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Informatiepagina
Spaarnelanden: 023-7517200
Voor een melding over schade of storing aan ondergrondse containers, of afval naast de
ondergrondse containers. Telefonisch, of online via spaarnelanden.nl/ inwoners/melding-maken
• Afspraak grof vuil: telefonisch, of online via afvalwijzer.spaarnelanden.nl
Publieksdienst gemeente Haarlem: 14023
Onder meer voor meldingen over de openbare ruimte, zoals zwerfvuil,
stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering of laaghangende takken.
Dat kan telefonisch, of online via haarlem.nl/melding
Politie algemeen: 0900 8844
Geen spoed, wel politie. Voor al uw niet spoedeisende vragen en problemen.
Dit is ook het nummer voor de wijkagent.
Buurtpreventie groep Molenwijk
www.facebook.com/groups/
BuurtpreventiegroepMolenwijk
Alles wat van belang kan zijn om Molenwijk veilig te houden,
kun je hier delen, zoals inbraken en verdachte situaties.
Wijkraad Molenwijk
Frieslandlaan 10 – 2036 NE – Haarlem
info@wijkraadmolenwijk.nl
www.wijkraadmolenwijk.nl
www.facebook.com/wijkraadmolenwijkhaarlem
De wijkraad vergadert iedere derde dinsdag van de maand vanaf 19:30 uur
(m.u.v. juli en december).
Elke dinsdag tussen 11 en 12 uur is er in het wijkgebouw een spreekuur, waarbij
de wijkraad, de politie en/of handhaving aanwezig zijn. Kom langs als je vragen of
opmerkingen hebt over de wijk.
Wijkblad De Molen – Voor en door Molenwijkers!
Dit wijkblad verschijnt driemaandelijks. Onderwerpsuggesties en op- en aanmerkingen
zijn altijd welkom in onze mailbox: demolen@wijkraadmolenwijk.nl.
Lay-out en vormgeving: Wouter Moné
Eindredactie: Léonie Sanders
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Overige belangrijke telefoonnummers
Gemeente Haarlem
14023
Meldkamer Handhaving
023 511 49 50
Hoogheemraadschap Rijnland 071 306 35 35
(bij afval in het water)
Bureau Discriminatiezaken
023 531 58 42
Regionale Dierenambulance
Vliegtuiglawaai Schiphol

023 533 43 23
020 601 55 55

Elan Wonen
Pré Wonen
Ymere

023 515 98 59
088 770 00 00
088 000 89 00

Stichting Dock
Sociaal Wijkteam
Juridisch Loket

023 543 60 00
023 543 09 92
0900 8020

Wijkraad Molenwijk
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Notulist
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Riet Ooms
Ruud Norg
Bianca Wuite
Sylvia van den Berg
Wouter Moné
Jamila Ereduani
Ahmed ben Ali
Paulien Heesbeen
Josh Kruizinga
Jan Bert Eweg
Frits Breen
Margo Weesie

Voorwoord
Van de voorzitter

H

et jaar 2020 is al weer een paar maanden oud en er zijn veel
mooie dingen gebeurd in onze wijk. Allereerst in het bestuur: Josh
Kruizinga kreeg een nieuwe baan (geweldig!) en gaf aan dat hij mogelijk
moest gaan stoppen met zijn werkzaamheden voor de wijkraad. Hij zou
nog wel kunnen blijven functioneren als buurtouder. Gelukkig voor ons
is zijn werkpakket na de eerste maanden gewijzigd, zodat hij niet veel
meer naar het buitenland hoeft. Dus kan hij aanblijven als wijkraadslid;
daar zijn wij heel blij mee!
De organisatie van de Buurtcamping wordt niet meer gedaan door het
bestuur van de wijkraad (zoals dat vorig jaar het geval was). We zijn
erin geslaagd een aparte werkgroep samen te stellen onder leiding van
Gerard Zwier, die de organisatie van de Buurtcamping oppakt. Zij zijn al
hard aan het werk; houd de social media in de gaten! In deze wijkkrant
leest u hier al meer over.

Het bestuur van de wijkraad denkt na over hoe wij alle bewoners van
Molenwijk goed kunnen bereiken. Uiteraard via deze wijkkrant, maar
die komt maar 4x per jaar uit. Als wij tussendoor belangrijke zaken aan
u kwijt willen, doen wij dat op onze website of onze Facebook. Maar
wat als u niet beschikt over een computer of telefoon met internet?
Dan hebben wij altijd nog de 3 informatieborden, die bij de entrees van
onze wijk staan: Zwemmerslaan/hoek Europaweg, Zuiderzeelaan/hoek
Amelandstraat en Groningenlaan/hoek Frieslandlaan. Op de foto kunt
u zien hoe de borden eruitzien.
We hebben ook plannen om een ideeënbus te openen, maar
vooralsnog kunt u uw vragen, ideeën of anderszins altijd kwijt bij de
wijkraadkamer op Frieslandlaan 10. Als het ons lukt een ideeënbus te
starten, hoort u daar zo snel mogelijk van.

Informatiebord
Een minder leuk bericht kregen we van de gemeente: met ingang van
het jaar 2021 zullen de wijkraden 20% gekort worden op de subsidie.
We begrijpen dat de gemeente een groot tekort heeft, maar we
gaan toch ons best doen om hier nog wat verandering in te brengen.
Uiteraard zullen we ook nog kritischer naar onze eigen uitgaven gaan
kijken én twee leden van ons bestuur gaan een cursus crowdfunding
volgen. Succes Ruud en Bianca!

Ten slotte: elke dinsdagochtend tussen 11:00 en 12:00 uur staat de
deur van de wijkraadkamer open voor iedereen die iets wil bespreken
met de wijkraad, Handhaving, Wooncorporatie of het Sociaal
Wijkteam. Niet alle instanties zijn constant aanwezig, maar een snelle
doorverwijzing is zo gebeurd! Dus: iets te vragen, te klagen of gewoon
een goed idee: kom langs. De koffie en thee staan altijd klaar..
Op woensdagochtend – tussen 10.00 en 12.00 uur is er Open Huiskamer
in de wijkraadskamer. Koffie, thee en meestal iets zelfgebakken lekkers,
staat voor u klaar. Meer hierover elders in dit blad.
Riet Ooms,
voorzitter wijkraad Molenwijk.

Open Huiskamer Molenwijk

T

wee weken vóór de kerst zijn we ermee begonnen: iedere woensdagochtend
tussen 10:00 en 12:00 uur houden Het Open Huis Haarlem-Schalkwijk en
de Wijkraad Molenwijk in de wijkraadkamer op de Frieslandlaan 10 (naast de
apotheek) een Open Huiskamer.
Iedereen is welkom om een kopje koffie te komen drinken, maar u kunt
bijvoorbeeld ook puzzelen, handwerken, kaarten of alleen een praatje maken.
Spreekt u de Nederlandse taal nog niet zo goed dan is een gesprek met andere
buurtbewoners misschien een goede en leuke oefening.
Op die eerste twee woensdagen hadden we aan de zijingang van het
wijkraadgebouw een tent opgezet, waardoor het goed opviel dat er iets aan
de hand was. Een aardig aantal mensen kwam even binnen en genoot van een
kopje koffie of thee - met iets lekkers - maar vooral van de gezelligheid. In het
nieuwe jaar zijn we weer gestart met deze ochtenden en we kunnen constateren
dat de loop er al best een beetje in begint te komen. De tent hebben we even
achterwege gelaten, maar er staat een duidelijk bord dat u naar de ingang wijst.
Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. Kom vooral eens langs en extra
leuk als u andere Molenwijkers meeneemt.
Als u het leuk vindt om te komen helpen: als gastvrouw kunt u de bezoekers in
een gezellige sfeer ontvangen. Iets lekkers bakken voor de Open Huiskamer mag uiteraard ook altijd!
In deze Open Huiskamer ligt vanaf februari een pakket klaar van Zoziaal. Dat is een pakket voor een poncho, waaraan iedereen, die dat leuk vindt,
mag meebreien. Samen bepalen we wie we gaan blijmaken met deze zelfgebreide kleurige poncho! Iemand die ziek is, of gewoon iemand die het
verdient… Breien verbindt, geeft voldoenig, ontspant en is weer helemaal in. Meer weten over Zoziaal? www.zozjaal.nl
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Ontwikkelingen in de wijk
• Panorama Lokaal. Voor de prijsvraag over de nieuwbouw in een deel
van onze wijk - Waddenstraat, Texelhof e.o. (alle 11 huizenblokken
van PréWonen worden gesloopt) tot aan de Zwemmerslaan - konden
projectontwikkelaars zich tot 21 januari aanmelden met hun portfolio.
Maar liefst 20 partijen hebben zich opgegeven! Begin februari kiest
de jury 3 ontwerpteams, die tot half april aan de slag gaan. Daarna
wijst de jury op 24 juni één ontwerpteam aan als winnaar.

• De bouw van het nieuwe 10KV-station van Liander aan de
Frieslandlaan vordert gestaag. Tijdens de bouw is het noodzakelijk
om het bestaande station in bedrijf te houden om Schalkwijk van
spanning te blijven voorzien. De bestaande bebouwing wordt
gesloopt als de nieuwbouw in gebruik is genomen.

• De gemeente Haarlem bereidt het project ‘aanpassing Schipholweg
– Europaweg’ voor, met als doel een betere afwikkeling van
het auto- en busverkeer op de kruising. Daarbij zal de westelijke
oversteek voor fietsers en voetgangers komen te vervallen. De
oostelijke oversteek tussen de Europaweg en de J.J. Hamelinkstraat
blijft gehandhaafd. Hierbij treft u een indicatief plaatje aan.

Foto Wouter Moné

• Op het braakliggende terrein aan de Zwemmerslaan zijn inmiddels
zes Tiny Houses neergezet. We gaan proberen om in de volgende
wijkkrant een interview te plaatsen met een (of meerdere) bewoner
van deze huisjes. Maar we willen die bewoners eerst een paar
maanden de tijd geven om aan hun nieuwe behuizing te wennen,
zodat ze ons een goed inzicht over deze bijzondere woonwijze
kunnen geven.

• Op 23 januari is een inloopavond georganiseerd door Dura
• Er wordt nog gewerkt aan de aanpassing van de verkeersborden
bij de fiets/wandelpaden in het Molenplaspark en bij de
Hommeldijk, Lage Kadijk. Alvast voor uw informatie: op deze
paden mag alleen worden gewandeld en gefietst! Alle verkeer
met een motor (elektrische fietsen uitgezonderd) mag daar niet
rijden. Dus, scooters met blauwe en gele nummerborden zijn
niet toegestaan op deze paden. We hebben met Handhaving
afgesproken dat, zodra alle borden zijn aangepast, hier ook streng
op gehandhaafd gaat worden. U bent gewaarschuwd.

• Ook zal er, waar nodig, bebording aangebracht of aangepast
worden op de Zuid Schalkwijkerweg, met name over het gewenste
verkeersgedrag en waar er parkeerplaatsen zijn. De bewoners
worden hierover nog per brief door de gemeente geïnformeerd.

Vermeer, als start van de uitvoering van de werkzaamheden van
het groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk. Hoewel het
voorbereidende werk al eerder was begonnen, gaat nu het ‘grote
werk’ van start.

• De vier Schalkwijkse wijkraden trekken veel samen op daar waar het

gaat om ontwikkelingen die heel Schalkwijk aangaan: toegangswegen
naar Schalkwijk, het (winkel)Centrum Schalkwijk, Schalkwijk Midden
(het gebied van het Fluor- en het belastinggebouw). Daarover
overleggen wij regelmatig met elkaar en met de gemeente. Wij
zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden, maar u
kunt ook zelf nieuwsberichten van de gemeente ontvangen via
www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail. Heeft u Facebook?
Dan vindt u veel informatie op www.facebook.com/onsschalkwijk.

Nieuws uit de bibliotheek

Z

oals u in onze vorige wijkkrant heeft kunnen lezen is Bibliotheek
Schalkwijk in transitie van collectie naar connectie.

In de bibliotheek is van alles mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan
vergaderen, workshops en cursussen geven, huiswerkbegeleiding en
zelfs in de avonduren het beleggen van grotere bijeenkomsten in de
ruimte met de groene muur.
Op de woensdagochtend tussen 10 en 12 uur is de gebiedsverbinder
van Schalkwijk, Michel de Graaf, aanwezig om antwoord te geven op
grotere vraagstukken van bewoners. Wilt u alstublieft niet komen met
vragen over kapotte bestrating, lantaarnpalen of andere soortgelijke
problemen? Deze vragen kunt u zelf melden via de website van de
gemeente Haarlem of de Buiten Beter-app.
Er is inmiddels een groep mensen met een communityplatform gestart.
Een fysieke plek waar initiatieven uit de wijk zichtbaar worden gemaakt,
van voortgang tot realisatie, met als doel de wijk te faciliteren in het
inspireren, samen leren, de juiste personen verbinden en het realiseren
van initiatieven, projecten of zelfs experimenten. Bij de ingang van de
bibliotheek treft u grote borden aan met kaartjes van mensen met
nieuwe initiatieven en/of vragen over allerlei onderwerpen.
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Het experiment van de gemeente Haarlem in het kader van de nieuwe
democratie – ‘De Democratische Wijkbegroting’, met als titel ‘Schalkwijk
aan Zet’ - gaat de bibliotheek zeker gebruiken als knooppunt (community
hub), zodat er zoveel mogelijk mensen in Schalkwijk bereikt worden.

Wist u dat...
… het alweer bijna tijd is voor onze jaarvergadering?
Elk jaar op de derde dinsdag in april is het tijd voor onze jaarvergadering.
Het hoofdonderwerp is dit jaar de komende energietransitie, oftewel:
alle huishoudens en bedrijven van het gas af. Deskundige sprekers
zijn aanwezig om u goed te informeren en al uw prangende vragen
te beantwoorden. Wees welkom en noteer alvast 21 april 19:30 uur
(inloop vanaf 19:15 uur) in uw agenda. De vergadering vindt plaats in
basisschool De Brandaris, Frieslandlaan 2-4.

… Op woensdag 8 april de vijfde editie van de Participatiemarkt plaatsvindt?
De markt in bibliotheek Haarlem Schalkwijk is vorig jaar goed
bezocht: 52 organisaties uit Haarlem en Zandvoort hadden een stand
en er kwamen 1200 bezoekers. Dit jaar hebben ook de gemeenten
Heemstede en Bloemendaal zich aangesloten.

… de app BuitenBeter bestaat?
Met de BuitenBeter-app meldt u een probleem in de buitenruimte snel
en makkelijk bij de gemeente. U downloadt de app op uw telefoon en
als u iets ziet in de wijk dat niet oké is, zoals een kapotte lantaarnpaal,
vuil dat ergens gedumpt is of een fietspad met losse tegels, maakt u
hier een foto van. Deze verstuurt u, samen met de locatie en eventueel
een beschrijving, via de app naar de gemeente. U krijgt binnen 24 uur
terugkoppeling op uw melding. Meer informatie over de BuitenBeterapp en het downloaden ervan vindt u op www.buitenbeter.nl.
… er extra elektrische oplaadpalen in de wijk worden geplaatst?
Er zijn plannen om meer elektrische oplaadpalen te plaatsen, omdat
steeds meer mensen elektrisch rijden. Zo komt er een bij de Jumbo
op het grote parkeerterrein, een bij Beveland ter hoogte van nr. 126
en een op de Biesbosweg ter hoogte van Baronie 1. De mensen uit die
buurten krijgen van de gemeente nog een brief. U kunt ook een eigen
paal aanvragen; de kosten daarvan zijn ca. € 3000,-.
… er zo’n 50 nestkasten geplaatst zijn in Haarlem om de processierupsen
te bestrijden door onze natuurlijke medewerkers; de mezen?

Het doel van de Participatiemarkt is tweeledig: aan de ene kant wil
de organisatie de inwoners van Zuid-Kennemerland informeren
over de vele mogelijkheden die er zijn om (weer) mee te doen in
de samenleving. Aan de andere kant dient de markt ervoor om te
bevorderen dat organisaties op de Participatiemarkt elkaar opzoeken,
kennismaken en eventueel samenwerken. Meer informatie is te vinden
op www.participatiemarkthaarlem.nl.

… u via ons een afspraak kunt maken met een energiecoach?
Heeft u advies nodig over uw woning wat de energie betreft? Wij
hebben een energiecoach in onze wijkraad die u graag hierbij helpt.
Stuur een mailtje naar de wijkraad als u interesse heeft.
… op de Europaweg in het deel van Molenwijk er alleen tweerichtingsverkeer is op de rotonde aan het eind van de Groningenlaan?
Op de andere rotondes moet u echt het hele rondje fietsen en vooral
goed aangeven waar u heen wilt. Het is voor de automobilisten anders
niet te volgen waar u heen gaat en zeker in de donkere wintertijden,
waarin sommige fietsers toch nog zonder licht rijden, ontstaan er
gevaarlijke situaties.

… het nieuwe Jeu de Boules-speelseizoen voor de deur staat?
Sinds de feestelijke ingebruikname van de openbare jeu-deboulesbanen aan de Zuiderzeelaan, nabij bushalte Pampus, spelen
vele wijkbewoners op donderdagmiddagen tussen 14:00 en 16:00
uur jeu de boules. De elijke opening van het nieuwe speelseizoen
zal plaatsvinden op zondag 19 april vanaf 14:00 uur. Deze start gaat
weer in samenwerking met pétanque-club De Gouden Gooi en Jumbo
Supermarkt. Deze laatste verzorgt wederom de hapjes en drankjes. U
bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met JanBert Eweg van de organisatie, via 06-28442715.

… Dock bij de Jumbo verschillende mensen heeft gevraagd welke
veranderingen en wensen zij graag gerealiseerd zien in Molenwijk?
De belangrijkste uitkomsten waren betere bestrating, het
schoonhouden van de wijk, en speelplekken voor de kinderen. Tip van
ons: als iedere voetganger tijdens het wandelen drie keer iets opraapt
wat niet op straat hoort – blikjes, plastic of papier – dan wordt de wijk
al snel een stuk schoner!
… dit jaar er weer een Buurtcamping komt?
Er is al een groep mensen bezig om dit in het eerste weekend van juli
te gaan organiseren. Heeft u tenten of slaapzakken over, dan horen wij
als wijkraad dat graag.

Foto Wouter Moné
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Winkelcentrum wordt Schalkwijk Centrum

S

chalkwijk verdient een mooi stadshart, maar hoe krijg je dat
voor elkaar? Het winkelaanbod moet verkleind, er komen meer
woningen, en er zijn veel verschillende eigenaren in het spel. Het
proces van slopen en bouwen gaat nog tien à vijftien jaar duren, jaren
waarin (bijvoorbeeld op economisch terrein) van alles kan gebeuren
dat niet te voorspellen valt. Hoe zorg je dat het uiteindelijke resultaat
een mooi geheel wordt?
In opdracht van de gemeente ontwikkelde Jo Coenen daarvoor een
masterplan, dat te zien is in het ABC Architectuurcentrum. Coenen stelt
nadrukkelijk dat zijn ontwerp geen blauwdruk is voor hoe Schalkwijk
Centrum er uiteindelijk uit gaat zien. Het is een visie, een denkrichting,
die de komende jaren concreet gemaakt gaat worden door overleg en
samenwerking met eigenaren, bouwers en gemeente.
Levendige wijk
Belangrijke leidraad is dat het terrein van het winkelcentrum gezelliger
en gevarieerder wordt. Het krijgt de naam Schalkwijk Centrum
en wordt een woon-, winkel- en uitgaanswijk. Het streven is om
niet meer op straat te parkeren, maar in onder- of bovengrondse
parkeergarages. Of dat helemaal zal lukken, daar zal hier en daar nog
wel een gevechtje over geleverd worden, maar de gemeente zou dit
graag willen. Een ander doel is om van de leegstand af te komen. We
winkelen tegenwoordig zoveel via internet, dat een flink stuk van het
winkeloppervlak eigenlijk wel weg kan. Zonder grote parkeerplaatsen
en met veel minder winkels, kunnen er een heleboel woningen
gebouwd worden en is er ook meer ruimte voor groen. Maar dat is
natuurlijk niet genoeg om er een echt stads(deel)hart van te maken. In
Schalkwijk Centrum komen een grote bioscoop en gezellige restaurants
en cafés, zodat we niet meer per se naar de stad hoeven voor een
avondje uit. Publieke voorzieningen zoals de bibliotheek en wellicht
een nieuwe sporthal, maken het af.

Visioen
Het huidige winkelcentrum ligt min of meer verstopt tussen
de parkeerplaatsen. Wie erlangs rijdt ziet parkeervakken en de
achterkanten van de winkels. Het nieuwe Schalkwijk Centrum moet
een wijk worden die aansluit op de omliggende wijken. Geen zoom
van parkeerplaatsen meer om de winkels heen, maar een zoom
van woningen. Temidden van die woningen ligt het afgeslankte
winkelcentrum, met aan de oostzijde een marktplein met horeca, een
megabioscoop en een mooie glazen markthal.

Markthal
Nu in de maak
De bouw van de bioscoop en het woon-, winkel- en parkeerblok op
het Floridaplein zijn in volle gang. De Ceylonpoort (oude VNU gebouw)
is nu een kale rechthoekige doos. Daar komen appartementen in
met verspringende balkons aan de oost-, zuid- en westzijde, die het
gebouw straks als een ‘wolk’ zullen omhullen. Op het dak worden
maisonnettes met tuinen gecreëerd. De vernieuwde Ceylonpoort zal
er een stuk levendiger uit zien.
Nabije toekomst
Er zijn vergevorderde plannen voor een bijzonder vormgegeven
glazen markthal, die op het marktplein (Californiëplein) gepland is.
Het wachten is nog op de bouwvergunning. Je kunt er terecht voor
verse levensmiddelen, maar ook om te werken en elkaar te ontmoeten
bij een hapje of een drankje. De eerste paal gaat naar verwachting
volgend jaar de grond in.
Stapje voor stapje
Momenteel wordt druk overlegd over de zuidstrook. De gemeente wil
daar graag een aantal woonblokken. Zo is er een plan om op de plek
van de oude V&D een woontoren te bouwen, met op de begane grond
maatschappelijke functies en grootschalige horeca. Dat klinkt heel
vaag, en zolang de partijen er samen niet uit zijn, blijft het dat ook.

Ceylonpoort
Groen
Een stad heeft groen nodig. Mensen voelen zich daar prettig bij
en bovendien helpt het bij het tegengaan van hittestress en het
opvangen van hoosbuien. Ook voor de biodiversiteit is het goed. In
Schalkwijk loopt een groene corridor vanuit de Schouwbroekerplas
langs de Europaweg. Het zou mooi zijn als Schalkwijk Centrum de
schakel wordt die deze groene corridor verbindt met het Aziëpark,
en met het vernieuwde groene middengebied (tussen Europaweg en
Amerikaweg), dat Schalkwoud gaat heten. Hoe meer aaneengesloten
groen, hoe meer dieren, insecten en planten er kunnen leven.

Voor ons bewoners is dat weleens frustrerend, je wilt gewoon graag weten
hoe het wordt. Maar nieuwe gebouwen neerzetten is een langdurig en
delicaat proces van samenwerken en onderhandelen. Wat er uiteindelijk
komt te staan weet je pas als de gemeente het ontwerp van de architect
heeft goedgekeurd en de aannemer gecontracteerd is. En aangezien het
nieuwe Schalkstad uit tientallen bouwprojecten bestaat, zullen we het
geduld moeten hebben om stapje voor stapje, blok voor blok, af te wachten.
Expositie masterplan
Het door Jo Coenen ontworpen masterplan is tot 31 maart (met mogelijk
een verlenging) te zien in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland
47, van dinsdag t/m zondag. Zie www.architectuurhaarlem.nl. Medio
april komt deze expositie naar het winkelcentrum.
Paula Willems

Wandelgroep bestaat vijf jaar

B

egin april dit jaar bestaat de wandelgroep
vijf jaar en dus vieren we op zaterdag
4 april deze jubileum’verjaar’dag. Gezond
Natuur Wandelen en de Molenburg bieden
na de wandeling, koffie of thee met gebak aan
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en vervolgens is er een feestelijke lunch bij ”
Koffie en Koopjes” op Terschellingpad 2, met
aansluitend (Oudhollandse) spellen. Overige
extra activiteiten die we vanwege het jubileum
aanbieden, verspreiden we over het jubileumjaar.

Veel Molenwijkers (voornamelijk senioren)
maken gebruik van de wekelijkse gratis
wandelingen en het heeft bij velen al tot heel
veel positieve effecten op de gezondheid en
tegen vereenzaming e.d. geleid.
Eva L.G. Nijhoff

Schalkwijk aan Zet
Met een top-idee voor je wijk zelf aan de slag!
oe vaak krijgt u als bewoner het aanbod van een pot geld voor
uw wijk? In Schalkwijk start de gemeente een experiment waarin
inwoners zelf mogen bepalen waar ze budget aan uitgeven. Iedereen
met een hart voor Schalkwijk kan ideeën aandragen om de wijk
leuker, gezelliger, groener, mooier of energiebewuster te maken.
Van een speelplek, een jeu-de-boulesbaan, een extra groenstrook,
insectenhotels tot gezamenlijk zonnepanelen inkopen. Voor die
plannen is 70.000 euro beschikbaar. Alle Haarlemmers kunnen een
idee indienen voor Schalkwijk.

H

Plannen die minimaal vijftig likes weten te halen en de haalbaarheidscheck
doorstaan, gaan door naar de laatste ronde. Daarin bepalen Schalkwijkers
van achttien jaar en ouder welke ideeën uitgevoerd gaan worden. Kom
maar op met die plannen; Schalkwijk is aan zet!

Volgende ronde
Daarna kunnen Schalkwijkers van 18 jaar en ouder met een persoonlijke
pincode het budget van 70.000 euro verdelen over de plannen die
door de haalbaarheidsronde zijn gekomen. De plannen met de meeste
‘stemmen’ worden uitgevoerd. Als indiener van het plan bent u zelf
verantwoordelijk voor de uitvoering.

•
•

•
Bewoners aan zet
Bewoners weten vaak heel goed wat er in hun wijk of buurt zou moeten
gebeuren als het gaat om elkaar ontmoeten, onderhoud en groen in de
buurt en duurzaamheid. Vaak ontbreekt het echter aan geld om die
plannen uit te voeren. De Haarlemse gemeenteraad wil de uitdaging
aangaan met Schalkwijk en stelt dit jaar én komend jaar een budget
van 70.000 euro beschikbaar voor de democratische wijkbegroting.
De democratische wijkbegroting is eerder al een succes gebleken in
Den Haag en Amsterdam. Schalkwijk is gekozen voor het experiment
vanwege de energie in de wijk en omdat veel bewoners al bezig zijn
met het verbeteren van hun wijk.
Plannen op de website
Via de website www.haarlem.nl/schalkwijkaanzet kunt u van 21 maart
t/m 18 april een plan indienen. Om meer mensen mee te krijgen voor
uw plan voert u zelf campagne. Probeer zoveel mogelijk wijkbewoners
ervoor enthousiast te krijgen. Iedereen met hart voor Schalkwijk mag
een of meer plannen liken. De plannen die 50 of meer likes halen gaan
door naar de haalbaarheidscheck.

Spelregels
Uw plan is voor Schalkwijk (een buurt daarbinnen of een specifieke
locatie in de wijk) en komt ten goede aan de bewoners van de wijk.
Uw plan draagt bij aan één van deze thema’s:
◦ Ontmoeten
◦ Op straat en groen
◦ Duurzaamheid
De kosten voor uw plan zijn maximaal 70.000 euro. Maar het mag
ook minder! Hoe leuk is het als de wijk kan profiteren van meer
verschillende ideeën die samen 70.000 euro kosten?

•
•

Het plan moet binnen twaalf maanden zijn uitgevoerd.

•

Plannen met minimaal vijftig likes gaan door naar de tweede
ronde: de haalbaarheidscheck door de gemeente.

•

De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid. De uitkomst
hiervan kan gevolgen hebben voor uw plan. De gemeente kan u
adviseren uw plan na deze check aan te passen.

•

Bewoners uit Schalkwijk verdelen het geld over de plannen en
bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/worden uitgevoerd.

•

U voert uw plan zoveel mogelijk zelf uit. De gemeente ondersteunt
waar nodig.

•

Heeft u moeite zelf een plan op papier te zetten? Of heeft u geen
toegang tot een computer? Ga dan naar een van de spreekuren in
de wijk (data volgen). Daar zit iemand die u kan helpen.

Iedereen kan een plan indienen: bewoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen, zowel in Schalkwijk als daarbuiten.

De complimenten voor……
De breiclub in het winkelcentrum o.l.v. Geja
Muffels van Zozjaal.
Iedere woensdagochtend kun je samen met
anderen breien op het Mr. Cockerplein. Er
worden kleurrijke poncho’s of babydekens
gebreid voor anonieme klanten of voor
mensen die een warme omhelzing kunnen
gebruiken. Een compliment voor o.a. Geja’s
organisatie Draadkracht die op deze manier
mensen met elkaar verbindt.

De ambassadeur van Spaarnelanden
In Molenwijk is er een ambassadeur van
Spaarnelanden aan het werk. Iedere dag even
een rondje lopen om de troep van een ander op
te ruimen. Is dat nodig? Ja zeker, vooral op de
Europaweg wordt veel vuil in de bermen gegooid.
Ook op de Groningenlaan is het vaak raak, op
weg van of naar de Jumbo is veel afval te vinden.
Fijn dat onze Ambassadeur er is; dank voor
het opruimen!

Ook complimenten voor de vrijwilligers van het
Molenplaspark die regelmatig het vuil uit het
park weghalen. En natuurlijk ook de mensen
van het middengebied, die maandelijks
hun werk doen om het netjes te houden in
Molenwijk. Jammer dat het nodig is, goed dat
gebeurt!
Wilt u een complimentje geven?
Laat het weten aan
Margo@wijkraadmolenwijk.nl.

7

Buurtouders
Buurtouders in Molenwijk
nze Buurtouders zijn al geruime tijd aanwezig in Molenwijk.
De primaire doelstelling van de Buurtouders is een positieve bijdrage te leveren aan het reduceren van jongerenoverlast in
onze wijk.

O

Het doel is om in gesprek te komen met jongeren, hen te wijzen op mogelijkheden van activiteiten, en aan te spreken op storend gedrag. De
buurtouders hebben ook een signaleerde functie en werken daarom
nauw samen met de gemeente, de woningcorporaties, de wijkraden
en allerlei welzijnsinstellingen.
Sinds medio September 2019 is de Buurtouder groep uitgebreid, zodat
er elke avond in een rooster door de buurten gelopen wordt. Ons team
bestaat uit 11 personen. Jong, oud, allochtoon of autochtoon, wij kunnen nog steeds meer Buurtouders in ons team verwelkomen. Sommige
van de Buurtouders lopen hun rondes meerdere malen per week maar
dat is geen must. U geeft aan wanneer u kan en wilt lopen. 1x per week
of zelfs per 1x per twee weken behoort ook tot de mogelijkheden.
Momenteel is de overlast, veroorzaakt door jongeren in de doelgroep
tot 18 jaar, afgenomen met 45% t.o.v vorig jaar. Een uitstekend resultaat maar het streven is uiteraard naar meer.
14 december 2019, heeft de voltallige groep Buurtouders een uitgebreide training gehad. Deze training werd als zeer zinvol ervaren door
alle Buurtouders, zo ook de “ tools “ om de jongeren op een positieve
manier te blijven benaderen.
Al onze Buurtouders hebben een VOG.

Foto Wouter Moné

Wilt u eens meelopen in ons leuke team? Dat kan!
Dit kunt u doen via mail: paulien@wijkraadmolenwijk.nl

Reanimeren AED
Wat als iemand niet gereanimeerd wil worden?

et plaatsen van AED's in onze wijk en de recente cursussen voor de opleiding tot burgerhulpverlener heeft bij enkele bewoners de vraag
losgemaakt over hoe je als hulpverlener moet reageren als het slachtoffer een niet-reanimerenverklaring heeft. De Nederlandse Reanimatie
Raad meldt het volgende daarover:

H

“Een bijzondere situatie doet zich voor als een niet-reanimerenverklaring of -penning wordt getoond of een niet-reanimerenpenning zichtbaar wordt
gedurende de periode dat leekhulpverleners de reanimatie al uitvoeren, b.v. tijdens het aansluiten van een Automatische Externe Defibrillator. Er is
onder deze omstandigheid geen verplichting de reanimatiepoging te stoppen omdat deze plicht uitsluitend geldt voor professionele hulpverleners
(zie Hoofdstuk II.3) op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Het staat de leek vrij de reanimatie voort te zetten dan
wel te staken.”
Ook kregen wij een ingezonden brief van een wijkbewoner, die we hieronder graag delen.

Niet-reanimerenpenning
Een poos geleden heeft hierover een stukje gestaan in het wijkblad van Molenwijk.
Maar alweer werd er niet gerept over een niet-reanimerenpenning. Ik heb er een, en niet zonder reden. En er
kan zo gecontroleerd worden of iemand er een om de hals draagt.
Mijn broer heeft een pacemaker, en zijn cardioloog zei hem: “U mag nooit gereanimeerd worden!” En dat heb
ik ook nog nooit horen zeggen. Als bij een niet-reanimerenpenning toch wordt gereanimeerd, en met ‘succes’,
dan zou de desbetreffende of de familie diegene een proces kunnen aandoen, zeker bij hersenbeschadiging.
Dat is dus de keerzijde, die nooit wordt aangeroerd, en die zo belangrijk is. Mensen dragen niet zonder reden
zo’n penning, en dat vraagt om respect.
E. Franken

Onrust in de wijk

H

et einde van 2019 verliep helaas niet bepaald vlekkeloos in onze
wijk. Veel auto-inbraken, een auto totaal uitgebrand en uiteraard
ook vuurwerkoverlast. Veel frustratie bij bewoners omdat de politie
vaak andere prioriteiten had elders in Haarlem en handhaving ook niet
overal tegelijk kon zijn. In de laatste weken had handhaving vaak wel
vier meldingen per tweetal in de wachtrij staan.
Op 15 januari jl. hebben de vier Schalkwijkse wijkraden een
kennismakingsoverleg met handhaving gehad. In dit overleg zijn de
nieuwe handhavers voorgesteld en is ook alle narigheid van de laatste
periode aan de orde gekomen. Afgesproken is dat voorafgaand aan
piekmomenten zoals de zomervakantie en de decembermaand er
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goede voorlichting wordt gegeven en afspraken worden gemaakt in
een overleg tussen de politie, handhaving, buurtouders en wijkraden.
Door goed en direct met elkaar te blijven communiceren hopen we
gezamenlijk op positieve resultaten.
Heeft u vragen aan handhaving of de politie, kom dan vooral naar
het spreekuur op dinsdagochtend van 11:00 tot 12:00 uur in de
wijkraadkamer aan de Frieslandlaan 10 (naast de apotheek).
Kunt u zelf niet komen? U kunt uw vraag ook mailen aan wijkagent
Mustapha el Yajloufi via www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten of de
wijkraad via info@wijkraadmolenwijk.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk
antwoord.

Zoefzoef, de passie van Josse
oefzoef, de elektrische auto waarmee vrijwilligers u voor € 1,50 door
Schalkwijk rijden, is een succes. Josse Heijnen begon als chauffeur
met een dagdeel per week, inmiddels doet hij ook planning en coördinerende taken. Zowel het omgaan met mensen als het streven naar
perfectie in de ‘dienstregeling’ passen hem als een handschoen.

Z

Josse:
“Via de vrijwilligerscentrale kwam ik in 2012 bij De Kas als huiswerkbegeleider. Dat beviel prima, ik doe het nog steeds, nu in Da Vinci. In 2018
vroeg Dock of ik wilde gaan rijden voor iets heel nieuws, de Zoefzoef.
Nou, het leek mij wel gaaf om door Schalkwijk te crossen. We begonnen met niets, er was zelfs geen planning op de pc voor de chauffeurs.
Die heb ik toen maar gemaakt. Ik vond het leuk om te helpen de dingen
op poten te zetten en voor je het weet doe je dan steeds meer dingen.
Naast rijden doe ik nu ook planning en allerhande klusjes.”

Met die mensen bouw je een band op, sommigen zijn echt blij als ze
weer even kunnen bijkletsen met ‘hun’ chauffeur. Ik haal daar veel voldoening uit. Je kent mensen, vraagt hoe het gaat, legt even een arm
om de schouder. Het is fijn om dienstbaar te zijn, even de boodschappen de trap op te dragen. Dan zie je iemands gezicht helemaal opklaren, blij worden. Dat geeft me energie, ik vind het heerlijk.”
Pietje-precies
“Dit werk past ook goed bij een andere kant van mij: ik hou van dienstregelingen, werkte ooit bij de railverkeersleiding. Als pietje-precies
heb ik er plezier in om te zorgen dat ritten op elkaar aansluiten en dat
we op tijd rijden. Laatst kreeg de ochtendchauffeur een lekke band.
Hij ging mee met de takelwagen naar de garage, ik heb toen ter vervanging mijn eigen auto gehaald. Die stond in Heemstede, waar mijn
vrouw werkt. Door zo’n akkefietje loop je achterstand op en die probeer je in de loop van de middag steeds een beetje meer in te halen.
Je blijft dan in contact met de klanten: “Mevrouw, ik ben er bijna.” Zo
merken ze dat je je best doet en dan is er ook begrip als je later komt.
Natuurlijk zou je bij een calamiteit ook de klanten af kunnen bellen,
maar ik wil veel liever vervangend vervoer regelen, niemand in de
kou laten staan. Dat is ook mooi; als het dan weer lukt met z’n allen
voel je een kick.”
De Zoefzoef rijdt in Schalkwijk van maandag tot en met vrijdag,
van 9.00 tot 17.00 uur. Reserveren kan tot een dag van tevoren op
023 543 60 46.
Paula Willems

Accu leeg
“De eerste maanden reden we met een soort vierpersoons Canta; na
60 kilometer was de accu leeg. Dat was echt te weinig voor een dag.
We hebben toen wel acht keer met een lege accu gestaan. En dan zitten er wel mensen in je auto die slecht ter been zijn en op tijd bij een
afspraak moeten zijn, los dat maar eens op! Sinds januari is er een gewone personenwagen met een grotere accu, die haalt met gemak een
hele werkdag. Onze ploeg bestaat nu uit veertien mensen, chauffeurs
en planners, genoeg om op alle dagdelen voorzien te zijn.”
Blije klanten
“We hebben best veel vaste ritten. We rijden mensen naar de fysio,
de dokter, familie om daar te mantelzorgen, kaartclubs, dagbesteding.

Het winkelcentrum Schalkwijk

V

eel hoor je over het winkelcentrum klagen: er is niets meer aan, er zijn veel winkels weg, het is een
puinhoop , je kunt je auto niet meer kwijt.

Tja , allemaal gedeeltelijk waar. Een oud spreekwoord zegt: “ Het moet eerst een puinhoop worden
voordat het mooi wordt. “
En daar houden we ons maar aan.
Zeker tijdens de feestdagen heeft iedereen zijn best gedaan om er toch iets moois van te maken.
Overal was versiering op gehangen, er was een keur aan muziek te horen, er liep zelf een levende
kerstboom rond en een mooie ijskoningin om iedereen in de juiste feestsfeer om te toveren.
Bovendien kregen sommige mensen nog een cadeau van 50 euro van onze presentator Gerard Zwier,
die zich in een zwierig kerstpak had gestoken.
Alleen maar complimenten voor de leiding van het winkelcentrum hiervoor.
En dan het diner van het Open Huis!
Op het plein voor Woord en Daad zaten 300 mensen aan lange prachtig gedekte tafels te genieten van
een echt kerstdiner! Met een band en lichtbeelden over lang vervlogen winters met sneeuw.
Dit was nog eens kerst voor iedereen!
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Het verhaal van een boom
k wil mij even voorstellen; ik ben een mooie grote populier.
Jaren geleden ben ik geplant in Molenwijk.

I

Er kwamen nieuwe huizen en natuurlijk moest er ook veel groen komen, dat een beetje snel zou
groeien. Er kwam zelfs een mooi park; Het Molenplaspark.
In het begin was het daar nog heel stil, maar nu komen er veel meer mensen genieten van
de mooie omgeving en ze zoeken graag schaduw onder ons, als het te heet wordt onder hun
voeten.
Ik ben Populier en groei snel, maar ik kan helaas niet zolang blijven staan, want daar zijn mijn
wortels niet sterk genoeg voor.
En nu na ruim 40 jaar moeten er wat ” kennisbomen” van mij helaas worden omgezaagd en
misschien ik ook wel, alhoewel ik mij nog aardig kan vertonen hoor, ik ben groot en heb nog
een mooie kruin.
De mensen willen wel graag dat we blijven staan, anders wordt het een kale boel.
Tja, als boom zijnde kan ik helaas niet vertellen aan de bomenwachters hoe het precies met mij
gaat. Ze moeten dat van buiten af beoordelen, terwijl een groot deel van mij onder de grond
zit. Dat is niet eenvoudig.
Laatst waren ze bij een “ kennisboom” van mij, die bij het water staat, het is de Zwarte Populier,
daar zijn er niet zoveel van. Ze kwamen vanuit de Gemeente met 5 mensen naar hem kijken of
hij mocht blijven staan.
De bomenridders hebben een mooie tekening aan zijn bast gehangen met de mededeling, dat ze niet willen dat hij wordt omgehakt. Ze zijn het
geloof ik niet eens geworden.
Ze zouden eens wat meer soorten bomen moeten planten, ik heb nog wel
wat leuke ideeën daarvoor.
Geen eiken natuurlijk, want dan krijgen we die vervelende rupsen op onze
bast.
Je zou het beste eens landelijk kunnen informeren hoe ze dat in andere
steden doen. Misschien hebben ze daar nog leuke tips, samen weet je meer
toch?
Ik hoop in ieder geval dat ik in het voorjaar mijn blaadjes weer kan laten
ruizen. Ik verheug mij er nu al op.

Komt dat zien...!
Creatief Schalkwijk

et is bijna zo ver: op 28 en 29 maart opent wijkcentrum Da Vinci
zijn deuren voor de creatievelingen uit Schalkwijk en omgeving.

H

Maanden geleden vroeg Eric Veltkamp hoe ik het zou vinden om
amateurkunstenaars uit Schalkwijk een podium te geven. Meedoen
aan de jaarlijkse Kunstlijn in Haarlem is voor hen nooit mogelijk, terwijl
ook hier mooi werk wordt gemaakt: schilderijen, keramiek, foto’s,
noem maar op. Heel jammer voor de makers dat ze hun hobby niet in
het openbaar kunnen tonen. Ik had geen idee om hoeveel creatieve
bewoners het zou gaan, maar vond het een goed initiatief. Zo’n
expositie laat een andere kant van buurtgenoten zien; hoe vaak bent u
niet verrast dat de buurman of buurvrouw zulke leuke dingen maakt?
Ine van Ameijde
Veel mooie inzendingen
Een aankondiging in het Haarlems Dagblad en formulieren voor
deelname in de drie wijkcentra deden hun werk. Tot onze grote
verrassing kwamen er heel veel aanmeldingen. We hadden niet
verwacht dat er zoveel amateurkunstenaars in Schalkwijk waren.
Bovendien was het aangeboden werk zeer de moeite waard. En
binnenkort kunt u dat zelf dus gaan aanschouwen.
Opening door wethouder
Op zaterdag 28 maart om 10:00 uur opent wethouder Meijs de
expositie. Zowel zaterdag als zondag kunt u binnenlopen van 10:00 tot
16:00 uur. De wijkkantine is open voor thee, koffie en iets lekkers. We
hopen op een grote opkomst, maar wees gewaarschuwd: creativiteit is
aanstekelijk. Voor u het weet gaat u thuis zelf aan de slag…

10

Ine van Ameijde

Wees welkom op het Leonardo da Vinciplein 73, komt dat zien!

Filmopnames
Opnames nieuwe tv-serie in Molenwijk
n november 2019 zijn de filmopnames van start gegaan voor
de nieuwe tv-serie ‘Lieve Mama’, gebaseerd op de gelijknamige
bestseller van Esther Verhoef. Producent is Fiction Valley, die o.a. ook
de series Celblok H en Dokter Tinus heeft gemaakt. Hoofdrollen zijn er
voor Rifka Lodeizen, Barry Atsma en de opkomende acteurs Shahine El
Hamus en Aiko Beemsterboer.

I

Een van de hoofdlocaties voor de filmopnames werd gevonden
in Molenwijk. Hiervoor is een aantal dagen in de wijk gefilmd op
diverse locaties, waaronder Prattenburg, de Frieslandlaan, Amon en
Memphis.
De serie zal in 2020 bij Videoland te zien zijn en vervolgens ook bij RTL.
Dankwoord
“Als crew en cast hebben we het erg prettig ervaren om te filmen in de
omgeving. Dank hiervoor aan alle bewoners, bedrijven en instanties in
de buurt voor de fijne medewerking aan dit project!”

Wijkdorp 3.0 Molenwijk

W

ijkdorp 3.0 Molenwijk is een opdracht van de gemeente
Haarlem en heeft als doelstelling om het dorpse gevoel en de
verbondenheid met elkaar te stimuleren.
Hoe stimuleer je de bewoners om zo lang mogelijk in onze wijk te blijven
wonen? Welke voorzieningen zijn hiervoor nodig? Een goed netwerk voor
ouderen in de wijk is erg noodzakelijk. Het is bekend dat onze wijk vergrijst en
dat 40% van de ouderen zich eenzaam voelt. Wat kunnen we daaraan doen
en wat is er voor nodig om de mensen meer voor elkaar te laten zorgen?
Er zijn veel organisaties in Molenwijk die ieder hun eigen taak
uitvoeren. Het zou geweldig zijn deze krachten te bundelen en samen
te werken om de leefbaarheid in onze wijk te optimaliseren. Je zult dan
moeten streven naar ontmoetingsplekken in de wijk, waar jong en oud
elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar allerlei activiteiten kunnen
ontwikkelen. Een centraal gebouw, een wijkgebouw waar iedereen kan
vinden waar hij of zij behoefte aan heeft. Waar ook de zorg naar elkaar

kan worden gebundeld. Waar een aanspreekpunt is, die je wat kunt
vragen op allerlei gebied.
Diverse organisaties - woningbouw, gemeente, Zorgbalans, wijkraad
Molenwijk, het Kennemerhart - zitten nu aan tafel om te onderzoeken
waar en hoe dit in Molenwijk gerealiseerd zou kunnen worden. Het is
de bedoeling om bewoners te interviewen om duidelijk te krijgen waar
men nu en in de toekomst behoefte aan heeft.
We proberen heel breed te kijken naar onze wijk; welke obstakels
kom je op straat tegen, waar kan ik terecht voor een klusje, voor
computerhulp, is er een thuiskapper en pedicure die aan huis komt,
waar kan ik even dicht bij huis een kaartje leggen enz.
De eerste bijeenkomst is geweest en we hebben besloten de bewoners
van Bergvennen en Brammershoop het eerste te interviewen.
Uiteraard worden de privacyregels in acht genomen en delen we de
uiteindelijke resultaten met u.

De Spaarnezangers zoeken zangers
Mar theater in Amsterdam. Daarbij zijn enkelen van ons in eigen kring
‘doorgebroken.’
We zoeken enthousiaste nieuwe leden om ons koor te versterken.
Met de wijkraad Molenwijk zijn we in gesprek om ook tijdens de
jaarlijkse zomercamping deze zomer bij de Molenplas een optreden
te verzorgen. Kom in ieder geval een keer op een dinsdag naar ons
luisteren en geef je op als zanger als je dat durft. Wij nemen geen
zangtoets af, maar werken vanuit de opvatting dat in principe iedereen
(die dat wil en leuk vindt) kan zingen.
n Schalkwijk bestaat het koor De Spaarnezangers al sinds 2007. Van
oorsprong is het een Shanty koor (met zeemans liedjes), maar het is
uitgegroeid tot een koor dat zich richt op een algemeen nederlands
repertoire, met buitenlandse uitschieters. Behalve Ketelbinkie en
‘als de klok van Arnemuiden’ zingen we ook ‘Het dorp’ (van Wim
Sonneveld), de arias Santa Lucia, Muss I den van Elvis Presly, de
Parelvissers van Verdi en veel andere old timers.

I

Na verschillende reorganisaties bestaat ons koor nu uit ongeveer 20
actieve (en gezellige) leden, die elke dinsdag ’s-avonds van half 8 tot
half 10 repeteren, onder de deskundige leiding van dirigent Co Post.
We doen dat nu nog in Het Open huis, Professor Boumanstraat 1, 2035
AS Haarlem, achter de Bernadottestraat.
Af en toe geven wij uitvoeringen, zoals vorig jaar in verzorgingstehuis
De Rijp in Bloemendaal. Een hoogtepunt was ons optreden in het
theater-stuk van Hendrik Groen (zolang er leven is) in het Nieuwe de la

Meer informatie is te vinden op onze website www.spaarnezangers.nl of
bij Joek en Ruud Vader, bewoners van de Molenwijk. Tel: 023 5440235.
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Brainstorm met cultuurcoach Ariane
oals u in ons vorig wijkkrant heeft kunnen
lezen, heeft de gemeente Haarlem een
Cultuurmakelaar aangetrokken, Ariane den
Haan. Zij werkt vanuit de bibliotheek.

Z

Er zijn in de tussentijd al twee bijeenkomsten
geweest waar organisaties op het gebied
van cultuur uit heel Schalkwijk bij betrokken
waren. Het doel van de bijeenkomsten: hoe
betrekken we de bewoners van Schalkwijk

meer bij de kunst en cultuur in Haarlem? Welke
organisaties kunnen we daarbij inschakelen en
hoe krijgen we meer cultuur en kunstactiviteiten
naar Schalkwijk? En nog belangrijker: wat willen
de bewoners zelf aan kunst en cultuur beleven?
En hoe komen we daar achter?
In de Pletterij was op 16 oktober jl. een
cultuurdebat met de directeuren van o.a. Patronaat,
Philharmonie, Toneelschuur en Stadsschouwburg.

Daar werd ook van gedachten gewisseld
met mensen die ervaring hebben in andere
steden, zoals in Amsterdam en Den Haag. Het
is duidelijk dat we nog een lange weg hebben
te gaan.
Op 3 maart is er een bijeenkomst waar alle
organisaties uit Schalkwijk met elkaar zullen
brainstormen over dit onderwerp. We houden
u natuurlijk op de hoogte.

Achter de schermen bij de brandweer
et is maandagavond 13 januari, etenstijd op kazerne Haarlem
West. Dan gaat het alarm: brand in een woning! Sommige
brandweermannen staan net onder de douche, de groenten voor het
avondeten zijn net gesneden. Binnen enkele seconden zit echter iedere
brandweerman in bluspak in de auto en spoeden ze zich naar de brand…

H

Heel veel rode brandweerwagens
De brand wordt nu ‘grote brand’ genoemd, wat niet wil zeggen dat de
brand groter wordt, maar dat er meer mensen en materiaal nodig zijn
om te blussen. Vanuit Haarlem Oost komen een brandweerwagen en een
ladderwagen. Ook vanuit Velsen wordt een brandweerwagen gestuurd.
Hoofddorp stuurt een hoogwerker naar Haarlem, om van bovenaf te
kunnen blussen. Nu er meerdere ploegen tegelijk zijn, is coördinatie
nodig. Daarvoor wordt een Officier ingezet en later zelfs een Hoofdofficier.
Weg afgezet
Ondertussen zet de politie vliegensvlug de weg af, zodat de hulpdiensten
er makkelijk door kunnen. Er komt ook een woordvoerder om de
aanwezige mensen en pers te woord te staan. Hij zegt dat ze vooral uit
de rook moeten blijven. Voor de zekerheid zet hij dat ook even op het
Twitterkanaal van Veiligheidsregio Kennemerland.
Honger
Er komt dus heel wat bij kijken om deze brand te blussen, maar
uiteindelijk lukt het. De brandweercollega’s hebben flink moeten
aanpoten en fysiek zwaar werk geleverd. Het is inmiddels aardig
wat uren verder als de brand onder controle is. De magen van de
brandweercollega’s kunnen ondertussen wel wat voedsel gebruiken.

Brandweer Kennemerland
Ter plaatse stuurt de bevelvoerder zijn team aan. Twee brandweermannen
zetten hun masker met ademlucht op en gaan naar binnen voor verkenning.
Gelukkig zijn er geen mensen meer binnen. Er wordt begonnen met
blussen, maar omdat het een oud pand betreft is dat een lastige klus.

Schoon terug naar kazerne
Eerst moeten ze echter allemaal een schoon pak aan. In een vuil pak
blijven lopen waar de rook uit wasemt is heel slecht voor de gezondheid.
Speciaal hiervoor komt een container met schone pakken naar de plek van
de brand. Ter plekke leveren ze de vuile pakken in, zodat deze gereinigd
kunnen worden, en trekken ze een schoon pak aan. ‘Arbeidshygiëne’ staat
er op de container. Met een schoon pak aan kunnen ze uiteindelijk terug
naar de kazerne. Het is inmiddels al bedtijd als ze kunnen genieten van
een welverdiende warme hap. Een ding is zeker: die smaakt uitstekend!

BRANDVEILGHEID
Brandveiligheid
fgelopen Nieuwjaarsdag is Nederland
opgeschrikt door de brand in een
flatgebouw in Arnhem waarbij een vader en
een kind om het leven kwamen. Vuurwerk in
combinatie met in openbare ruimte geplaatst
meubilair heeft geleid tot dit verschrikkelijke
drama. De bank heeft vlamgevat, en door de
ontstane brand is de lift tot stilstand gekomen,
met daarin het gezin dat niet meer kon
ontsnappen aan de vuurzee.

A

Het is in veel flatgebouwen, galerijwoningen
en portiekflats een slechte gewoonte om
materialen in de openbare ruimtes te plaatsen.
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Wat zijn openbare ruimtes?
Dat zijn die ruimtes die vrij toegankelijk zijn
voor de bewoners en niet behoren tot het
woongedeelte, dus alle hallen, galerijen,
noodtrappen en trappenhuizen.
Veelal vinden bewoners deze ruimtes
ongezellig en koud. Ze plaatsen er daarom
privémeubels, planten, siertafeltjes etc., maar
ook fietsen, winkelwagentjes, dozen en meer.
Soms tijdelijk, maar vaak blijvend.
Het is volgens de brandweervoorschriften
nooit toegestaan om in openbare ruimtes
materialen op te slaan die brandgevaarlijk,
brand versnellend, doorgang belemmerend

zijn en in het algemeen hinder veroorzaken
bij calamiteiten. Ook woningstichtingen en
VvE’s verbieden het plaatsen van spullen in de
openbare ruimtes.
De juridische consequenties bij calamiteiten
kunnen voor eigenaren van spullen, voor
woonstichtingen en voor besturen van VvE’s
zeer ingrijpend zijn. Daar wilt u toch niet mee
te maken krijgen?
Heeft u spullen in openbare ruimtes staan?
Haal ze dan weg. Het is ook voor uw eigen
veiligheid.

De groene zoom raakt ons allemaal
e wijkraadvergadering van 21 januari jl. werd bezocht door een Schalkwijker, van
geboorte Molenwijker, die bij de rondvraag aandacht vroeg voor het behoud van de
Groene Zoom in Haarlem. De Groene Zoom, de naam zegt het al: een groenstrook rondom
de stad; bijzonder belangrijk voor mens en natuur. En er is al zo vaak geroepen: de Groene
Zoom is heilig voor ons; hier mag niet gebouwd worden.

D

Er bestond een Stichting tot Behoud van de Groene Zoom. Die Stichting is momenteel
“in ruste”, niet heel actief. Maar er wordt wel over nagedacht om deze stichting uit
haar winterslaap te halen en met een aantal actieve Haarlemmers (Schalkwijkers) alle
ontwikkelingen in en rondom de Groene Zoom te gaan monitoren.
Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u hier actief aan gaan meewerken? Neem dan contact
op met Daan Zuidweg, djchrz@hotmail.com.

CultuurTafel van Veel
Toneel- & Filmschuur
ntmoet andere theater- en filmliefhebbers! Eet samen in ons Café
en geniet van een voorstelling met inleiding of film.

O

Aan de CultuurTafel van Veel wordt gedineerd door mensen die elkaar
nog niet kennen of wel kennen, geen zin hebben om te koken of juist
zin hebben er op uit te gaan.
Programma
Elke laatste dinsdag van de maand schuiven we de tafels aan elkaar in
het Café en wordt er samen gegeten. Er zitten altijd mensen aan tafel
om u te ontvangen. Na de maaltijd heeft de Toneel- en Filmschuur een
plek voor u gereserveerd voor een theater- of dansvoorstelling of film.
Als u wilt, kunt u voorafgaand aan de theater- of dansvoorstelling een
korte inleiding bezoeken, waarin journaliste Ziggy Klazes de regisseur,
acteur of choreograaf interviewt.

Kaarten
Een kaartje voor de CultuurTafel van Veel (dagmenu, voorstelling of film, met
inleiding voor de liefhebber) is €10,- voor de daghap plus de (kortings)prijs
voor de film of voorstelling. Deze kan gekocht worden bij de kassa van de
Toneelschuur, online of telefonisch. Voor de filmedities van CultuurTafel van
Veel kunnen Cineville-pashouders uitsluitend aan de kassa een kaartje kopen.
Heeft u een Haarlempas? Dan betaalt u €5,- voor het dagmenu en mag je daarna
gratis naar de voorstelling (met inleiding) of film. Kaarten met Haarlempas zijn
uitsluitend te koop aan de kassa, op vertoon van uw Haarlempas.
Let op: Kaarten kopen voor de CultuurTafel van Veel kan tot en met
vrijdag 16:00 uur voorafgaand aan de betreffende CultuurTafel van
Veel. Heeft u kaarten gekocht, maar bent u toch verhinderd; dan kunt
u deze tot vrijdag 16:00 uur annuleren.
Ga voor meer informatie over het actuele programma naar:
www.toneelschuur.nl/extra-film-theater-dans/cultuurtafel-van-veel

Vrijmarkt Schalkwijk
Schalkwijk Koningsdag 2020
Op 27 april a.s. organiseren de 4 wijkraden van Schalkwijk van 07.00 uur tot 17.00 uur de vrijmarkt bij het winkelcentrum van Schalkwijk.
De indeling van de vrijmarkt is dit jaar iets gewijzigd, het Andalusiëplein wordt alleen gebruikt voor marktkramen, op het Rivieraplein kunt u vrij
gaan zitten met uw spullen.
Wilt u een marktkraam huren? Dat kan op maandag – en woensdagavond 6 en 8 april 2020 van 19.00 tot 20.00 uur in wijkcentrum De Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98. De huurprijs van een kraam is net als vorig jaar € 20,-- contant te betalen, er is geen mogelijkheid om te pinnen.
Bent u niet in de gelegenheid om op één van deze avonden te komen maar u wilt wel een kraam huren neem dan via de mail contact op met:
ruud@wijkraadmolenwijk.nl
Uw reservering is pas van kracht nadat € 20,- is overgemaakt en ontvangen op rekening:
NL19INGB0006376070 t.n.v. Stichting Faciliteiten Molenwijk onder vermelding Marktkraam 2020.
Zodra het bedrag op onze rekening staat krijgt u hiervan, via de mail, een bevestiging met tevens het nummer van
de marktkraam die u is toegewezen.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
Heeft u last van overvliegende vliegtuigen
laat het dan weten aan BAS!
BAS = Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

r is een nieuw website beschikbaar van BAS: Bewoners aanspreekpunt
Schiphol: www.bezoekbas.nl De nieuwe website heeft een nieuw
uiterlijk, is gebruiksvriendelijker en goed te bereiken via mobiele telefoon
of tablet. Daarnaast heeft de website enkele nieuwe functionaliteiten.
Omwonenden kunnen hun postcode invullen om relevante informatie
voor hun locatie te raadplegen, een verklaring voor het baangebruik
wordt automatisch geüpdatet en informatie is beter doorzoekbaar.

E

U kunt via een online invulformulier eenvoudig een vraag of klacht indienen.
Het definitieve, nieuwe registratiesysteem is helaas nog niet beschikbaar
en komt online zodra die gereed is. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Postcodelocatie: 03-14, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol
Tel: +31 (0)20 601 55 55
Mail: info@mailbas.nl
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