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Van de voorzitt er
Dit	keer	een	aantal	bijzondere	mededelingen	vanuit	het	bestuur	
van	de	wijkraad:	de	wijkraad	Molenwijk	 is	op	dit	moment	op	
volle	 sterkte.	Met	ti	en	bestuursleden	denken	we	dat	 het	mo-
gelijk	 is	alle	zich	voordoende	ontwikkelingen	en	projecten,	die	
onze	wijk	 aangaan	of	 raken,	 te	 volgen.	Daarnaast	 kunnen	we	
zo	nodig	bestuursleden	aanwijzen	die	bepaalde	projecten	gaan	
volgen	of	erin	gaan	meedraaien.	Dit	is	een	heel	fi	jne	constate-
ring,	vooral	omdat	we	een	paar	jaar	geleden	nog	wel	eens	zaken	
moesten	laten	lopen	wegens	gebrek	aan	bemensing.	

Het	bestuurslid	dat	kort	geleden	als	 laatste	 instapte,	 is	Margo	
Weesie;	 zij	 stelt	 zichzelf	 elders	 in	dit	 blad	 voor.	Hartelijk	wel-
kom,	Margo!

Een	van	de	projecten	waar	de	wijkraad	zich	intensief	mee	bezig-
houdt,	is	Panorama	Lokaal.	Dit	is	een	prijsvraag,	uitgeschreven	
door	de	Rijksbouwmeester,	voor	de	aanpak	van	wijken	aan	de	
rand	van	de	stad,	waarbij	nu	eens	vanuit	andere	gezichtspunten	
de	invulling	wordt	bekeken.	Pré	Wonen	heeft		aan	de	gemeen-
te	 Haarlem	 gevraagd	 zich	 hiervoor	 in	 te	 schrijven	 en	met	 de	
wijkraad	erbij	vormen	deze	drie	parti	jen	de	coaliti	e	die	dit	tra-
ject	gaat	trekken.	Het	gebied	waarover	nagedacht	wordt	voor	
een	nieuwe	invulling	is	voornamelijk	het	stuk	grond	dat	vrijkomt	
na	sloop	van	de	fl	ats	in	de	Waddenstraat	en	Texelhof.	Mogelijk	
wordt	ook	het	terrein	van	TP2	(Terschellingpad)	erbij	betrokken	
en	heel	misschien	zelfs	het	terrein	op	de	Zwemmerslaan.	Op	3	
oktober	 jl.	was	 er	 een	bijeenkomst	 van	 allerlei	 groeperingen,	
waarbij	een	ieder	input	mocht	leveren	voor	de	vraagstelling	van	
de	prijsvraag.	Op	30	oktober	is	een	volgende	bijeenkomst	met	

een	aantal	specialisten	en	daarna	gaan	de	projectt	eams	aan	de	
slag	om	een	mooi	plan	 voor	dit	 gebied	 te	maken.	Het	 is	 niet	
100%	zeker	dat	het	winnende	plan	ook	daadwerkelijk	gebouwd	
gaat	worden,	maar	dat	is	wel	ons	streven.	We	houden	u	op	de	
hoogte.

Een	ander	project	dat	ik	graag	onder	de	aandacht	wil	brengen	is	
de	Democrati	sche	Buurtbegroti	ng.	Elders	in	deze	krant	vindt	u	
meer	informati	e	hierover.

Nog	 een	 ander	 leuk	 bericht:	 er	melden	 zich	 regelmati	g	men-
sen	aan	die	net	 in	onze	wijk	zijn	komen	wonen	en	 iets	willen	
doen	binnen	de	wijk,	super!	We	vinden	voor	iedereen	een	leuk	
plekje.	Dus,	zoals	het	er	nu	uitziet,	houden	we	straks	een	nieuw-
jaarsrecepti	e	voor	alle	acti	evelingen	in	Molenwijk	en	nodigen	wij	
ongeveer	70	mensen	uit!	Maar	er	kunnen	nog	alti	jd	meer	men-
sen	iets	doen,	bijv.	in	het	groen	bij	het	Middengebied.	Interesse?	
Meld	u	aan	via:	info@wijkraadmolenwijk.nl. 

Voorwoord

Riet Ooms, 

voorzitt er wijkraad Molenwijk.
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Ontwikkelingen in de wijk…

Sinds	een	aantal	weken	is	de	boerderijwinkel	van	Irma	van	de	
Nes	weer	open!	Na	de	brand	van	2	jaar	geleden	konden	we	

daar	 niet	meer	 terecht	 voor	 onze	 boerenproducten,	maar	 nu	
weer	wel.	 Elke	 vrijdag	en	 zaterdag	 tussen	09:00	en	17:00	uur	
staat	de	deur	van	de	winkel	open	en	helpen	Irma	en	haar	dochter	
u	aan	alles	wat	u	maar	wilt	hebben.	Succes,	dames	Van	de	Nes.	

Aanpak groen Aarwinkelweg en Korenburgerweg

Nadat	vorig	jaar	de	eerste	fase	van	de	aanpak	van	de	groenstroken	
in	deze	buurt	was	aangepakt	kreeg	de	wijkraad	vragen	over	het	
vervolg	 van	 dit	 traject.	 Navraag	 bij	 de	 gemeente	 leverde	 het	
volgende	op:	deel	2	wordt	volgend	jaar	(najaar	2020)	aangepakt.	
Het	 groen	moet	eerst	 uitgroeien	 zodat	 er	weer	 schuilplekken	
zijn	voor	de	aanwezige	egels.	Over	deel	1	heeft	de	gemeente	
ook	geluiden	gehoord	dat	men	klachten	had	over	de	strook	met	
kruiden	langs	de	weg.	De	nazorg	ligt	bij	Spaarnelanden	en	daar	
is	 advies	 bij	 ingewonnen.	 Zij	 geven	 aan	 dat	 kruidenmengsels	
best	 2	 jaar	nodig	hebben	om	goed	op	 te	 komen.	Men	hoopt	
dus	volgend	voorjaar	op	een	beter	beeld.	Mocht	het	alsnog	niet	
goed	gaan,	dan	zal	 in	fase	2	beter/anders	gewerkt	worden	en	
wordt	bekeken	of	er	nog	iets	met	de	kruiden	van	de	eerste	fase	
gedaan	kan	worden.	Uiteraard	krijgen	mensen	weer	bericht	als	
er	volgend	jaar	aan	de	slag	gegaan	wordt.	
Verder	is	er	altijd	nog	informatie	te	vinden	op	de	projectenpagina:	
www.haarlem.nl/aarwinkelweg-en-korenburgerweg-groot-
onderhoud-aan-openbaar-groen

Zonnestroomdak

Donderdag	10	oktober	jl.	is	het	collectieve	zonnestroomdak	op	
het	dak	van	Kinderdagverblijf	Rozemarijn	aan	de	Laan	van	Angers	
in	Schalkwijk	 feestelijk	geopend.	Een	project	waarin	 totaal	27	

huishoudens	in	de	buurt	meedoen	en	zo	stroom	opwekken	voor	
hun	woning.	En	niet	alleen	bewoners	van	Europawijk	doen	mee	
aan	dit	project:	ook	enkele	Molenwijkers	zijn	door	de	wijkraad	
in	 contact	 gebracht	met	 dit	 collectief	 (het	 Spaarnecollectief),	
met	als	gevolg	dat	zij	nu	ook	meedraaien	in	het	project.
Leuk	weetje:	het	Spaarnecollectief	 is	nog	steeds	op	zoek	naar	
daken	 in	 Schalkwijk	 –	dus	ook	 in	Molenwijk	 -	 om	het	project	
verder	 uit	 te	 breiden.	 Weet	 u	 een	 groot	 dak	 dat	 hiervoor	
gebruikt	kan	worden?	Meld	het	aub!
Meer	informatie	is	te	vinden	op:
www.kennemerenergie.nl/kdcrozemarijn

Cultuurmakelaar

Met	 grote	 regelmaat	 organiseert	 SCAS	 (Stichting	 Culturele	
Activiteiten	Schalkwijk)	concerten	in	het	winkelcentrum	of	in	de	
Ontmoetingskerk	aan	de	Frankrijklaan.	Om	dit	alles	nog	beter	
in	te	kunnen	plannen	en	goed	te	laten	verlopen	heeft	SCAS	met	
subsidie	 van	de	 gemeente	Haarlem	een	Cultuurmakelaar	 aan	
kunnen	 trekken.	Zij	heet	Arianne	den	Haan	en	 is	 kortgeleden	
gestart	met	haar	werkzaamheden	(vanuit	de	bibliotheek).	We	
wensen	haar	veel	succes	en	hopen	dat	er	veel	mooie	culturele	
activiteiten	gaan	plaatsvinden	in	Schalkwijk.
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Jeu-de-boulesbanen feestelijk geopend

In	 het	 centrum	 van	 Molenwijk,	 aan	 de	 Zuiderzeelaan	 tussen	
Vredenburg	 en	 Pampus,	 liggen	 twee	 compleet	 gerenoveerde,	

openbare	 jeu-de-boulesbanen.	 Zondag	22	 september	 jl.	was	de	

feestelijke	 opening	 van	 de	 banen	 door	 initiatiefnemers	 JanBert	
Eweg	 (Wijkraad	 Molenwijk)	 en	 Lucia	 Grooff	 (SportSupport	
Haarlem).	Wouter	Meyboom,	voorzitter	van	vereniging	De	Gouden	
Gooi,	was	aanwezig	om	de	Molenwijkers	de	eerste	beginselen	bij	
te	brengen.	Ook	het	wijkraadbestuur	was	goed	vertegenwoordigd.	

De	belangstelling	op	deze	mooie	nazomerse	dag	was	geweldig.	
Meer	dan	70	mensen	waren	naar	dit	evenement	toegekomen,	
waar	zij	werden	onthaald	met	koffie,	en	wat	later	genoten	van	
frisdrank	 en	 een	 wijntje	 met	 bijbehorende	 hapjes.	 Dit	 alles	
gesponsord	door	supermarkt	Jumbo.	De	hele	middag	werd	er	
gespeeld	 door	 gevorderde	 petanque-spelers,	 vergezeld	 door	
geïnteresseerde	 buurtbewoners	 die	 gezellig	met	 elkaar	 zaten	
te	keuvelen	op	de	nieuw	geplaatste	banken.	Nieuwe	contacten	
werden	aangegaan,	met	als	uitkomst	dat	er	een	ploegje	van	ca.	
10	 vrouwen	en	mannen	nu	elke	donderdagmiddag	 tussen	14	
en	16	uur	 komt	 spelen.	 Intussen	hebben	 zich	 nieuwe	 spelers	
aangemeld	om	mee	te	doen.	Ter	info:	de	banen	zijn	openbaar,	
jong	en	oud	kunnen	elke	dag	van	de	banen	gebruikmaken!Foto Wouter Moné

Parkeer-, uitwijk- en keerproblematiek Zuid Schalkwijkerweg

Op	 17	 september	 jl.	 heeft	 de	 wijkraad	 samen	 met	 een	
vertegenwoordiger	 van	 de	 gemeente	 een	 locatiebezoek	

gedaan	 op	 de	 Zuid	 Schalkwijkerweg	 vanwege	 de	 ervaren	
knelpunten:	 parkeren,	 het	 gebruik	 van	 insteekhavens	 en	
keermogelijkheden.	 Dit	 bezoek	 was	 naar	 aanleiding	 van	 een	
brief	van	de	wijkraad	aan	de	gemeente	over	deze	problematiek,	
gevolgd	door	een	inspreekbeurt	bij	de	Commissie	Beheer.

Parkeren van auto’s

Er	is	sprake	van	parkeren	in	de	berm.	Dit	is	juridisch	toegestaan,	
zolang	de	 auto	maar	 niet	met	 de	wielen	op	de	 rijbaan	 staat.	
Geheel	of	 gedeeltelijk	parkeren	op	de	 rijbaan	 is	 verboden	en	
hierop	is	handhaving	mogelijk.	Op	(ongewenst)	parkeren	op	de	
insteekhavens	is	geen	handhaving	mogelijk.

Voor	bewoners	en	bezoekers	van	de	Zuid	Schalkwijkerweg	zijn	
de	volgende	maatregelen	voorgesteld:

• Het	plaatsen	van	verkeers-/informatieborden	waarop	
automobilisten	 erop	 worden	 gewezen	 dat	 parkeren	
in	 de	 berm	 ongewenst	 is,	 omdat	 de	 bermen/taluds	
hierdoor	verzakken.

• Bij	de	insteekhavens	een	markering	(verf)	aanbrengen	
op	het	wegdek.

• Het	plaatsen	van	verkeers-/	informatieborden	nabij	de	
insteekhavens	 waarop	 automobilisten	 erop	 worden	
geattendeerd	dat	dit	 een	uitwijk/insteekplaats	 is	 en	
parkeren	hier	ongewenst	is.

• Het	plaatsen	van	verkeers-/informatieborden	waarop	
automobilisten	 worden	 gewezen	 op	 aanwezige	
openbare	 parkeerplaatsen,	 zoals	 de	 parkeerplaats	
tussen	 de	 jachtwerven	 en	 de	 parkeerplaats	 bij	 de	
sportvelden	van	s.v.	United.

• Beroep	doen	op	‘goed	buurmanschap’,	door	een	brief	
aan	bewoners	te	sturen	waarin	wordt	uitgelegd	wat	
het	gewenste	verkeersgedrag	is	en	waar	wel	en	niet	
geparkeerd	mag/moet	worden.

De	 gemeente	 heeft	 beloofd	 bovengenoemde	maatregelen	 zo	
snel	mogelijk	en	bij	voorkeur	nog	dit	najaar	uit	te	voeren.

Keerlus/insteekvoorziening bij Zuid Schalkwijkerweg 58 

(voormalig Tjaden-terrein)

De	wijkraad	had	zorgen	over	geen	of	beperkte	keervoorzieningen	
bij	 deze	 locatie.	 Na	 het	 hierboven	 beschreven	 bezoek	 heeft	
de	 wijkraad	 eveneens	 een	 bezoek	 gebracht	 aan	 de	 open	
dag	 (12	 oktober	 jl.)	 van	 het	 Haarlem	 Buiten-project,	 dat	 het	
voormalige	 Tjaden-terrein	 gaat	 ontwikkelen	 voor	 de	 bouw	
van	 32	woningen.	 Zowel	 bij	 de	 entree	 als	 op	 het	 terrein	 zelf	
zal	 een	 keermogelijkheid	 komen	 voor	 vrachtwagens.	 Daarbij	
moet	 gedacht	 worden	 aan	 de	 grootte	 van	 een	 vuilniswagen.	
In	de	 realisatiefase	 van	dit	 project	 zal	 bekeken	worden	of	 dit	
inderdaad	zo	is.

Ter	 afsluiting	wil	 ik	 nog	benadrukken	dat	 de	weg	even	breed	
blijft	 als	 nu	 en	 dat	 er	 geen	 extra	 insteekhavens	 bijkomen.	
Dit	 waren	 en	 zijn	 nog	 steeds	 de	 uitgangspunten	 van	 het	
reconstructieproject	Zuid	Schalkwijkerweg.

De	wijkraad	hoopt	u	in	de	volgende	editie	weer	wat	te	melden	
over	 de	 voortgang	 omtrent	 de	 parkeerproblematiek	 en	 het	
reconstructieproject.

Foto Wouter Moné
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Klachten over grofvuil

Omdat	 de	 wijkraad	 regelmatig	 wordt	 geconfronteerd	 met	
klachten	 over	 grofvuil,	 lijkt	 het	 ons	 goed	 u	 nogmaals	 te	

voorzien	van	informatie	over	het	aanbieden	van	grof	huisvuil.

Aanbiedregels voor de afspraak grof huishoudelijk afval
Spaarnelanden	is	u	graag	van	dienst	en	doet	haar	werk	zo	goed	
mogelijk.	 Samen	met	 u	 en	 de	 onderstaande	 	 	 aanbiedregels	
krijgen	zij	dit	voor	elkaar.

Hoeveel grof huishoudelijk afval mag u aanbieden?

• Per	 afspraak	 kunt	 u	maximaal	 2	m³	 (twee	 kubieke)	meter	
aanbieden.	Een	kubieke	meter	komt	overeen	met	de	inhoud	
van	een	kubus	van	1	meter	lang,	breed	en	hoog.	Dit	is	met	
betrekking	tot	grof	huishoudelijk	afval	soms	wat	 lastiger	te	
meten,	maar	het	gaat	om	een	schatting.	

Hoe moet u het grof huishoudelijk afval aanbieden?

• Zet	 het	 grof	 huishoudelijk	 afval	 zo	 netjes	 mogelijk	 bij	
elkaar neer.

• Bundel	 planken,	 takken	 etc.	 zoveel	mogelijk	 door	 deze	
samen	te	binden.	Maximaal	25	kg	per	stuk	of	bundel,	niet	
langer	dan	1,50	meter.	Banken,	matrassen,	bedden	etc.	
hoeven	niet	aan	deze	1,50	meter	te	voldoen.

• Biedt	 u	 een	fiets	 of	 kinderwagen	 aan?	Geef	 dit	 aan	bij	
het	maken	van	de	afspraak	én	hang	er	een	label	aan	met	
daarop	de	tekst	 'ophalen	grof	afval'.	Anders	kunnen	we	
de	fiets	of	kinderwagen	niet	meenemen.

Wanneer kunt u het grof huishoudelijk afval aanbieden?

• U	mag	het	grof	huishoudelijk	afval	uitsluitend	vanaf	21:00	uur	
voorafgaand	aan	de	afgesproken	ophaaldag	tot	7:30	uur	op	
de	afgesproken	ophaaldag	in	de	openbare	ruimte	aanbieden.

• Afvalstoffen	die	om	20:00	uur	op	de	avond	van	de	afgesproken	
ophaaldag	 niet	 zijn	 ingezameld,	 dienen	 uit	 de	 openbare	
ruimte	te	worden	verwijderd.

Waar kunt u het grof huishoudelijk afval aanbieden?

• Plaats	 het	 grof	 huishoudelijk	 afval	 goed	 zichtbaar	 aan	 de	
openbare	weg	apart	van	spullen	die	u	NIET	aanbiedt.

• Vermeld	 de	 aanbiedplaats	 van	 het	 grof	 huishoudelijk	 afval	
indien	dit	afwijkt	van	het	huisadres.	

• Het	huisadres	en	de	aanbiedplaats	van	het	grof	huishoudelijk	
afval	dienen	zich	in	dezelfde	wijk	te	bevinden.	

• Grof	huishoudelijk	afval	wordt	NIET	uit	uw	tuin	of	van	eigen	
terrein	verwijderd.

Gezichten van Molenwijk
NLP-coach Liezette

Al	23	jaar	woont	Liezette	in	dit	huis	op	Poelgeest	met	zicht	op	de	weilanden,	achter	in	Molenwijk.	Haar	kinderen	(27	en	23	jaar)	
zijn	er	opgegroeid	maar	wonen	inmiddels	op	zichzelf.	Het	was	een	pittig	jaar,	want	haar	man	is	afgelopen	december	overleden.	

Ondanks	een	zware	tijd	met	veel	zorg	heeft	hij	haar	altijd	gestimuleerd	bij	het	volgen	van	haar	recent	afgeronde	opleiding.	Het	
contact	met	kinderen	en	buren	is	goed:	“beter	kan	ik	me	niet	wensen”.

“In	Molenwijk	heb	je	echt	het	gevoel	dat	je	buiten	bent;	ik	wandel	zo	naar	de	Zuid	Schalk-
wijkerweg	of	naar	het	Molenpark!	Wat	jammer	is,	is	dat	het	onkruid	niet	meer	goed	wordt	
bijgehouden.”

Liezette	werkt	als	coördinerend	buddy	voor	arbeidsparticipanten	bij	de	Belastingdienst	
en	heeft	sinds	dit	jaar	ook	een	eigen	NLP-coachingspraktijk	aan	huis.	NLP	(neuro	lingu-
istisch	programmeren)	werkt	met	het	onbewuste;	 Liezette	 let	op	hoe	 iemand	kijkt	en	
welke	woorden	gebruikt	worden.	Zo	‘leest’	ze	iemand	en	daar	werkt	ze	mee.	Ze	vertelt	
dat	het	ongelooflijk	is	hoe	goed	NLP	werkt.	Een	consult	duurt	soms	wel	twee	tot	drie	uur,	
maar	daarna	is	 iemand	bijvoorbeeld	wel	van	de	ergste	angst	af.	Meer	dan	drie	sessies	
zijn	eigenlijk	nooit	nodig.	Het	mooie	van	dit	beroep	is	dat	mensen	vaak	ineengedoken	
binnenkomen	en	rechtop	met	een	lach	op	het	gezicht	de	deur	weer	uitgaan.

“Ik	wilde	altijd	al	een	eigen	praktijk	beginnen.	Het	coachen	van	mensen	zit	in	me.	Het	kan	
vermoeiend	zijn,	maar	ik	krijg	er	vooral	energie	van.	Het	is	omdenken,	vrij	simpel,	ik	help	
iemand	begrijpen	waar	 iets	vandaan	komt.	Oude	overtuigingen	zijn	vaak	van	kleins	af	
aan	ingebracht.	Het	onderbewuste	wordt	door	NLP	geherprogrammeerd.	Het	leven	dient	
voorwaarts	geleefd	en	achteraf	begrepen	te	worden!”

Liezette	is	te	bereiken	op	06-15353059.
Ook	een	keer	met	uw	verhaal	in	De	Molen?	Mail	naar	interview@wijkraadmolenwijk.nl

Mirjam StolpFoto Amber Bijster 
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Succesvolle 9e editi e Schalkwijk aan Zee

Op	 zondag	 1	 september	 vond	 voor	 de	 9e	 keer	 het	
zomerfesti	val	 Schalkwijk	 aan	 Zee	 plaats	 in	 recreati	epark	

de	Molenplas.	Zoals	elk	jaar	konden	bezoekers	tussen	12:00	en	
18:00	uur	 genieten	 van	 kunst,	 theater,	 dans,	 heerlijk	 eten	 en	
muziek.	Voor	de	kleintjes	waren	er	ruime	speelvoorzieningen.	

Terwijl	zwermpjes	spreeuwen	hun	gezang	boven	de	hoge	bomen	
lieten	klinken,	werd	het	 terrein	 van	de	Molenplas	 ’s	morgens	
omgetoverd	 in	 een	 festi	valpark	 vol	 hoogtepunten.	 Om	 13:00	
uur	gaf	burgemeester	Jos	Wienen	het	startschot.	 In	zijn	korte	
toespraak	 toonde	 hij	 zich	 zeer	 tevreden	 met	 de	 traditi	e	 van	
Schalkwijk	aan	Zee	en	de	aantrekkingskracht	die	dit	evenement	
inmiddels	 bij	 de	 Haarlemmers	 heeft		 opgebouwd.	 Hij	 was	
dankbaar	voor	het	begrip	dat	velen	het	afgelopen	jaar	hebben	
gehad	voor	de	zware	beveiliging	die	hij	moest	ondergaan.

Op	 het	 hoofdpodium	 waren	 vooral	 live	 muziekoptredens	 te	
zien,	 zoals	 de	 band	 Lake	 Michigan,	 het	 ti	enkoppige	 TenToon	
Ensemble	 met	 de	 Syrische	 Shaza	 Manla	 en	 lati	n	 jazz	 van	
de	 Spaanse	 Isabel	 Bermejo.	 Bij	 de	 informati	estand	 van	 de	
wijkraden	 kon	men	 ontspannen	 luisteren	 naar	 easy-listening-
songs	van	wijkraadbestuurslid	Margot	Weesie.	Het	festi	val	bood	
daarnaast	een	aantal	gevarieerde	att	racti	es.	Made	by	Melissa	
gaf	met	haar	schminkkunsten	het	festi	val	extra	kleur	en	in	het	
circus	van	ElisaJo	kon	je	je	voor	even	acrobaat	voelen.	Tussen	
de	kakofonie	van	geluiden	klonk	ook	het	vrolijke	gelach	van	de	
PIPO!	Club	met	het	kindertheater.

Evenals	 vorig	 jaren	 was	 de	 intenti	e	 een	 zo	 groot	 mogelijke	
‘Schalkwijkse’	 deelname	 te	 hebben.	 De	 meeste	 arti	esten,	
organisati	es	 en	 ondernemers	 kwamen	 uit	 Schalkwijk.	 Op	 de	
Molenplas	kon	je	weer	varen	met	scouti	ng	Marco	Polo.

Schalkwijk	 aan	 Zee	 wordt	 georganiseerd	 door	 de	 Sti	chti	ng	
Culturele	 Acti	viteiten	 Schalkwijk,	 waar	 Gerard	 Zwier	 en	
Winston	Brandon	de	leidende	personen	zijn.	Het	festi	val	werd	
mede	mogelijk	 gemaakt	door	Centrum	Schalkwijk,	Gemeente	
Haarlem,	Rabobank	Haarlem	e.o.,	restaurant	de	Molenplas,	de	
vier	wijkraden	en	de	J.C.	Ruigrok	Sti	chti	ng.	Scouti	ng	Marco	Polo	
hielp	mee	met	het	opbouwen	en	afb	 reken	van	de	stands	en	de	
veiligheid	op	het	terrein.

Dicht bij huis
In	 een	 kort	 gesprekje	 wees	 Winston	 Brandon	 op	 de	 uitermate	
relaxte	sfeer	die	er	op	deze	mooie	nazomerdag	heerste	in	het	park.

Bezoekers,	veelal	lopend	of	met	de	fi	ets	gekomen,	wandelden	in	
alle	rust	van	de	ene	naar	de	andere	att	racti	e.	Kinderen	speelden	
er	ontspannen	tussendoor	en	boven	de	hoge	bomen	werden	de	
zwermen	spreeuwen	in	de	loop	van	de	middag	steeds	groter,	als	
oefenden	ze	voor	hun	aanstaande	trek	naar	zuidelijker	streken.	
Winston:	“Het	is	toch	uniek	hoe	zoveel	Haarlemmers	hun	verti	er	
in	het	laatste	weekend	van	de	schoolvakanti	es	zo	dicht	bij	huis	
kunnen	vinden,	zonder	er	bijvoorbeeld	voor	naar	Zandvoort	te	
hoeven	gaan,	of	voor	in	de	auto	hoeven	te	zitt	en.”		

Ruud Vader

Foto Ruud Vader

Foto Ruud Vader

De complimenten voor…………..
Onze burgemeester Jos Wienen.

Hij	bezocht	dit	jaar	Schalkwijk	aan	Zee.	Natuurlijk	een	goede	
zaak	 om	 eens	 te	 kijken	 wat	 er	 allemaal	 gebeurt	 bij	 een	

Schalkwijks	feest	in	het	Molenplaspark.	Daarna	weer	naar	huis	
via	de	toeristi	sche	route	langs	de	Ringvaart.	Hoe	Hollandser	wil	
je	het	hebben?

Tot	 zijn	 grote	 verbazing	 lagen	 daar	 nog	
steeds	 een	 aantal	 bootjes	 achter	 de	
Molen	De	Hommel,	met	de	nodige	troep	
ernaast.	 Dat	 was	 niet	 afgesproken!	 Dit	
moest	allang	opgeruimd	zijn.
Dus	eindelijk	acti	e!	In	no	ti	me	waren	deze	
bootjes	eindelijk	vertrokken.	Het	kán	wel	
snel,	maar	er	moest	wel	van	hoger	hand	
worden	ingegrepen.

Spaarnelanden!

Wat	hebben	we	genoten	
van	alle	bloeiende	bermen	

en	onze	mooi	beplante	rotondes.
En	nog	ziet	het	er	allemaal	keurig	uit.	
Dit	mag	wel	eens	gezegd	worden.	Bedankt!

Ook	 in	 het	 Molenplaspark	 is	 het	 dit	 jaar	 veel	 beter	 gegaan.	
Regelmati	g	 werden	 de	 prullenbakken	 geleegd	 en	 er	 lag	 niet	
meer	 zoveel	 rotzooi	op	het	gras.	Dat	 laatste	 is	misschien	ook	
te	danken	aan	de	mensen	 zelf	 die	de	 rommel	na	het	 gezellig	
samenzijn	gewoon	opruimen	of	mee	terugnemen	naar	huis.
Dank	aan	iedereen	en	laten	we	samen	de	boel	schoonhouden.

Heeft		u	ook	een	complimentje	weg	te	geven?	De	wijkraad	hoort	
ze	graag	van	u!

Margo Weesie

van	alle	bloeiende	bermen	
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Even voorstellen: Margo Weesie
Beste mensen van Molenwijk,

Ik	wil	mijzelf	even	voorstellen.	Ik	ben	Margo	Weesie	en	sinds	kort	lid	van	het	wijkraadbestuur.
Tijdens	de	buurtcamping	werd	mijn	hulp	voor	de	wijkraad	gevraagd	en	zelf	gaf	ik	ook	aan	wel	iets	meer	in	de	wijk	te	willen	doen.	

Dat	werd	met	beide	handen	aangenomen.

Ik	woon	sinds	1983	in	Molenwijk,	na	in	Bovenkarspel	te	hebben	gewoond.	Oorspronkelijk	
kom	 ik	 uit	 Amsterdam.	 Ik	 ben	 getrouwd	 met	 Jos	 en	 wij	 hebben	 een	 zoon,	 een	
schoondochter	en	een	kleindochter.

Ik	was	de	laatste	lichti	ng	van	de	Kweekschool	in	Amsterdam,	waar	ik	gestudeerd	heb	
voor	onderwijzeres.	Dit	prachti	ge	en	afwisselende	vak	heb	ik	bijna	40	jaar	uitgevoerd	
op	verschillende	scholen;	eerst	in	Amstelveen,	daarna	in	Enkhuizen	en	Bovenkarspel	en	
toen	wij	naar	Haarlem	verhuisden	natuurlijk	 in	Haarlem.	Alhoewel,	zo	natuurlijk	was	
dat	niet,	want	de	gemeente	zei	toenterti	jd	niemand	nodig	te	hebben.	Dat	is	wel	even	
veranderd.	Ik	ben	toch	maar	gaan	invallen	en	daaruit	bleek	dat	ik	bijna	iedere	dag	wel	
aan	de	slag	kon.	Ik	heb	zelfs	een	aantal	jaren	kunnen	invallen	op	De	Molenwiek.	Mijn	
laatste	school	was	in	Hoofddorp,	waar	ik	als	intern	begeleider	en	remedial	teacher	een	
aantal	jaren	heb	gewerkt.

Mijn	grote	hobby	is	zingen,	heerlijke	nostalgische	muziek,	jazz	en	ook	muziek	van	deze	ti	jd,	maar	wel	muziek	waarbij	je	lekker	een	
glaasje	wijn	kan	drinken	en	met	elkaar	kan	blijven	babbelen.	Sinds	een	paar	jaar	doe	ik	dat	voor	feesten	en	parti	jen.	Laatst	nog	bij	
de	buurtcamping	en	bij	de	opening	van	de	bibliotheek	in	Heemstede.	Daarnaast	doe	ik	ook	soms	iets	aan	keramiek	bij	ons	in	de	
garage	samen	met	Jos.	Wij	hopen	nog	lang	te	kunnen	genieten	van	Molenwijk	en	ik	hoop	dat	ik	nutti		g	kan	zijn	voor	de	wijkraad	en	
daardoor	ook	voor	de	mensen	die	in	onze	buurt	wonen.

Veldbloemen in het Molenplaspark

De	wijkraad	heeft		met	succes	aan	de	gemeente	gevraagd	op	
een	deel	 in	 het	Molenplaspark	 veldbloemen	 in	 te	 zaaien.	

Deze	vraag	was	een	van	de	Molenwijkse	Top-3-punten.	Op	17	
september	heeft		Spaarnelanden,	na	het	maaien	van	het	 in	 te	
zaaien	gebied,	veldbloemen	 ingezaaid.	Deze	bloemen	kunnen	
we	 vanaf	 volgend	 jaar	 bewonderen.	 Pas	 na	 enkele	 jaren	 zal	
het	gebiedje	tot	volledige	wasdom	zijn	gekomen;	de	bloemen	
hebben	 namelijk	 een	 paar	 jaar	 nodig	 om	 hun	 volle	 glorie	 te	
ontwikkelen. 

Op	het	stuk	grond	net	naast	het	ingezaaide	stuk	is	Spaarnelanden	
ook	op	een	speciale	manier	aan	het	werk:	in	dat	deel	zijn	vorig	
jaar	 al	 vlinder	 aantrekkende	 bloemen	 ingezaaid,	 die	 komend	
voorjaar	 uitkomen.	 Deze	 bloemen	 hebben	 hun	 zaad	 al	 laten	
vallen.	Bij	het	maaien	wordt	de	maaier	zo	hoog	afgesteld	dat	
de	 nieuwe	 plantjes	 blijven	 staan	 en	 alleen	 het	 gras	 wordt	
weggemaaid.

Wij	zijn	heel	benieuwd	naar	het	resultaat	van	deze	bloemenacti	e!
Frits Breen
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Honden aan de lijn

Een	hondenriem	is	een	simpel	en	prakti	sch	hulpmiddel	om	een	hond	in	bedwang	te	houden,	maar	een	riem	kan	veel	invloed	
hebben	op	het	gedrag	van	een	hond.	Zo	kan	het	ook	een	grote	rol	spelen	bij	het	ontstaan	van	probleemgedrag.	

Veiligheid	en	controle	worden	vaak	genoemd	in	de	productomschrijving	van	hondenriemen.	Wij	willen	niet	dat	onze	honden	iets	
overkomt	en	we	willen	ook	niet	dat	onze	honden	de	natuur	verstoren	of	andere	mensen,	kinderen	of	andere	honden	tot	last	zijn,	
etc.	Door	een	hond	aan	te	lijnen	kun	je	problemen	voorkomen	en	risico’s	verkleinen.	Maar	hoe	zit	het	met	de	beleving	van	de	hond?

Een	hond	die	aangelijnd	is	kan	zich	heel	erg	bedreigd	voelen	door	loslopende	honden.	Het	is	daarom	zeer	
belangrijk	dat	regels	nageleefd	worden.	In	Haarlem	zijn	bijna	70	losloopplaatsen	voor	honden.	Op	deze	
plaatsen	kan	uw	hond	vrij	rondrennen.	Bij	de	loosloopplaatsen	staat	een	bord.

Wij	vragen	de	hondenbezitt	ers	in	onze	wijk	hun	verantwoordelijkheid	te	nemen	en	honden	aangelijnd	te	
houden	in	gebieden	die	niet	aangemerkt	zijn	als	losloopplaats.
Losloopplaatsen	in	Haarlem	Schalkwijk	zijn	te	vinden	op	www.haarlem.nl/honden.

Gluren bij de buren

Volgend jaar kunnen we weer genieten van het huiskamerfesti val

In	heel	Haarlem	worden	huiskamers	opengesteld	om	iedereen	
een	 kans	 te	 geven	 om	 zijn	 of	 haar	 podiumkunsten	 te	 laten	

zien.	 Heel	 veel	mensen	 houden	 zich	 soms	 dagelijks	met	 een	
of	 andere	 kunstbeoefening	bezig.	Hoe	 leuk	 is	 het	 dan	om	de	
buurt	erbij	te	betrekken	en	je	kunsten	te	vertonen	op	een	klein	
podium.	Zo	maken	we	de	buurten	gezelliger	en	 leer	 je	elkaar	
eens	 kennen	 op	 een	 andere	 manier.	 Je	 kunt	 ook	 alleen	 je	
huiskamer	ter	beschikking	stellen	aan	een	kunstenaar.	Zo	kun	
je	dus	samen	er	een	gezellige	middag	van	maken.	De	koffi		e	of	
thee	staat	klaar.

Gelukkig	is	Gluren	bij	de	Buren	ook	in	Molenwijk.	Dus	meld	je	aan	
als	je	je	wijkgenoten	of	je	mede	stads	genoten	iets	wil	laten	zien.	
Je	kunt	je	aanmelden	tot	30	november	op	de	site	van	Gluren	bij	
de	Buren	via	een	aanmeldformulier.	Of	meld	je	aan	als	gastheer	of	
vrouw	met	je	huiskamer.	Iedere	huiskamer	is	in	principe	geschikt.	
En	uit	eigen	ervaring	kan	ik	u	zeggen	dat	het	erg	gezellig	is!	
Dus	doen!

Wanneer is Gluren bij de Buren?

Gluren	bij	de	Buren	vindt	dit	jaar	plaats	op	zondag	9	februari	2020.	
In	elke	huiskamer	is	er	tussen	12.00	en	17.00	uur	een	programma	
van	dezelfde	act.	Een	optreden	duurt	maximaal	30	minuten.	Er	
komt	een	krant	uit,	waarin	 je	precies	een	route	kunt	bepalen	
van	de	ene	naar	de	andere	huiskamer.

U	bent	van	harte	welkom!

De Belasti ngaangift e over 2019
Hoogstwaarschijnlijk	 is	 de	 aangift	e	 inkomstenbelasti	ng	 het	

allerlaatste	waar	u	op	dit	moment	mee	bezig	bent;	het	 is	
nog	zó	ver	weg…

Echter,	het	verspreiden	van	de	volgende	uitgave	van	De	Molen	
zal	te	dicht	op	de	inleverdatum	van	de	aangift	e	zijn	om	u	ti	jdig	
te	kunnen	informeren.

Dit	jaar	kunt	u	wederom	terecht	bij	wijkraad	Molenwijk	voor	hulp	
bij	 uw	aangift	e.	Ook	met	 aanvragen,	 stopzett	en	en/of	wijzigen	
van	toeslagen	kunnen	wij	u	helpen.

Als	u	gebruik	wilt	maken	van	deze	service,	kunt	u	ons	dat	laten	
weten	via	het	e-mailadres	belasti	ng@wijkraadmolenwijk.nl.	U	
krijgt	 van	 ons	 binnen	 twee	werkdagen	 een	 ontvangstbevesti	-
ging	van	uw	aanmelding.	Vergeet	niet	uw	telefoonnummer	te	
vermelden.	

Vanaf	eind	februari	ontvangt	u	een	checklist	met	zaken	die	nodig	
zijn	voor	een	juiste	aangift	e	en	de	datum/ti	jd	wanneer	u	met	uw	
gegevens	naar	onze	wijkkamer	kunt	komen.

Wanneer	u	vragen	heeft		met	betrekking	tot	uw	aangift	e	kunt	u	
deze	stellen	via	hetzelfde	e-mailadres.

Deze	service	wordt	u	grati	s	aangeboden	door	wijkraad	Molenwijk.	

LET	OP:	
Voor	woningbezitt	ers	en/of	mensen	met	een	inkomen	boven
€	29.000,-	(alleenstaanden)	of	€	37.000,-	(tweeverdieners	/	fi	scaal-	
of	toeslagpartners)	zal	een	marktconform	tarief	berekend	worden	
of	u	wordt	doorverwezen	naar	een	belasti	ngconsulent.

Sylvia van den Berg
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Raadsleden lopen mee met buurtouders

Op	dinsdag	17	september	jl.	liepen	zes	Haarlemse	raadleden	
mee	 met	 onze	 buurtouders.	 Het	 idee	 om	 dit	 te	 doen	

ontstond	uit	een	contact	tussen	Bianca	Wuite	van	onze	wijkraad	
en	 Roséanne	 Timmer-Aukes	 van	 GroenLinks	 Haarlem.	 Van	
de	 deelnemende	 raadsleden	 geven	 er	 hieronder	 twee	 hun	
indrukken	weer,	te	beginnen	met	die	van	Roséanne	zelf	die	zo	
vriendelijk	was	hierbij	een	inleiding	te	schrijven.

Inleiding door Roséanne Timmer-Aukes, GroenLinks Haarlem

Op	17	september	hebben	zes	raadsleden	meegelopen	met	de	
buurtouders	van	Molenwijk	en	 stichting	De	Brug.	Als	 raadslid	
(maar	zeker	ook	als	bewoner	van	Molenwijk)	probeer	ik	bij	elke	
wijkraadsvergadering	 van	 de	 wijkraad	 Molenwijk	 te	 zijn.	 Bij	
deze	vergaderingen	kwam	ik	in	aanraking	met	de	buurtouders.	
Al	voor	de	zomervakantie	sprak	 ik	met	Bianca	Wuite	over	het	
idee	om	raadsleden	een	keer	een	avond	mee	te	laten	lopen	met	
de	buurtouders	om	zo	het	project	van	dichtbij	mee	te	maken.	
Toen	 Bianca	mij	 na	 de	 zomervakantie	 vroeg	 of	 ik	 nog	 steeds	
mee	 wilde	 lopen	 heb	 ik	 enthousiast	 gereageerd	 en	 gelijk	
alles	in	werking	gezet	om	ervoor	te	zorgen	dat	we	met	zoveel	
mogelijk	 raadsleden	zouden	zijn.	Uiteindelijk	 is	het	gelukt	om	
zes	raadsleden	mee	te	laten	lopen.	

Buurtouders	zijn	wijkbewoners	die	’s	avonds	een	rondje	lopen	
om	de	wijk	in	de	gaten	te	houden,	(mogelijk)	overlast	gevende	
jongeren	 aan	 te	 spreken	 en	 tegelijkertijd	 een	 luisterend	 oor	
te	bieden.	Het	 is	 een	manier	om	de	overlast	 van	 jongeren	 te	
beperken	 door	 hen	 op	 een	 ouderlijke	manier	 aan	 te	 spreken	
en	niet	gelijk	handhaving	erbij	te	roepen.	Tijdens	het	meelopen	
kwamen	 we	 jongeren	 tegen	 die	 met	 hun	 scooter	 bij	 de	

Molenburg	zaten.	Uit	een	gesprek	met	hen	kwam	naar	voren	dat	
zij	daar	zitten	omdat	ze	gewoon	geen	plek	hebben	om	naartoe	
te	gaan	en	dus	buiten	een	plek	zoeken	om	te	hangen.	Een	plek	
voor	jongeren	creëren	in	de	wijk	is	tegelijkertijd	ook	lastig,	want	
WAAR	kan	de	plek	gemaakt	worden?	Buurtbewoners	willen	wel	
een	plek	maken	voor	hun	eigen	jongeren,	maar	geen	jongeren	
faciliteren	die	van	buiten	de	wijk	komen.	Jongeren	willen	een	
plek,	maar	willen	niet	binnen	zitten	met	toezicht	(logisch	als	je	
het	mij	vraagt),	maar	buiten	geven	ze	mogelijk	overlast.	Het	zijn	
dilemma’s	waar	goed	over	moet	worden	gesproken.

De	avond	meelopen	met	de	buurtouders	heb	ik	als	inspirerend	
ervaren.	Het	voelt	anders	om	in	je	eigen	wijk	te	lopen	zonder	
bijvoorbeeld	boodschappen	bij	de	Jumbo	te	gaan	doen,	maar	
om	goed	om	je	heen	te	kijken	naar	hoe	het	met	de	wijk	staat,	
naar	 zwerfafval,	 schuilplekken	 en	 groepen.	 Ik	 ben	mijn	 eigen	
wijk,	Molenwijk,	met	andere	ogen	gaan	bekijken.

Gezichten van Molenwijk

Foto Amber Bijster 

Willem Mens, een bijzonder mens!

Een	markante	Molenwijker	kun	je	hem	wel	noemen:	Willem	Mens.	Veel	inwoners	zullen	hem	wel	kennen:	rondrijdend	in	zijn	
scootmobiel,	of	van	vroeger	met	zijn	opvallende	gele	karretje.	

Sinds	zijn	kindertijd	is	Willem	halfzijdig	verlamd	door	polio.	Dit	heeft	hem	echter	niet	weerhouden	een	zeer	actief	leven	te	leiden.	
En	ook	al	wordt	het	er	niet	makkelijker	op:	Willem	moet	er	niet	aan	denken	zijn	huisje	op	Griend	te	verlaten.	Hij	zou	er	gaan	wonen	

met	zijn	vrouw,	17	jaar	geleden,	maar	zij	overleed	helaas	vroegtijdig	,toen	hij	net	het	
huurcontract	had	getekend	voor	het	huis.	Hij	is	er	dus	alleen	komen	te	wonen.	

Hij	heeft	veel	hulp	van	kennissen	en	buren,	die	hem	helpen	en	boodschappen	voor	hem	
doen	en	de	thuiszorg	komt	tweemaal	per	dag	langs.	Achterbuurman	Ton	Kervel	 is	bij	
het	gesprek;	ze	woonden	in	de	70-er	jaren	boven	elkaar	aan	het	Ankaraplantsoen	en	
kennen	elkaar	goed.	Zonder	die	hulp	zou	hij	niet	kunnen,	want	sinds	de	laatste	keer	dat	
hij	een	ongelukje	had	met	zijn	scootmobiel	(	waarmee	hij	pardoes	de	sloot	aan	de	Zuid	
Schalkwijkerweg	in	reed)	kan	hij	niet	veel	meer	zelfstandig.

Ondanks	 zijn	 beperking	 heeft	Willem	 altijd	 gewerkt.	 In	 de	 tijd	 dat	 oud	 papier	 nog	
loonde	verzamelde	hij	dat	om	te	verkopen.	Ook	reed	hij	26	jaar	lang		op	de	fiets	voor	
banketbakkerij	De	Vries	op	de	Zandvoortselaan	bestellingen	naar	klanten.	Dat	maakte	
dat	hij	bij	veel	(bekende)	mensen	in	o.a.	Aerdenhout,	Bloemendaal	en	Heemstede	over	
de	vloer	kwam.	Bij	Kitty	Jansen	 is	hij	nog	een	keer	met	gebak	en	al	over	de	drempel	
gevallen….

Willem	is	een	man	van	mooie	verhalen,	je	kunt	zomaar	een	paar	uur	bij	hem	doorbrengen	
zonder	 je	te	vervelen.	Hoe	oud	hij	 is	blijft	tijdens	het	gesprek	onduidelijk,	er	worden	
verschillende	jaartallen	genoemd.	In	Molenwijk	woont	hij	graag:	iedereen	kent	hem!

Ook	een	keer	met	een	verhaal	in	de	Molen?	Mail	naar	interview@wijkraadmolenwijk.nl

Mirjam Stolp
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Meryem Cimen, D66: Effecten in de wijk merkbaar
Ook	Meryem	vond	de	wandeling	met	buurtouders	een	leerzame	
ervaring:	 “Ik	 vond	 het	 leuk	 om	 te	 ervaren	 hoe	 vertrouwd	 de	
wijkbewoners	 al	 zijn	 met	 de	 buurtouders,	 ze	 horen	 er	 echt	
bij	 en	 worden	 geregeld	 met	 waardering	 aangesproken.	 De	
contacten	met	jongeren	verliepen	gemoedelijk,	ook	al	werden	
die	 aangesproken	op	 rommel	 en	 scooterlawaai.	De	 sfeer	was	
goed	en	de	 jongelui	verzamelden	zich	vooral	om	gezellig	met	
elkaar	te	chillen.	Eigenlijk	zouden	ze	daarvoor	in	de	eigen	wijk	
een	goede	(hang)plek	willen	hebben.	 Ik	weet	dat	de	wijkraad	
Molenwijk	zich	daar	al	sterk	voor	maakt,	dus	die	zal	er	op	enig	
moment	 wel	 komen.	 Dat	 zou	 tevens	 een	 oplossing	 kunnen	
vormen	voor	de	bewoners	van	Sandenburg	in	de	buurt	van	de	
Jumbo.	De	 interne	straat	daar	galmt	nogal	en	 ik	kan	me	best	
voorstellen	dat	ze	daar	hinder	van	ondervinden.”	

Meryem	 vergelijkt	 het	 buurtouderproject	 van	Molenwijk	met	
die	 van	 Meerwijk:	 “Meerwijk	 loopt	 wat	 dat	 betreft	 achter	
en	 is	 ook	 een	 zwakkere	 wijk	 bijvoorbeeld	 ten	 aanzien	 van	
schoolverzuim	en	veiligheid.”

Samenvattend	vindt	ze	de	buurtouders	een	goede	zaak,	waarbij	
bewoners	 zelf	 actief	 zijn	 om	 de	 leefbaarheid	 in	 de	wijken	 te	
verbeteren	en	in	stand	te	houden:	“De	effecten	daarvan	in	de	
wijk	zijn	al	duidelijk	merkbaar.”

Ruud Vader

Een dagje sfeerproeven op de Zuid Schalkwijkerweg
Het	 voormalig	 Tjadenterrein	 aan	 het	 einde	 van	 de	 Zuid	

Schalkwijkerweg	ligt	er	normaal	gesproken	verlaten	bij.	Op	
zaterdag	12	oktober	was	het	er	echter	behoorlijk	druk!	Ruim	
700	geïnteresseerden	in	het	project	‘Haarlem	Buiten’	kwamen	
een	kijkje	nemen	op	de	 locatie.	Wibaut	en	AIVM	ontwikkelen	
daar	een	plan	voor	woningbouw.	

80% van de 700 geïnteresseerden kwam op de fiets
Bezoekers	 konden	 op	 de	 kijkdag	 even	 proeven	 aan	 het	
Haarlemse	buitenleven	met	weidse	uitzichten	over	het	water,	
de	 weilanden	 en	 het	 groen.	 Voor	 één	 dag	 was	 het	 normaal	
afgesloten	 terrein	 toegankelijk	 gemaakt	 voor	 publiek.	 De	
bebouwing	 is	 vervallen	 en	niet	 veilig	 om	 te	 betreden.	Ook	 is	
de	 grond	 vervuild.	 Om	 te	 zorgen	 dat	 er	 geen	 overlast	 voor	
buurtbewoners	werd	veroorzaakt	is	bezoekers	gevraagd	met	de	
fiets	 te	 komen.	 Ruim	 80%	 van	 de	 bezoekers	 gaf	 daar	 gehoor	
aan!	De	overige	bezoekers	parkeerden	op	het	bedrijventerrein	
in	 Cruquius	 en	 werden	 met	 pendelbusjes	 naar	 de	 locatie	
gebracht.

Haarlem Buiten

Het	 project	 met	 32	 nieuwbouwwoningen	 is	 nog	 volop	 in	
ontwikkeling	en	de	bestemmingsplan-	en	vergunningsprocedures	
lopen	nog.	Tijdens	de	kijkdag	werd	de	meest	actuele	informatie	
over	de	plannen	gegeven	en	waren	de	eerste	schetsontwerpen	
van	 de	woningen	 te	 zien.	 De	 verkoop	 van	 de	woningen	 start	
in	 2020	 zodra	 de	 vergunningsprocedures	 dit	 toelaten.	 Meer	
informatie	over	het	project	is	te	vinden	op	haarlembuiten.nl

Wibaut

Ontwikkeling en verhalen in de bieb
De	bibliotheek	wordt	van	oudsher	gezien	als	een	plaats	waar	kennis	in	boekvorm	wordt	opgeslagen	en	gedeeld.	Die	rol	is	echter	

aan	het	veranderen.	Vroeger	was	de	belangrijkste	rol	van	de	bibliotheek	het	aanbieden	van	een	grote	collectie	van	verschillende	
boeken.	Lezers	kwamen	er	voor	hun	plezier,	om	onderzoek	te	doen	en	ouders	namen	hun	kinderen	mee	om	boekjes	te	lenen.	Met	
de	tijd	is	de	bibliotheek	veranderd	van	een	plek	met	boeken	naar	een	plek	waar	mensen	zich	ook	op	andere	manieren	kunnen	
ontwikkelen,	door	middel	van	cursussen,	activiteiten	en	evenementen.	Met	de	opkomst	van	de	digitale	wereld	is	het	aanbod	van	
de	bibliotheek	uiteindelijk	nog	meer	gegroeid.

Als	bibliotheek	zijn	wij	met	name	geïnteresseerd	in	twee	dingen:	ontwikkeling	en	verhalen.	Wij	willen	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	
van	de	 inwoners	van	ons	werkgebied.	En	net	als	bij	de	boeken	 in	onze	collectie	zijn	wij	geïnteresseerd	 in	de	verhalen	van	de	
inwoners	van	ons	werkgebied.		Wij	streven	naar	een	bibliotheek	waar	mensen	hun	verhalen	in	diverse	vormen	kunnen	vertellen.	
Een	plek	die	wij	samen	met,	en	door	onze	gasten	vorm	kunnen	geven.	Een	community	library.
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Feestelijke opening van De Molenwiek Dalton

Na	1,5	jaar	in	een	verbouwing	te	hebben	gezeten	is	op	vrijdag	
27	september	jl.	De	Molenwiek	Dalton	feestelijk	geopend.

’s	Middags	was	het	feest	voor	de	kinderen	en	hun	ouders.	Het	
schoolkoor	zong	een	paar	prachtige	liedjes	en	daarna	werd	de	
school	officieel	geopend	door	de	oudste	en	de	jongste	leerling.	
Zij	mochten	samen	het	lintje	doorknippen.	Daarna	kon	het	feest	
beginnen!	Er	was	veel	te	doen	voor	de	kinderen:	er	was	disco	
in	de	gymzaal,	ze	konden	zich	laten	schminken,	van	ballonnen	
iets	moois	laten	maken	en	bij	een	echte	ijskar	een	lekker	ijsje	
halen.	 Uiteraard	 kon	 iedereen	 ook	 de	 mooie	 vernieuwde/
verbouwde	school	bewonderen.	Om	16:00	uur	was	dit	mooie	
feest	afgelopen.

Een	uur	later	werd	de	school	nogmaals	officieel	geopend,	maar	
dan	voor	genodigden.	Het	lintje	werd	nu	doorgeknipt	door	de	
ouders	van	de	onlangs	overleden	directeur	Josée	Warnaar.	Dit	
was	een	emotioneel	moment.	

De	school	heeft	een	complete	metamorfose	ondergaan.	Er	 is	
een	heel	stuk	nieuw	aangebouwd,	waar	wel	10	lokalen	in	zitten.	
Het	 ‘oude’	 gedeelte	 is	 compleet	gerenoveerd.	Wat	opvalt	 als	
je	 de	 school	 binnenkomt	 zijn	 de	 lichte,	 rustige	 kleuren	 die	
gebruikt	zijn.	De	hele	school	 is	voorzien	van	nieuw	meubilair.	
In	de	klassen	wordt	gebruikgemaakt	van	flexplekken.	Dit	houdt	
in	dat	de	kinderen	geen	vaste	plekken	meer	hebben	in	de	klas,	
maar	zelf	kunnen	bepalen	waar	ze	gaan	zitten.

De	bibliotheek	heeft	een	mooie	nieuwe	ruimte	gekregen	aan	de	
voorkant	van	de	school,	zodat	de	leerlingen	weer	zelf	een	fijn	
boek	kunnen	uitkiezen	om	te	lezen.	Binnen	de	school	hebben	
de	BSO	(buitenschoolse	opvang)	en	de	peuterspeelzaal	ook	een	
mooie	plek	gekregen.	

Kom	je	via	de	hoofdingang	binnen,	dan	zie	je	meteen	een	prachtig	
schilderij,	waar	allemaal	dingen	op	staan	die	voor	De	Molenwiek	
zo	belangrijk	zijn.	En	beneden	op	het	schilderij,	stilletjes	bij	de	
boom,	zit	Josée	Warnaar	tevreden	te	kijken	naar	al	dat	moois.

Start gespreksgroep ‘Bewustwording’

Soms	zitten	we	 in	de	knoop	met	onszelf.	Wat	het	precies	 is	
weten	we	niet.	Soms	zitten	we	in	een	situatie	(thuis,	werk,	

familie,	omgeving)	die	niet	wenselijk	is	en	om	een	uitweg	vraagt.	
Waar	 en	 hoe	 vinden	we	de	 antwoorden	op	 de	 dan	 spelende	
(levens)vragen?	

'Wie ben ik echt?’ ‘Waarvoor ben ik geboren?’ ‘Wat is het doel 
van het leven?’ ‘Is het waar, wat ik waarneem?’ ‘Wat is mijn 
allerdiepste wens?’

Mijn	 naam	 is	 Jan	 Oostenbrink,	 docent	 Bewustwording	 en	
auteur/uitgever	van	de	autobiografie	Innerlijke	Bereidheid,	de	
grondbeginselen	van	bewustwording	&	verandering.	

Mijn	 naam	 is	 Jan	 Oostenbrink,	 docent	 Bewustwording	 en	
auteur/uitgever	van	de	autobiografie	Innerlijke	Bereidheid,	de	
grondbeginselen	van	bewustwording	&	verandering.	
Ik	 groeide	 op	 met	 zware	 astma	 in	 een	 gezin	 met	 ernstige	
problemen.	Het	resultaat	was	nauwelijks	lagere	school	en	veel,	
heel	veel	problemen	op	mijn	werk	en	met	anderen.	Ik	doolde	
tot	mijn	35e	jaar	in	zeer	dichte	mist.	Totdat	ik	er	op	een	goede	
dag	eens	goed	bij	stil	stond	en	mij	afvroeg	hoe	dat	alles	kwam.	
Het	bleek	een	van	de	vijf	beslissende	momenten	in	mijn	leven.	
Een	 beslissend	 moment	 geeft	 richting	 aan	 je	 leven.	 Na	 een	
intensieve	en	internationale	zoektocht	en	studieperiode	van	30	
jaar	vond	ik	antwoorden	op	mijn	vragen.	
Sinds	 1999	 heb	 ik	 cursussen,	 gespreksgroepen,	 consulten	 en	
lezingen	 gegeven	 en	 begeleid.	 Als	 ervaringsdeskundige	 is	 het	
mijn	intentie	deze	ervaringen	te	delen	met	belangstellenden	die	
daarvoor	openstaan	en	hen	te	ondersteunen	en	te	begeleiden	
in	hun	zoektocht.	

Op	 woensdag	 8	 januari	 2020	 start	 de	 gespreksgroep	
‘Bewustwording’.	Daarin	combineren	we	de	bovenstaande	vijf	
(levens)vragen	 met	 persoonlijke	 (levens)vragen.	 Antwoorden	
op	die	vragen	vergt	de	bewustwording	dat	de	antwoorden	niet	
te	vinden	zijn	buiten	ons	maar	in	ons.	Het	gaat	er	primair	niet	
om	wat	we	zoeken	maar	hoe	we	zoeken.

Data:	 8,15,22,29	 januari	 en	 5,12	 februari	 2020.	 Tijd:	 20:00	
uur	 (aanwezig	 19:45	 uur).	 Plaats:	 de	 Luifel,	 Herenweg	 96	 te	
Heemstede.	Kosten:	€90,-.	Aanmelden:	de	Luifel,	op	werkdagen	
tot	13.00	uur,	tel.	023	548	38	28.	Bij	voldoende	belangstelling	
zal	 er	 in	 januari	 een	 aparte	 gespreksgroep	worden	 gestart	 in	
Schalkwijk.	Informatie:	06	50	81	56	97.

Jan Oostenbrink
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Tetris spelen met de brandweer

Het	 is	 een	 hype	 over	 de	 hele	 wereld.	 Wereldwijd	 doen	
hulpdiensten	mee	aan	de	Tetris	Challenge:	de	complete	inhoud	

van	hun	voertuig,	inclusief	personen,	uitgestald	op	de	grond,	zodanig	
dat	het	precies	in	elkaar	past	en	lijkt	op	het	computerspelletje	Tetris.	
De	Zwitserse	politie	begon	er	in	september	mee	op	Instagram	en	
wereldwijd	werd	het	idee	gevolgd	door	onder	andere	hulpdiensten	
uit	Engeland,	Taiwan,	Nieuw-Zeeland	en	Duitsland.	Natuurlijk	kon	
ook	 Brandweer	 Kennemerland	 niet	 achterblijven	 en	 dus	 deden	
diverse	kazernes	uit	de	regio	mee.	

Nieuwe brandweerauto

Brandweer	 Heemskerk	 trapte	 af	 en	 liet	 vol	 trots	 de	 nieuwe	
tankautospuit	 zien.	 De	 foto	 laat	 zien	 wat	 er	 allemaal	 in	 een	
gemiddelde	brandweerauto	 zit.	Eigenlijk	 is	de	brandweerauto	
een	soort	gereedschapskist	op	wielen!	Op	de	Facebookpagina	
van	de	brandweerpost	werd	gevraagd	wie	weet	wat	er	eigenlijk	
allemaal	 in	 een	 brandweerauto	 zit.	 Het	 begin	 van	 een	 bijna	
oneindige	rij	werd	gedeeld:

Natuurlijk	zes	brandweermensen,	brandslangen,	ademluchtflessen	
om	te	kunnen	ademen	als	er	veel	rook	is,	een	grote	knipschaar	
en	 spreider,	 een	 bijl,	 een	 kettingzaag,	 veiligheidsbrillen,	
werkhandschoenen,	 veiligheidshelmen,	 een	 bezem,	 een	 schep,	
zaklampen,	een	warmtecamera,	drie	brandblussers,	gele	kaarten	
voor	 fout	parkeren,	 traumabeertjes	en	nog	veel	meer.	De	2000	
liter	water	hebben	ze	op	de	foto	maar	achterwege	gelaten	;-)

Jeugdbrandweer

De	 jeugdbrandweer	 liet	 zien	 waar	 zij	 allemaal	 mee	 sjouwen	
en	oefenen.	Dit	 ziet	 er	wel	 degelijk	 anders	uit	 dan	een	grote	
tankautospuit	van	volwassen	brandweermannen	en	-vrouwen.	

Schone pakken

Maar	ook	onze	 logistieke	afdeling	deed	een	duit	 in	het	 zakje.	
Hun	container	vol	schone	pakken	gaat	ook	mee	als	er	geblust	
moet	 worden.	 Zij	 zorgen	 dat	 alle	 collega’s	 bij	 een	 brand	
worden	 voorzien	 van	 schone	 pakken.	Waarom	we	 dit	 doen?	
Bij	een	brand	komen	schadelijke	stoffen	vrij,	die	 in	de	pakken	
trekken.	Bij	het	terugrijden	naar	de	kazerne	doet	iedereen	zijn	
ademluchtmasker	 af.	 Als	 ze	 dan	 geen	 schone	 pakken	 dragen,	
zouden	 giftige	 dampen	 uit	 de	 vieze	 bluspakken	 worden	
ingeademd.	Dat	is	heel	slecht	voor	de	gezondheid.

Wist	jij	dit	al?	Zo	leer	je	van	de	Tetris	Challenge	in	een	klap	heel	
veel	over	de	brandweer!	

Brandweer Kennemerland

Wat kan goed en wat kan beter in Molenwijk

  Winston: 

Ik	geniet	van	het	groen;	dat	geeft	
veel	 levenskwaliteit.	 Wat	 beter	
kan?	 De	 wijk	 kan	 meer	 op	 de	
kaart	gezet	worden;	er	is	genoeg	
om	trots	op	te	zijn!	

  Marijke en Ans: 

Goed	is	dat	er	veel	bushaltes	zijn.	
Ook	 de	 winkels	 en	 het	 park	 zijn	
prettig.	Wat	beter	kan:	meer	voor	
jongeren.	Er	is	nu	veel	criminaliteit.

  Tanja: 

De	sfeer	is	goed	in	Molenwijk.	Het	
is	een	goede	mix	van	mensen.	Het	
park	en	de	Molenplas	zijn	mooi.	
Het	winkelcentrum	kan	beter.

  Jan-Paul: 

Leuk	is	het	festival,	dat	zou	meer	
mogen.	En	wat	mij	betreft	worden	
er	 meer	 buitensportactiviteiten	
georganiseerd	in	het	park.

  Yolanda: 

Het	 park	 is	 heerlijk.	 Wat	 beter	
kan	is	de	verlichting	in	het	park.

  Renza en Judith: 

Molenwijk	is	een	mooie	buurt.	Er	zou	
wat	meer	in	het	park	georganiseerd	
kunnen	worden.

  Martine: 
Molenwijk	 is	 het	 pareltje	 van	
Schalkwijk!	 Meer	 ondernemers	
in	Molenwijk	zou	leuk	zijn.

  Tjesse:

Er	is	veel	te	doen	in	Molenwijk.	Er	
mogen	wel	meer	speeltoestellen	
komen!
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Top-3 wensen Molenwijk voor 2020
Net	 als	 in	 de	 jaren	 2018	en	 2019	 is	 er	 in	 2020	weer	 de	mogelijkheid	 drie	 (kleine)	 projecten	 in	 onze	wijk	 te	 realiseren.	De	

gemeente	heeft		hiervoor	de	Top-3	in	het	leven	geroepen.	In	de	voorgaande	jaren	is	er	via	deze	Top-3	al	gerealiseerd	dat	er	
in	het	Molenplaspark	een	volleybalnet	 is	geplaatst,	dat	er	bloemen	zijn	 ingezaaid	 in	het	park	en	dat	 in	het	Middengebied	een	
container	voor	de	groengroep	is	geplaatst.	Nog	in	de	pijplijn	zitt	en:	een	picknicktafel	voor	geen-overlast-gevende	jongeren	bij	het	
Terschellingpad,	zand	in	het	volleybalveld	en	het	aanpassen	van	trapveldjes	bij	Pratt	enburg	en	de	Waddenschool.

Om	onze	Top-3	voor	2020	te	bepalen,	stellen	we	het	op	prijs	als	u	meedenkt/meestemt	bij	het	maken	hiervan.	Uit	diverse	mails,	
telefoontjes	etc.	hebben	wij	alvast	een	aantal	aardige	punten	op	een	rijtje	gezet.	

Op	16	januari	2020	is	er	een	eerste	bespreking	met	de	gemeente,	waarbij	wij	onze	Top-3	op	tafel	mogen	leggen.

U,	als	wijkbewoner,	kunt	ons	doorgeven	welke	van	de	bovenstaande	punten	u	belangrijk	vindt	om	gerealiseerd	te	worden.	Meld	
ons	dat	via	info@wijkraadmolenwijk.nl.	Als	u	nog	andere	leuke	ideeën	ter	verbetering	van	de	wijk	heeft	,	mag	u	die	natuurlijk	ook	
doorgeven.	Die	nemen	we	dan	nog	mee.	U	krijgt	later	de	mogelijkheid	om	te	stemmen	via	Facebook.

1.	 Een	speelgelegenheid	voor	jonge	kinderen	in	Beveland.	Vroeger	was	er	een	speelplek	op	het	grasveld	aan	de	
Betuwelaan,	maar	deze	is	weggehaald.	De	indiener	van	deze	wens	(naam	bekend	bij	de	wijkraad)	en	de	buren	
(en	voornamelijk	hun	kinderen)	zouden	het	erg	leuk	vinden	als	er	weer	een	speelplek	komt.

2. Herstructureren	pleintje	bij	Duiveland/Saeft	inge.

3.	 Het	 planten	 van	 fruitbomen	 op	 het	 grasveld	 achter	 de	 fl	at	 Brammershoop,	 nabij	 de	 fl	at	 Schuijlenburg.	
Omwonenden	kunnen	onder	de	bomen	picknicken,	kinderen	kunnen	in	het	najaar	fruit	plukken.	Maar	ook	bijen	
en	andere	insecten	en	vogels	hebben	er	iets	aan:	vooral	als	de	bomen	in	het	voorjaar	in	de	bloesem	staan	en	
nectar	produceren.	

4.	 Het	mooiste	zou	zijn	als	er	dan	ook	(stroken)	wilde	bloemen	omheen	komen	die	ook	bijen	en	vlinders	aantrekken	
en	het	geheel	er	nog	groener	en	fl	euriger	uit	laat	zien.

5.	 Informati	ebord	in	Middengebied	t.b.v.	de	groengroep.

6.	Wijkinformati	ebord	in	deel	Molenwijk	bij	bibliotheek.

7.	 Opknapbeurt	groenstrook	Beveland	32	–	42	(verzoek	van	een	wijkbewoner).

Democrati sche Wijkbegroti ng

In	 het	 kader	 van	 De	 Nieuwe	 Democrati	e	 gaat	 de	 gemeente	
Haarlem	 in	 de	 komende	 jaren	 experimenteren	 met	 o.a.	 de	

Democrati	sche	Wijkbegroti	ng.	

Wat houdt de Democrati sche Wijkbegroti ng in
De	buurt-	of	wijkbewoners	dienen	plannen	en	ideeën	in.	Deze	
plannen	worden	getoetst	aan	de	criteria.	Vervolgens	voeren	de	
bewoners	zelf	campagne	om	zoveel	mogelijk	stemmen	binnen	
te	halen.	Als	de	stemming	onder	bewoners	een	winnaar	heeft		
opgeleverd,	gaat	men	zelf	aan	de	slag	met	de	uitvoering.

De Schalkwijkse wijkraden 

Voor	dit	experiment	hebben	de	vier	Schalkwijkse	wijkraden	zich	
gezamenlijk	aangemeld.	Na	de	aanmelding	(begin	oktober)	was	
het	afwachten	hoe	de	juryleden	de	door	Riet	Ooms	gescheven	
brief	zouden	beoordelen.	

Op	31	oktober	kregen	wij	het	bericht	van	de	gemeente	dat	onze	
aanmelding	zal	worden	gehonoreerd.	Dat	betekent	dat	wij	in	de	
jaren	2020	en	2021	mogen	meedoen	aan	dit	project.	Een	citaat	
uit	dit	bericht	luidt:		“De jury heeft  unaniem ingestemd met jullie 
aanmelding voor de democrati sche wijkbegroti ng. Vooral jullie 
enthousiasme om hier als wijkraden samen met de gemeente de 
schouders onder te zett en viel op. Heel erg leuk om dit samen op 
te gaan pakken!" 

In	december	moet	nog	een	en	ander	worden	vastgesteld	door	
de	Raad,	en	daarna	gaan	we	aan	de	slag.

Hoe nu verder?

U,	 als	 bewoner	 van	 Molenwijk,	 kunt	 alvast	 nadenken	 of	 er	
zaken	gerealiseerd	zouden	kunnen	worden	in	het	kader	van	dit	
experiment.	Er	komt	geld	beschikbaar	voor	uw	plannen,	dus	wij	
rekenen	op	veel	ideeën	en	plannen	uit	Molenwijk.

Er	 zijn	wel	 een	aantal	 spelregels.	 Zo	moeten	uw	 ideeën	gaan	
over	(een	van)	de	volgende	thema’s:
• Sociaal	contact	in	de	wijk	(sport,	spelen,	ontmoeten)	
• Leefb	 aarheid	(straatbeeld	en	groen)	
• Duurzaamheid/energietransiti	e

Uiteraard	houden	wij	u	op	de	hoogte	over	hoe	dit	verder	wordt	
vormgegeven.	Houd	dus	de	wijkraadwebsite	en	-Facebook	in	de	
gaten.	Dat	is	voor	ons	de	snelste	manier	van	communiceren	in	
de	wijk.	Meer	(achtergrond)informati	e	over	dit	project	vindt	u	
verder	op	www.nieuwedemocrati	e.nl/achtergrond
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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


