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Beste wijkbewoners en andere geïnteresseerden, 

 

Met deze nieuwsbrief wil wijkraad Molenwijk u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en 

actualiteiten in Haarlem, met name in Schalkwijk en Molenwijk. 

 

Dit zijn de onderwerpen: 

I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms  2 

II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 3 

III. Informatie van overige organisaties in Haarlem 4 

IV. Oproep voor wijkkrant De Molen 5 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 

Beste allemaal, 

Het zijn bijzondere tijden; ik kan me niet herinneren ooit zoiets onwerkelijks te hebben meegemaakt. Toch 

zitten we er middenin en zullen er – voorlopig – mee moeten leren leven. Dus allereerst: sterkte aan 

iedereen! Vooral aan diegenen, die nog “gewoon” moeten werken (dus niet thuis, maar echt naar het 

werk gaan) en eventueel met eenzame, of zieke mensen te maken hebben. Petje af voor die mensen!! 
 
Om toch het contact niet meteen te verliezen (want straks komen er nieuwe tijden en gaan we weer 

verder) hierbij een soort van “nieuwsbrief” vanuit de wijkraad.  
 
Allereerst dit: uiteraard zijn alle vergaderingen en andere bijeenkomsten in de wijk tot 1 juni geannuleerd. 

Dit betekent dus: geen wijkraadsvergaderingen, spreekuren, geen koffie-ochtenden,  etc. Onze 

jaarvergadering zal niet in april plaatsvinden, we hopen dit in oktober in te kunnen halen. 
 
De Buurtouders lopen ook tijdelijk niet mede in verband met de eigen veiligheid en met het feit, dat er 

ook minder mensen op straat zijn.. Als er zich echt problemen met groepen jongeren gaan voordoen is dit 

momenteel een punt van zorg van Handhaving en Politie. 
 
Evenementen zoals Schalkwijk aan Zet (waarvoor de flyers al hingen), Koningsmarkt, de Participatiemarkt 

(8 april), de feestelijke opening van het Jeu de Boules-seizoen (19 april) zijn uitgesteld of afgezegd. Een 

lege agenda dus. Panorama Lokaal wordt wat opgeschoven. 
 
Helaas staat ook De Buurtcamping op losse schroeven: zeker is dat het niet – zoals gepland – zal  

plaatsvinden in de eerste week van juli. Alle betrokkenen krijgen binnenkort bericht over de stand van 

zaken. 
 
Ondanks alles gebeurt er toch nog wel het een en ander. Via onze website en Facebook proberen we alle 

wijkbewoners zoveel mogelijk op de hoogte te houden van mogelijkheden om contact met anderen te 

maken. Veel hulporganisaties hebben belacties, boodschappenservices etc. opgezet. Die initiatieven 

worden gebundeld en dat staat te lezen op onze website en Facebook.  
 
Ook in de wijk zijn er nog dingen gaande: afgelopen week zijn op de Zuid Schalkwijkerweg nieuwe borden 

geplaatst in verband met het gebruik van deze weg: waar wel / niet parkeren, verplaatsen vluchtheuvel 

bij het koeientunneltje, enz. Nu is het wachten op de controle die nog zal worden gedaan door onze 

adviseur Joop Spiekermann en mogelijk is dit lastige punt dan afgehandeld.  
 
De gemeente heeft aangegeven dat het aanpassen van de verkeersborden in het Molenplaspark nu op 

de urgentielijst van de afdeling Verkeer is geplaatst. De gebiedsverbinder is er nog even op gewezen dat 

het plaatsen van het schapenhek op het bruggetje bij de Jumbo in december 2019 gedaan had moeten 

zijn…. 
 
Tot slot nog een goed initiatief om de lokale horeca een beetje te helpen, op 

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264628/haarlem-heeft-nu-digitaal-stadshart-met-online-winkels-

restaurants-en-andere-online-initiatieven-in-coronatijd 

Daar vind je informatie over ‘Muggie’, een speciale app gemaakt door Misha Scholten, waarin hij alle 

Haarlemse restaurants verzamelt die hun menu’s nu online aanbieden om op te halen of thuis te laten 

bezorgen. 
 
Verder: blijf gezond en tot gauw! 
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II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 

 
Het kabinet heeft 31 maart 2020 besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot 

en met dinsdag 28 april. Voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-

van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland 

 
Dienstverlening Gemeente Haarlem 

https://www.haarlem.nl/coronavirus-veel-gestelde-vragen-dienstverlening-gemeente/ 

 

Nu oudere, zieke en andere kwetsbare mensen vanwege corona thuis moeten blijven en geen bezoek 

kunnen ontvangen, duiken overal in de stad initiatieven op om hen te helpen en op te vrolijken. Maak 

hier vooral gebruik van, als u hulp nodig heeft. 

https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlemmers-helpen-haarlemmers-durf-te-vragen/ 
 

Overige informatie m.b.t. het coronavirus: 

https://www.haarlem.nl/coronavirus/ 

 

Informatie / nieuws stadsdeel Schalkwijk: 

https://www.haarlem.nl/nieuws-stadsdeel-schalkwijk/ 
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III. Informatie van overige organisaties in Haarlem 

 

 DOCK: 

 https://www.dock.nl/nieuws/2020/04/coronavirus-lees-hier-de-actuele-maatregelen-van-dock/ 

 

 Haarlem Effect: 

https://www.haarlemeffect.nl/nieuws/bel-altijd-contact-088---855-51-95-als-u-wilt--praten-of-een-

hulpvraag-heeft.html 

 

 BUUV: 

https://haarlem.buuv.nu/hallo-buuv-wil-je-iets-voor-me-doen-coronahulp 

 

 Vrijwilligerscentrum Haarlem: 

-  Plaats jouw hulpvraag zelf op https://www.haarlemvoorelkaar.nl/coronahulp  

-  Of bel ons op 023-5314862, dan helpen wij je om een hulpvraag te plaatsen en/of de juiste 

vrijwilligers te vinden. 

 

● Buurtbemiddeling – Wat is buurtbemiddeling? 

o De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval. De oorzaken kunnen 

uiteenlopen van kleine irritaties tot een groot meningsverschil. In veel van die gevallen maken 

opgelopen emoties het moeilijk om nog in redelijkheid met elkaar te praten. Het gevolg kan zijn 

dat de situatie steeds onprettiger wordt. Buurtbemiddeling kan in die gevallen helpen. 

o Buurtbemiddeling houdt in dat u samen met uw buren en met ondersteuning van getrainde 

buurtbemiddelaars om de tafel gaat zitten om een onderling probleem zelf op te lossen. 

o Goed om te weten 

✓ Buurtbemiddeling werkt onafhankelijk en is onpartijdig. 

✓ Buurtbemiddeling gaat vertrouwelijk om met alle informatie. 

✓ Deelname aan buurtbemiddeling is vrijwillig. 

✓ Buurtbemiddeling is gratis (wel wordt verwacht dat bewoners meewerken aan een voor 

beiden acceptabele oplossing 

Voor meer informatie: http://www.meerwaarde.nl/buurtbemiddeling 
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IV. Oproep 

Wijkkrant De Molen zal begin mei gewoon uitkomen.  

 

Omdat alles momenteel in de schaduw staat van het coronavirus, zijn wij op zoek naar mooie initiatieven, 

die mensen in deze tijd opzetten. Echt positieve, opbeurende initiatieven, waar mensen blij van worden 

of die mensen verbinden in deze moeilijke tijden.  

 

Als u denkt ook een bijdrage aan de komende wijkkrant te kunnen leveren, graag!  

Insturen kan naar: demolen@wijkraadmolenwijk.nl.  

 

Om drukte op het laatste moment te voorkomen, verzoeken wij uw bijdrage vóór 24 april a.s. aan te 

leveren. 

 

 


