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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 4 

III. Informatie van overige organisaties in Haarlem 5 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 

Beste allemaal, 
 
Hierbij een overzicht van nieuwtjes en wetenswaardigheden van de afgelopen drie weken. 

Spaarnelanden  en het Buurtbedrijf kunnen het vele werk niet aan. Het aanbod van vuil is op dit moment 

40-50% hoger dan anders (denk aan karton van online bestellingen). Hun medewerkers werken zelfs in het 

weekend door. Een oproep aan de bewoners: Zijn de containers vol? Neem het afval mee terug tot de 

containers geleegd zijn. Laat in geen geval uw afval naast de container staan. 

Sinds 11 mei mag er weer gebruik gemaakt worden van de Jeu de Boulesbanen langs de Zuiderzeelaan. 

Uiteraard dient de 1,5m afstand wel in acht genomen te worden. 

De in het blad van de Fietsersbond aangekondigde werkzaamheden (en dus sluiting) van het fietsbruggetje 

over de Ringvaart zijn uitgesteld tot augustus/september. We zullen dit blijven volgen en erop toezien dat 

bij (tijdelijke) sluiting van de brug de fietsers hier tijdig van op de hoogte zullen worden gesteld. 

De Buurtouders zijn al weer een tijdje actief. Zij hebben o.a. vastgesteld dat Handhaving bekeuringen 

uitdeelt aan foutparkeerders in het Middengebied. Goede actie van Handhaving! 

De plannen van de Stichting Leven op Water voor een strandje met recreatieve activiteiten op de 

Schouwbroekerplas zijn op 13 mei besproken in de Commissie Ontwikkeling. Het plan gaat nu ter 

bespreking naar de Raad. 

De kanosteiger bij de Molenplas is klaar. Ziet er goed uit! 

De wijkkrant van mei 2020 is overal rondgedeeld. We hebben er al weer veel positieve reacties op 

gekregen. Voor degenen die de krant niet in de brievenbus krijgen, hij is ook te lezen op onze website: 

http://www.wijkraadmolenwijk.nl/de-molen/. 

Naar aanleiding van het artikel over Rahim, de verkoper van de Straatkrant bij de Jumbo heeft een aantal 

buurtbewoners aangegeven, dat zij graag iets willen ondernemen om Rahim te helpen. Enkele mensen 

stuurden een mail aan de wijkraad en anderen hebben zich direct bij de schrijfster van het artikel, Mirjam 

Stolp gemeld. Het zou mooi zijn als zij met elkaar hulp zouden kunnen bieden.  

De groengroep in het Middengebied is al weer een paar weken aan de slag (1,5 meter uit elkaar, eigen 

handschoenen, etc.). Zij hebben deze week een aantal planten en struiken in het parkje geplant. Nu wordt 

er hard gewerkt aan het verwijderen van de berenklauw en de bramen. Zodra er weer een stuk is 

“ontgonnen” komen daar de volgende struiken in. Ze kunnen nog wel wat hulp gebruiken, dus mensen die 

het leuk vinden kunnen elke woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30 komen helpen!! 

De plannen voor het groot onderhoud aan de Zuid Schalkwijkerweg gaan definitieve vorm aannemen. Er 

zijn gesprekken geweest met alle bewoners, die aan de oostzijde van de weg wonen. Daar wordt nl. een 

breed talud (30% schuinte) aan de weg toegevoegd, om op deze manier het dijklichaam meer stevigheid 

te geven. Aan de Spaarnekant van de weg is dat niet nodig, omdat de weg niet naar die kant zakt. De weg 

zal worden aangepakt vanaf het tunneltje van de Schouwbroekerbrug tot aan het pontje bij de Ringvaart. 

Op het dijklichaam zullen 65 bomen worden weggehaald; daar komen – wat verder van de weg af – nieuwe 

bomen voor in de plaats. Dit in overleg met de bewoners ter plaatse. De werkzaamheden zullen, als er 

geen bezwaren worden ingediend tegen de plannen, in oktober/november 2020 aanvangen en gaan 

ongeveer een jaar duren. Een uitdaging is nog de bereikbaarheid van het einde van de weg tijdens de 

werkzaamheden voor de hulpdiensten…. 
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Op het terrein van Tjaden zijn de bouwplannen ook in een vergevorderd stadium: 60% van de woningen is 

verkocht. Zodra dat 70% is, zal met de bouw gestart worden. Op dit moment worden er al 

opruimwerkzaamheden gedaan op het terrein. Als alles goed gaat, zal de bouw van de huizen in maart 

2021 starten.  

De ingezaaide bloemen in het Molenplaspark zijn vooralsnog niet echt opgekomen. Frits Breen 

(wijkraadslid) heeft een mail voorbereid voor Spaarnelanden met de vraag of we de hoop al moeten 

opgeven, of dat er mogelijk toch nog iets gaat komen. Zou jammer zijn als dit project mislukt zou zijn door 

de wateroverlast van het voorjaar in het park.  

En na alle nattigheid in de winter nu dan de droogte in het voorjaar. We kregen een vraag via Facebook 

van iemand die op Weldam woont. Zij bewatert momenteel een deel van het openbaar groen bij haar in de 

buurt, maar is toch bang dat vele planten deze droogte niet gaan overleven. Wij gaan aan 

gemeente/Spaarnelanden vragen of er iets gedaan kan worden aan bewatering van het openbare groen. 

Frits is druk bezig met het inventariseren van de wensen van de bewoners rondom het pleintje bij Saeftinge.  

Nu gaan we overleggen hoe we met deze groep mensen misschien toch een keer bij elkaar kunnen komen 

om te proberen een door iedereen ondersteund plan naar boven te krijgen. 

We wachten nog steeds op de verkeersborden in het Molenplaspark (brommers verboden); als die zijn 

geplaatst kan er gehandhaafd worden! Ditzelfde geldt ook voor het schapenhek achter de Jumbo (zou in 

januari geplaatst zijn…). 

Nog een tip, die wij kregen van Het Open Huis Schalkwijk: maaltijden van Antonius: https://antonius-

gemeenschap.nl/smaak-en-antonius-kookt/. 

Tot zover deze nieuwsbrief. Blijf gezond!! 

Riet Ooms 
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II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 

 
Hulp bij geldzorgen? 

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet 

op tijd kan betalen.  

 

Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen. Wilt u eerst met iemand 

praten over wat het beste bij u past. Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek 

aanvragen met een consulent. U kunt ook een afspraak maken bij team schulddienstverlening van de 

gemeente.  

 

Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente de HaarlemPas. Deze HaarlemPas biedt 

verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld een gratis abonnement op de bibliotheken en toegang tot de 

Haarlemse musea.  Ook kunt u met de HaarlemPas eenvoudig minimaregelingen aanvragen. Wilt u weten 

of u in aanmerking komt voor deze regelingen. Kijk dan op www.haarlem.nl/laaginkomen 

 

Ondernemers die door de maatregelen tegen het coronavirus financieel ondersteuning nodig hebben 

kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor 

levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Deze regeling biedt voor maximaal drie maanden aanvullende 

inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. Het bedrijfskrediet biedt u de mogelijkheid om uw 

liquiditeitsprobleem, tot een bedrag van maximaal E 10.157, op te lossen. U kunt de Tozo aanvragen via 

www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zelfstandig-ondernemers-tozo/. 

Aarzel niet als u geldzorgen heeft. Als u tijdig aan de bel trekt, voorkomt u schulden. 

 

Aangepaste werktijden Handhaving 

De meldkamer van Handhaving is bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 8.30u – 23.00u en op zondag 

van 13.00u – 21.15u. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig. 
 
Ziet u dat mensen zich niet aan de regels houden ten aanzien van de noodverordening en wilt u dit melden? 

Dan kan dit via de meldkamer van Handhaving (023 – 511 4950) of via het landelijke servicenummer van 

de politie (0900-8844). 
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III. Informatie van overige organisaties in Haarlem 

 

 DOCK: 

Jongeren : https://www.dock.nl/haarlem/schalkwijk/jongeren 

Volwassenen : https://www.dock.nl/haarlem/schalkwijk/volwassenen 

Ouders en kinderen : https://www.dock.nl/haarlem/schalkwijk/ouders-en-kinderen 

 

 Haarlem Effect: 

Alle locaties van Haarlem Effect blijven voorlopig gesloten. Naar aanleiding van het advies van het 

RIVM van 6 mei mogen de peuterspeelzalen en de speeltuinen weer open sinds 11 mei. Kinderen 

tussen 2 en 4 jaar met ouders in vitale beroepen kunnen nog steeds terecht bij een peuterspeelschool 

voor de noodopvang. Daarvoor kunt u contact opnemen met Annemieke Koelemij 

via akoelemij@haarlemeffect.nl. 

 

De vrijwilligers van Tafeltje Dekje blijven maaltijden verzorgen.  

 

De locaties voor dagbesteding van EcoSol bouwen hun openstelling weer op. 

 

De deelnemers van onze organisaties behoren veelal tot de kwetsbare groepen; daarom zoeken we 

dagelijks naar mogelijkheden om activiteiten wel door te laten gaan. Op een manier die passend is 

binnen het advies van het RIVM. Houdt u daarom onze Facebookpagina’s in de gaten. Denk aan 

online activiteiten zoals de Soos TV (Soos Binnensteeds), zanger Levi Levino die zingt voor oudere 

mensen in het Rozenprieel of het initiatief voor deelnemers van EcoSol: de Soepbus. 

Voor vragen kunt u bellen met het bedrijfsbureau van Haarlem Effect: 023 53 22 547 

 

 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. 

 

 


