor	woningbouw.	De	Nota	van	Uitgangspunten	
voor	het	terrein	gaat	uit	van	maximaal	38	woningen.	Bij	de	
vernieuwing	van	de	Zuidschalkwijkerweg	wordt	door	de	
gemeente	uitgegaan	van	de	woningbouwplannen	.	Een	reden	
voor	de	ontwikkeling	van	het	Tjadenterrein	is	om	financiële	
middelen	te	genereren	om	de	bodemvervuiling	op	te	ruimen.	
Daarnaast	moet	de	dijk	aan	de	Ringvaartzijde	worden	ver-
hoogd.	Er	is	dus	een	maatschappelijke	noodzaak	om	iets	met	
het	terrein	te	gaan	doen.	

Wibaut	wil	gaan	kijken	dat	ze	het	plan	zo	maken	dat	het	voor	
iedereen	acceptabel	is.	Er	wordt	bovendien	geprobeerd	om	
hiermee	“dingen	voor	de	buurt”	mogelijk	te	maken.	Hierbij	valt	
te	denken	aan	een	mogelijkheid	om	te	keren	voor	vrachtwa-
gens	of	een	opstelplaats	voor	brandweerwagens	om	water	te	
laden,	zodat	ze	niet	zwaar	beladen	over	de	weg	hoeven.

Inrichting van het terrein met 32 woningen.

Het	terrein	is	het	meest	zuidelijk	gelegen	deel	van	Haarlem	en	
het	ligt	op	een	overgang	van	(polder)land	op	water.	Het	terrein	
wordt	een	klein	buurtschapje	en	zal	een	landschappelijke	sfeer	
uitademen.	In	het	project	komen	polderwoningen	en	dijkwo-
ningen	.Het	stedenbouwkundig	plan	gaat	uit	van	11	gebouwen	
van	verschillende	omvang	met	in	totaal	32	woningen.	Deze	
staan	gedraaid	ten	opzichte	van	elkaar,	zodat	er	doorkijkjes	
ontstaan	in	de	richting	van	polder	en	water.	Er	komen	plekken	
aan	het	water	die	voor	iedereen	toegankelijk	zijn.	De	kop	op	de	
hoek	van	het	Spaarne,	de	mooiste	plek	van	het	terrein	op	de	
middag	–	en	avondzon,	wordt	bijvoorbeeld	openbaar	gebied	
en	is	daarbij	voor	het	eerst	in	lange	tijd	publiek	toegankelijk.	
Onderstaande	foto	van	de	maquette	geeft	een	idee	van	de	
inrichting.	Hierop	is	goed	te	zien	dat	het	polderlandschap	
doorloopt	tot	aan	de	ontsluitingsweg.	Aan	het	water	komen	
houten	vlonders	en	de	hoogte	van	de	kade	wordt	zodanig	
dat	er	bootjes	kunnen	liggen.	Het	plan	voorziet	in	een	klein	
insteekhaventje	voor	ongeveer	6	bootjes.	Er	komen	geen	vrije	
kavels.	De	projectontwikkelaar	gaat	er	woningen	opzetten	met	
hulp	van	Faro	Architecten,	gespecialiseerd	in	duurzaam	en	
landelijk	bouwen.	De	woningen	zullen	samenhang	hebben	

met	elkaar	en	het	aanbod	bestaat	uit	vrijstaande	woningen,	
twee-onder-een-kap	en	korte	rijen.	Voor	het	parkeren	wordt	
voorzien	in	zoveel	mogelijk	parkeerplaatsen	op	eigen	erf	bij	de	
woningen.	Op	drie	plekken	in	het	plan	komen	parkeermogelijk-
heden	in	het	openbare	gebied.

foto: Hans Verleur

De	maquette	van	het	plan	voor	32	woningen	op	het	voormalig	
Tjadenterrein,	het	ontwerp	is	van	Mark	van	der	Heide	Urban	
Design.

Het groene beeld blijft behouden.

De	Haarlemse	bomenwachters	zijn	betrokken	bij	het	plan.	Aan	
de	polderkant	staan	knotwilgen,	die	in	het	plan	behouden	
blijven.	Op	de	kop	staan	grote	bomen,	die	vanwege	hun	slech-
te	conditie	en	de	sanering	en	ophoging	mogelijk	vervangen	
moeten	worden.

Duurzaamheid, architectuur en techniek.

In	het	architectonisch	ontwerp	wordt	duurzaamheid	geïnte-
greerd.	Er	wordt	onderzocht	of	de	woningen	een	EPC	van	0	
kunnen	krijgen,	door	o.a.	het	toepassen	zonnepanelen,	warm-
te	isolatie,	warmte	huishouding	en	dergelijke.	In	het	kader	van	
de	energietransitie,	komen	er	geen	gasaansluitingen	naar	de	
woningen.	Voor	de	bouw	wordt	uitgegaan	van	z.g.	circulair	
bouwen.	Door	het	toepassen	van	her	te	gebruiken	bouwmate-
rialen	alsmede	“droge”	bouwmethodes		wordt	een	grote	mate	
van	duurzaamheid	bereikt.	

Tijdlijn

Vanaf	voorjaar	van	2018	vindt	de	planvorming	plaats,	naar	
verwachting	zal	in	2019	de	bestaande	bebouwing	gesloopt	
en	de	bodem	gesaneerd,	in	2020	tot	en	met	2021	worden	de	
woningen	gerealiseerd.
Resumerend	kan	gezegd	worden	dat	beide	projecten	een	bij-
drage	zijn	voor	het	opwaarderen	van	de	Zuid	Schalkwijkerweg.

Joop Spiekermann

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de gezamenlijke 
verslaggeving door Antea Group en Wibaut van de informatie-
avond gehouden op 19 december 2017. 
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Verrassende kennismaking met Abeia Abou Zend

Een	voordeel	van	Molenwijk	is	dat	er	leuke	mensen	wonen.	
Als	ik	Abeia	voor	het	eerst	ontmoet	heb	ik	net	op	internet	

opgezocht	of	je	Syrische	vrouwen	wel	of	juist	niet	een	hand	
geeft.	Wikipedia	raadt	dat	af,	maar	als	ik	de	kamer	in	het	
Wijkraadgebouw	binnenkom	waar	ze	al	wacht	voor	het	inter-
view,	staat	ze	op	en	komt	met	uitgestoken	hand	op	mij	af.	So	
much	voor	het	Internet.	
Ik	had	me	vooraf	afgevraagd	waarom	ze	in	Molenwijk	was	
komen	wonen.	Het	antwoord	is	ontwapenend	simpel:	Haar	
man	Ammar	was	er	in	maart	2015	komen	wonen,	op	Texelhof.	
Dus	het	betrof	in	december	van	dat	jaar	gewoon	een	gezins-
hereniging.	Wat	vindt	ze	van	het	wonen	hier?	Abeia:	“Heel	
plezierig.	Het	is	een	rustige	buurt	en	mijn	dochter	van	10	kan	
veilig	buiten	spelen.	Verder	heb	ik	heel	veel	lieve	en	vriende-

lijke	buren.	We	hebben	een	fijn	huis	en	er	zijn	op	loopafstand	
veel	voorzieningen,	zoals	het	winkelcentrum,	een	park	om	te	
hardlopen,	een	zwembad	en	onze	huisarts.	

Of	er	ook	dingen	zijn	die	ze	hier	minder	prettig	vindt,	vraag	ik.	
Abeia:	“Het	zou	fijn	zijn	als	het	park	bij	de	molenplas	beter	was	
verlicht,	het	is	daar	erg	donker.	Ik	voel	me	daar	dan	niet	veilig.	
Er	is	ook	een	grote	plek	om	honden	los	te	laten	lopen	en	daar	
hebben	mijn	dochter	en	ik	wel	moeite	mee.	We	zijn	

bang	voor	honden	en	als	die	onaangelijnd	naar	ons	toe	komen	
en	proberen	te	likken,	dan	zijn	we	erg	bang.	Mijn	dochter	
durft	daar	ook	niet	alleen	naartoe	te	gaan.	Het	eerste	jaar	dat	
ik	hier	woonde	heb	ik	het	wel	moeilijk	gehad.	In	Syrië	had	ik	
veel	vrienden	familie	en	collega’s	bij	de	bank	waar	ik	13	jaar	
heb	gewerkt	en	die	mis	ik	natuurlijk	erg.	Vrienden	maken	hier	
vind	ik	ook	lastig,	eigenlijk	heb	ik	maar	één	echte	Nederlandse	
vriendin.	De	vriendelijke	contacten	met	mijn	buren	blijven	toch	
vaak	een	beetje	oppervlakkig.	Maar	ik	heb	ervan	genoten	dat	
we	deze	zomer	na	de	activiteiten	in	het	kader	van	de	Oasis	
Games	(wijkverbeteringsprojecten,	red.)	een	leuk	feest	konden	
organiseren.	Ik	heb	toen	een	Syrische	maaltijd	gekook	voor	60	
mensen.	Dat	was	heel	leuk	en	ik	heb	er	veel	nieuwe	contacten	
aan	overgehouden.	Maar	echte	vrienden	of	vriendinnen	nog	
niet	en	dat	zou	ik	best	graag	willen.	

Ook	het	water	van	de	Molenplas	biedt	haar	veel	ontspanning:	
Lekker	chillen	op	een	bankje	aan	het	water,	op	het	terras	een	
kopje	koffie	doen	en	gezellig	praten	met	andere	mensen.

Heeft	ze	nog	wensen?	Abeia:	“Ja,	ik	zou	graag	willen	dat	mijn	
dochter	haar	diploma	zwemmen	haalt,	er	is	hier	veel	water	
in	de	buurt	en	het	lijkt	mij	goed	als	kinderen	zich	kunnen	
redden	als	ze	in	het	water	vallen.	Ze	krijgt	daar	zwemles	voor	
in	het	zwembad	van	Pre-sport,	hier	vlakbij.	Ook	zou	ik	het	leuk	
vinden	als	er	in	onze	eigen	wijk	een	soort	buurthuis	was,	waar	
mensen	elkaar	bij	koffie	of	thee	gezellig	kunnen	ontmoeten.	
Riet	Ooms,	die	ook	aan	het	interview	deelneemt,	vertelt	dat	
er	plannen	zijn	voor	een	terrasje	bij	de	put	van	Vink,	achter	
de	Texaco	benzinepomp.	Dat	vindt	Abeia	een	heel	goed	plan,	
want	een	plekje	om	verder	met	buurtbewoners	in	contact	te	
komen	is	er	verder	eigenlijk	niet	in	de	buurt.	Riet:	“We	zouden	
eigenlijk	een	soort	buurthuis	moeten	hebben.	Voor	een	wijk	
met	20.000	inwoners	is	het	eigenlijk	raar	dat	zoiets	er	niet	
is.	Als	wijkraad	gaan	we	ons	daar	sterk	voor	maken.	Wat	de	
hondenuitlaatplek	betreft,	zijn	we	aan	het	proberen	om	die	te	
verplaatsen,	dus	dan	kan	ook	dat	probleem	worden	verholpen.	
Eerst	nog	medewerking	krijgen	van	de	gemeente.”		
Of	er	nog	iets	is	dat	ze	wil	aanvullen	op	dit	interview?	Abeia:	
“Ja,	ik	wil	graag	benadrukken	dat	ik	heel	dankbaar	ben	voor	
de	hulp,	die	ik	van	diverse	mensen	in	de	buurt	krijg!	Ook	wat	
meer	speelplaatsjes	voor	kinderen	zou	een	goede	zaak	zijn.”

Ruud Vader

Oproep
De	wijkraad	werd	onlangs	benaderd	met	een	vraag	over	zonnepanelen	in	

Molenwijk.	Bewoners	van	Molenwijk	willen	graag	zonnepanelen	op	het	
dak	van	hun	flat	plaatsen,	maar	blijkt	via	de	VvE	niet	haalbaar.		Nu	zouden	
zij	graag	participeren	in	een	project	met	collectieve	zonnedaken.	

Wij	weten	niet	of	er	in	Molenwijk	al	dit	soort	projecten	draaien,	c.q.	of	er	
meer	mensen	zijn,	die	hieraan	denken	om	het	op	te	starten.	Weet	u	iets	
over	een	dergelijk	project	in	onze	wijk	(of	in	een	ander	deel	van	Schalk-
wijk),	of	b	ent	u	zelf	ook	geïnteresseerd	in	een	dergelijk	project,	laat	het	
dan	weten	aan	info@wijkraadmolenwijk.nl.	Misschien	kan	er	iets	worden	
opgestart	in	Molenwijk,	of	komen	er	mogelijkheden	om	u	aan	te	sluiten	bij	
bestande	projecten.
Wij	zijn	ook	erg	benieuwd!!!
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Cultuur in schalkwijk

De	Stichting	Culturele	Activiteiten	Schalkwijk	(SCAS),	waar	
ook	uw	voorzitter	deel	van	uitmaakt,	organiseert	een	

groot	aantal	culturele	activiteiten	in	verschillende	delen	van	
Schalkwijk.	En	het	is	de	bedoeling	dat	dit	aanbod	van	culturele	
activiteiten	met	het	jaar	groter	zal	worden.

Het	bestuur	van	de	stichting	bestaat	momenteel	uit	zo’n	10-12	
enthousiaste	mensen,	die	regelmatig	bij	elkaar	komen	om	de	
kalender	te	vullen	en	om	weer	nieuwe	ideeën	uit	te	werken.	
Vertegenwoordigd	in	de	stichting	zijn:	de	wijkraden,	Muziek	
in	de	kerk,	de	bibliotheek,	de	Wereld	Muziek	School,	centrum	
Schalkwijk	en	nog	een	aantal	mensen,	die	hun	roots	in	de	
wereld	van	de	muziek	hebben	liggen.

In	2017	is	ook	Schalkwijk	aan	Zee	door	SCAS	geadopteerd	(op	
verzoek	van	de	gemeente)	en	hierdoor	heeft	dit	evenement	
afgelopen	jaar	een	specifiek	Schalkwijks	karakter	gekregen,	
hetgeen	we	in	2018	nog	meer	willen	gaan	benadrukken.

Zoals	de	planning	er	voor	2018	uitziet,	zal	er	elke	2e	zondag	
van	de	maand	een	concert	zijn	in	de	Ontmoetingskerk	en	elke	
laatste	zaterdag	van	de	maand	een	concert	in	het	Winkel-
centrum.	Uiteraard	zullen	wij	de	concrete	programmering	van	
al	deze	activiteiten	steeds	aankondigen	op	de	agenda	van	onze	
website:	www.wijkraadmolenwijk.nl	en	via	de	flyers	op	

onze	Facebookpagina:	@wijkraadmolenwijkhaarlem.	U	kunt	
Facebook	ook	vinden	via	de	startpagina	van	de	website	(aan	
de	rechterkant).

Het schema voor 2018 jaar vindt u hieronder. Wie er precies gaan optreden ziet u later op de site!Cultuur
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Bewonerscommissie Elan Wonen in Molenwijk
Samenstelling van de Bewonerscommissie
Voorzitter	 	Loes	Penning
Penningmeester	 	Cees	Wallenburg
1e	secretaris	 	Carla	Brem
2e	secretaris	 	Marthi	Rooseboom	de	Vries

Nog voor de kerstdagen werden we verrast door een pak sneeuw. 
Hoe mooi een dik pak sneeuw ook is, er kleeft een groot bezwaar 
aan: gladheid. Voor de bestrijding van gladde wegen is de over-
heid verantwoordelijk. Maar hoe is dat bij een gladde stoep door 
sneeuw voor je huis? Onze aardige buurman had al heel vroeg de 
halve straat sneeuwvrij gemaakt. Maar, ben ook je aansprakelijk 
als iemand daarover uitglijdt en letsel oploopt?
Vroeger was je als inwoner van Nederland verplicht om je stoep/
inrit sneeuwvrij te maken. De plicht was opgenomen in de Al-
gemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. In de 
praktijk bleek het ondoenlijk om deze regel te handhaven. In 2007 
is daarom de verplichting door de burgers geschrapt.

Wie is verantwoordelijk voor een sneeuwvrije stoep?
Eigenlijk	niemand.	De	gemeente	heeft	wel	een	inspannings-
verplichting,	maar	geen	garantieverplichting	als	het	gaat	om	
gladheidsbestrijding.	Bovendien	krijgen	in	dat	geval	autowegen,	
busbanen	en	fietspaden	altijd	voorrang.	Woonwijken	komen	pas	
als	laatste	in	aanmerking	voor	een	strooibeurt.

Gladheid veroorzaken is wel strafbaar,
bijvoorbeeld	door	bij	strenge	vorst	je	auto	te	wassen,	of	een	
mooie	glijbaan	voor	de	kinderen	te	maken	door	water	over	de	
stoep	te	sproeien.
De winter is nog niet voorbij, en als er weer een                 
pak sneeuw valt, denk dan net als mijn buurman
aan de oudere bewoners. 

De	jaarwisseling	is	vrij	rustig	verlopen,	met	prachtig	siervuurwerk.	
Jammer	dat	het	opruimen	van	de	vuurpijlen	etc.,	er	dit	keer	bijin-
schoot	en	de	rommel	nog	dagen	bleef	liggen.

Melden van klachten groen en bestrating
Losliggende	staattegels,	overhangend	groen,
Straatverlichting,	bomen	die	te	hoog	worden	en	geen	licht	meer	
doorlaten,	zwerfvuil	en	nog	veel	meer,	meld	het	bij:	Melding 
Maken Spaarnelanden

Wijkbudget
Het	wijkbudget	is	het	afgelopen	jaar	besteed	aan	planten	voor	
de	openbare	ruimte.	Bewoners	die	het	openbaar	groen	in	hun	
omgeving		onderhouden,	konden	een	aanvraag	doen	om	nieuwe	
planten	aan	te	schaffen.	Zie	resultaat	(foto).	Wilt	u	ook	de	boel	
opfleuren	met	wat	nieuwe	planten	in	uw	omgeving	of	heeft	u	
een	goed	idee	voor	de	besteding	van	het	wijkbudget,	laat	het	ons	
weten.

Huisje huisje app
Vanaf	september	2017	is	er	een	gratis	app	beschikbaar,	ontwik-
keld	door	woningcorporaties	die	het	aanbod	van	betaalbare	
huurhuizen	willen	vergroten.	Voor	huurders	die	graag	van	huis	
willen	ruilen,	ook	naar	een	andere	stad,	moeten	wel	toestemming	
hebben	van	de	verhuurder.	Is	je	woning	aangesloten	bij	huisje	
huisje	dan	is	ruilen	makkelijk.	De	nieuwe	app	brengt	huurders	die	
willen	verhuizen	bij	elkaar.	Zo	vinden	huurders	sneller	een	woning	
die	past	bij	hun	wensen.	
Kijk	op:	www.huisjehuisje.nl

Jaarlijkse bewonersvergadering
De	bewonerscommissie	vergadert	gemiddeld	drie	keer	per	jaar,	
waarvan	één	keer	jaarlijks	met	betrokken	bewoners.	In	plaats	van	
de	jaarlijkse	vergadering	is	het	ook	mogelijk	om	een	rondgang	
door	de	wijk	te	houden	om	woon-	leefomstandig-
heden	te	signaleren.	Laat	ons	weten	waar	uw	voorkeur	naar	uit	
gaat.

Bedenk goed voor wie U opendoet
In	de	vorige	Molen	hebben	wij	deurkettingen	voor	de	voordeur	
aangeboden	voor	iedereen	die	er	nog	geen	gekregen	had.	Een	
aantal	mensen	heeft	er	alsnog	op	gereageerd	maar	misschien	
heeft	u	het	gemist.	We	hebben	er	nu	nog	+/-	25,	dus	als	u	nog	
belangstelling	hebt!!!!!!!!!!!!!!!
U	bestelt	de	deurketting	per	email	naar:	ymcees@hetnet.nl
Of	met	een	briefje	naar:	Cees	Wallenburg,	Dever	50,	Haarlem

E-mailadressen:
Loes	Penning	  loes.penning@kpnplanet.nl
Cees	Wallenburg  ymcees@hetnet.nl
Carla	Brem  carla@bremmetje.com
Marthi  marthi@rooseboomdevries.nl
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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


