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Voorwoord
Van de voorzitter

Het is alweer 2019 en de eerste maand zit er zelfs al op. Wat 
vliegt de tijd en wat gebeurt er veel!

Een greep uit de gebeurtenissen en activiteiten van de afgelopen 
maanden:

Onze wijk is per 1 oktober een wijkagent rijker: Mustapha el Yaj-
loufi is regelmatig te zien bij gelegenheden als onze wijkraads-
vergadering, de nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers in onze 
wijken en bij andere gelegenheden. Elders in dit blad heten wij 
hem welkom.

Op 11 januari heeft het bestuur van de wijkraad voor alle vrij-
willigers in de wijk een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. 
In de aula van de Waddenschool kwamen zo’n 25 mensen sa-
men om het nieuwe jaar goed te beginnen. Het totaal aantal 
vrijwilligers ligt nog een stuk hoger (zo rond de 45), maar van-
wege werk, vakantie en andere zaken kon niet iedereen aanwe-
zig zijn. De opkomst was al wel twee keer zo groot als vorig jaar, 
dus komend jaar hopen we op nog veel meer gezichten.

Op deze bijeenkomst werd een presentatie getoond met daarin 
alle activiteiten die door vrijwilligers worden gedaan: groen-
groep, klankbordgroep Molenpark/plas, klankbordgroep Zuid 
Schalkwijkerweg, buurtouders, hulp bij website en wijkkrant, 
AED en nog vele andere kleinere zaken. U vindt meer informatie 
over al deze actieve groepen op onze website: 
www.wijkraadmolenwijk.nl.

Ook werd tijdens deze nieuwjaarsborrel een filmpje getoond 
dat de gemeente Haarlem gebruikt om Schalkwijk te promoten. 
Erg leuk, bekijk het op: 
https://www.youtube.com/watch?v=UE6ux_LAM9s.

Heel blij zijn we ook met de toetreding in ons bestuur van Paulien 
Heesbeen. Over haar vindt u verderop in dit blad meer informatie.

Op dit moment is het bestuur erg druk met de plannen voor een 
wijkgebouw in Molenwijk. De politiek is overtuigd van de nood-
zaak, het ambtenarencorps is aangewezen om ons te helpen 
met de realisatie en we hebben een speciale adviseur kunnen 
aantrekken die ons in dit traject ondersteunt. Meer informatie 
in deze editie van de wijkkrant.

Wij gaan u verder bijpraten op onze jaarvergadering. Noteert 
u alvast in de agenda: 16 april 2019, start om 19.30 uur. Onze 
burgervader, Jos Wienen, zal op deze vergadering aanwezig zijn 
en mogelijk kan hij ons ook verder helpen in de uitvoering van 
onze plannen.

In deze wijkkrant mist u de artikelen van Ruud Vader. Normaal 
zorgt Ruud altijd voor een paar interessante stukken in ons 
blad, maar Ruud heeft zijn vakantie in Amerika noodgedwon-
gen (hartproblemen) met 14 dagen verlengd. Een geluk bij een 
ongeluk: hij was op bezoek bij zijn zoon, dus die heeft hem en 
zijn vrouw goed opgevangen. Hij is nu weer thuis en wij wensen 
hem een voorspoedig herstel toe.

Riet Ooms, 
voorzitter wijkraad Molenwijk.
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Als u belt krijgt u een keuzemenu en vervolgens een ambtenaar van de gemeente Haarlem.

Veel gemeenten in Nederland hebben een 14-servicenummer.
14020 voor Amsterdam, 14010 voor Rotterdam etc.

Gemeente
Publieksdienst Haarlem  14 023
Meldkamer Handhaving  023 511 49 50
Spaarnelanden (grofvuil)  023 751 72 00

Meldpunten
Hoogheemraadschap Rijnland  071 306 35 35
Vliegtuiglawaai Schiphol  020 601 55 55
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Divers
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GGD Kennemerland   023 789 16 00
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Bureau Discriminatiezaken  023 531 58 42
Streetcornerwork   023 303 30 33
Kindertelefoon   088 0432
Korrelatie    0900 1450

Storingsnummers
Gas- en stroomstoringen   0800 9009
PWN (water)     0800 0232355

Belangrijke Telefoonnummers
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Een update over de AED’s in onze wijk
Het is alweer een paar wijkkranten geleden dat we berichtten over hartveilig wonen en de inventarisatie van wenselijke 

24/7-AED-locaties in onze wijk. Inmiddels is het plan met de voorgestelde locaties bij de gemeente ingediend en door de 
gemeente goedgekeurd. Dit betekent dat binnenkort vier AED’s in onze wijk worden geplaatst.

De door ons in kaart gebrachte locaties voor de AED’s moeten op het moment van schrijven nog benaderd worden. Dit heeft 
vertraging opgelopen vanwege de decemberdrukte. In januari is weer begonnen met het benaderen van de locaties. 

Het is de bedoeling uiteindelijk in de komende 2 maanden de AED’s te plaatsen op de beoogde locaties.

Tot slot: het aantal burgerhulpverleners in de gemeente is de afgelopen tijd toegenomen, maar we zijn er nog steeds niet. De wijkraad is 
daarom verheugd te melden dat Annemiek Schäfer de werkgroep komt versterken om de nog benodigde burgerhulpverleners te vinden.

De wijkraad legt een paar zaken aan u voor
Regelmatig bespreekt de wijkraad zaken die zij in de wijk 

tegenkomt, maar waarvan zij denkt dat het beter is als de 
direct omwonenden (die veel dichter bij deze zaken betrokken 
zijn) aangeven wat zij nou eigenlijk willen dat er gebeurt.

Daarom leggen wij een paar punten aan u voor waar wij graag 
uw reacties, input en ideeën over horen.

Ongebruikt asfalt
Tussen het Pad van Zwijnsbergen en het Pad van Walcheren 
(dit is de toegang naar het Molenpark vanaf de Biesbosweg) 
ligt een stuk asfalt tussen de bomen. Vroeger was hier een 
skatebaan, maar deze is verplaatst naar het parkeerterrein bij 
de Molenplas. Zover bekend wordt deze plak asfalt momenteel 
gebruikt voor het luchten en wassen van caravans. Wij vinden 
dit een onzinnige zaak en hebben best ideeën wat er met dit 
stuk asfalt gedaan kan worden. Maar liever horen wij van de 
omwonenden hoe zij hier tegenaan kijken. Laat het horen en dan 
gaan wij kijken of we hier – samen met u – iets aan kunnen doen.

Zandbaktheater
Een aantal jaren geleden werden er op zomeravonden verhalen 
verteld in de zandbak bij de Molenplas. Dat was toen een 
groot succes, maar kon niet alle jaren herhaald worden. Nu wil 
De Blauwe Kom op de twee eerste vrijdagavonden van juli en 
augustus van 20.30 tot 21.30 een Zandbaktheater presenteren 
met verhalen en muziek! Bij dit Zandbaktheater willen zij 
graag mensen uit de wijk of omgeving betrekken om een 
muzikale (akoestische) bijdrage te leveren. Dus: wie levert een 
muzikale bijdrage aan het Zandbaktheater op vrijdagavond 5 
juli of 2 augustus?Aanmelden kan via deblauwekom@planet.nl 
of 06.1252.5641.

Hoge bomen verlagen de stroomopbrengst
“Hoge bomen naast ons huis verlagen de stroomopbrengst van 
mijn zonnepanelen.”

Van een bevlogen bewoner van Molenwijk kregen wij een mail 
met de volgende ‘noodkreet’:

er staan te veel huizen, potentiële energieleveranciers 
voor nul-op-de-meter, in de schaduw van bomen. 

Verwilderde, onverzorgde bomen van de buren 
en in het openbare groen. 

Loop eens door de parken van Molenwijk! Dat is echt schrikken 
als je ook bedenkt dat vele woningen potentieel hebben te 
worden getransformeerd naar ‘nul op de meter’, maar niet in 
de diepe schaduw van de lommerrijke bomen naast het huis. 
Ooit geplaatst zonder de locatie te toetsen op de invloed op 
‘energieneutraal’ wonen in 2040. Begrijpelijk anno 1970-1980. 
Maar nu moet en kan dat anders!

De tijd lijkt gekomen dat ook het gemeentelijk groen qua 
plantbeleid van met name hoog opgroeiende, schaduwrijke 
bomen getoetst gaat worden aan een meer klimaatvriendelijke 
infrastructuur van de woonwijken anno 2040. Elk jaar verlagen 
hoge bomen naast woningen maandenlang het rendement van 
duurzame, alternatieve energievoorzieningen. Schep de meest 
gunstige omstandigheden in het belang van de terugdringing 
van de CO2-uitstoot. Plant in het belang van het milieu en 
de bewoners hoog opgroeiende bomen, welke schaduw op 
naastgelegen daken van woningen tot gevolg hebben, op 
voldoende afstand. 

Dus nu twee vragen aan de woningbezitters in Molenwijk:
1. Bent u van plan binnen enkele jaren zonnepanelen te 

plaatsen?
2. Denkt u dat het rendement van uw zonnepanelen nu 

negatief wordt beïnvloed door de schaduw van te dicht op 
uw huis staande (hoge) bomen?

Antwoord hierop kunt u sturen naar  info@wijkraadmolenwijk.nl.

Dan gaan wij bezien hoe we enthousiaste mensen kunnen 
samenbrengen. Die kunnen dan met elkaar van gedachten 
wisselen over verbeteringen in en voor onze wijk. Voor een 
concrete, brede doelstelling 2040 voor Molenwijk. Visionair 
maar ook concreet ten behoeve van de opbouw van de steun 
en enthousiasmering van alle bewoners.
Wij zijn benieuwd!

Let op Koningsmarkt 2019
Op zaterdag 27 april vindt de Koningsdag-vrijmarkt Schalkwijk weer plaats,

op de plek van de wekelijkse markt bij Winkelcentrum Schalkwijk.
Voor meer info kunt u kijken op Facebookpagina De Schalkwijkse Koningsmarkt 2019.

Comité Koningsdag Schalkwijk Haarlem

Bezorgen wijkkrant
In de laatste vergadering heeft de wijkraad zich bezonnen over de bezorging van de wijkkrant. We hebben geconcludeerd dat 

de bezorging het beste door een groep van wijkbewoners kan worden gedaan. Dan is het risico bij ziekte of uitvallen van een 
bezorger minder groot dan wanneer alles door één persoon wordt bezorgd.

We hebben onze wijk opgedeeld in ongeveer tien gelijke delen; rekening houdend met de moeilijkheidsgraad van de bezorging 
(een flat is gemakkelijker dan vrije huizen met tuintjes). 

Nu zoeken we dus tien mensen, die elk een deel van onze wijk voor hun rekening willen nemen. Er staat een (kleine) vergoeding 
tegenover. De krant komt vier keer per jaar uit. Wie meldt zich hiervoor aan? info@wijkraadmolenwijk.nl.

Weer een bestuurslid erbij!

Met ingang van januari 2019 is de wijkraad weer een bestuurslid rijker: Paulien Heesbeen heeft deelgenomen aan de 
bestuursvergadering en de wijkraadsvergadering van januari en ze heeft aangegeven er zin in te hebben.

We kwamen heel toevallig in contact met Paulien; bij een afspraak met de gemeente Haarlem en Spaarnelanden 
om te bezien hoe het fietspad van de Amelandstraat naar de Zwemmerslaan in oude luister kon worden 
teruggebracht kwam Paulien even kijken wat er aan de hand was. Zo raakten we aan de praat en gaf Paulien 
ongezouten haar mening, ook over de wijkraad. Dat was snel op te lossen: kom erbij en praat mee. En dat is 
gebeurd.

Paulien woont al 32 jaar in Schalkwijk (Molenwijk) en ze heeft het er goed naar haar zin. Ze heeft ideeën 
over hoe onze wijk nog beter leefbaar gemaakt kan worden en gaat zich daarvoor inzetten. Succes Paulien, 
we zijn heel blij met je.
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De brandweer redt mens... en dier!

Zo maar een van de berichtjes die we vaker mogen ontvangen. 
Blije en vooral dankbare eigenaren van katten, honden, 

konijnen, paarden… Het lijkt soms zo gewoon. We doen ons werk 
en daarbij zorgen we voor alle bewoners in een huis, dus ook 
voor dieren. We zijn dat overigens niet verplicht, maar we doen 
het wel. We redden regelmatig een kat uit een boom, een hert 
dat vastzit met zijn gewei, een paard of koe uit de sloot, of een 
hond uit een huis vol rook. We beademen zelfs dieren of dienen 
ze zuurstof toe. Kortom, we doen meer dan alleen branden 
blussen.

Ik vond vooral het bedankmailtje lief. We hebben die 
vrouw niet gesproken bij de brand. Ze was zelf niet thuis. 
Maar ze heeft toch even de moeite genomen om te mailen! 

Rolf – ploegchef op Haarlem

De persoonlijke berichtjes na afloop en de moeite die iemand 
neemt om even te laten weten hoe het nu is, waarderen we 
enorm, want wij krijgen vaak de afloop niet mee. Bij de kat 
van de mevrouw die ons bovenstaand berichtje stuurde 
bijvoorbeeld heeft de dienstdoende ploeg de kat uit het huis 
gehaald, aan het zuurstof gelegd en daarna overgedragen aan de 
dierenambulance die haar naar een dierenarts heeft gebracht. 

Het bedankmailtje maakt dan dat we niet alleen denken ‘we 
doen gewoon ons werk’, maar dat we voelen waar we het óók 
voor doen. Die dankbaarheid maakt dat we keer op keer snel 
kunnen en willen handelen, hulp willen verlenen en alles op 
alles zetten om levens te redden. Van mensen, maar dus zeker 
ook van dieren.

PS: zo af en toe duikt er een mooie foto van een redding op, 
die we delen op onze socialmediakanalen. 
Benieuwd naar wat wij nog meer doen? Volg ons dan!

Brandweer Kennemerland

Dank aan de mannen die vanavond bij de brand in mijn huis zo goed voor mijn kat hebben gezorgd. Ze 
ligt in een zuurstoftent aan het infuus en op warmhoudplaten. De komende 48 uur moet blijken 

of ze schadevrij is. De andere kat is na mijn thuiskomst snel weer thuisgekomen en is oké. 
Heel veel dank voor jullie hulp!

Ontwikkelingen in de wijk
Wandelpromenade Burgen 

De wandelpromenade binnen de Burgen is aan groot 
onderhoud toe. De aannemer is aan de slag gegaan met 

onderzoek en voorbereiding. Er zijn onderzoeken naar de 
asfaltlaag en de betonconstructie uitgevoerd. 

Uit de onderzoeken komt naar voren dat er meer werk gedaan 
moet worden. De kosten voor uitvoering nemen hierdoor toe. 
De start van het groot onderhoud zal daardoor (nog) langer 
op zich laten wachten. De gemeente vindt deze vertraging erg 
vervelend. Zij beseffen dat de bewoners al vaak gevraagd is 
geduld op te brengen. De gemeente blijft hard werken voor een 
veilige en nette wandelpromenade. Dit wordt ook onderstreept 
door het bezoek van wethouder Merijn Snoeks. Hij bracht 
onlangs een werkbezoek aan het gebied en sprak met enkele 
bewoners. Het project heeft de volle aandacht!

Activiteiten bij de oplevering van de Europaweg
Op 13 november 2018 werd de Europaweg officieel opgeleverd. 
Een leuke viering met een wethouder, die een paar rotondes op 
de fiets aandeed. 

De wijkraad Molenwijk was echter van mening dat er toch nog 
een klein onderdeel van de werkzaamheden niet was afgemaakt:

de tijdelijke doorgang voor autoverkeer via het fietspad 
Amelandstraat was niet in de oude staat teruggebracht. Daar 
stonden nog steeds betonblokken om de auto’s te weren. De 
wijkraad heeft daar verschillende malen op geattendeerd en 
uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een overeenkomst met de 
gemeente dat het fietspad dusdanig zal worden opgesierd met 
bloembakken dat het er goed uit komt te zien en er toch alleen 
door fietsers gebruik kan worden gemaakt van dit pad. Er komt 
eerst een voorstel, dat dan door de wijkraad en de bewoners van 
het woonwagenkamp zal worden bekeken, waarna de definitieve 
oplossing zal worden gemaakt. We houden u op de hoogte.

Eendentrappetjes
Tijdens de schouw, die vorig jaar is gehouden met 
vertegenwoordigers van de gemeente, Spaarnelanden, Veiligheid 
en de wijkraad is door ons gevraagd naar de mogelijkheid om 
in diverse waterpartijen in onze wijk eendentrappetjes te 
plaatsen. Dit om te voorkomen dat jonge eendjes, eenmaal 
achter hun moeder aan het water ingegaan, hier niet meer 
uit kunnen komen. Het heeft even geduurd voordat we wisten 
waar die trapjes vandaan zouden moeten komen, maar de 
wijkraad mag nu zo’n tien plaatsen aanwijzen waar de trapjes 
het hardst nodig zijn. We zullen uw aanwijzingen (die we bij de 
schouw ook hebben gehanteerd) volgen en zo goed als zeker 
zijn de trapjes geplaatst voordat de jonge eendjes weer in het 
water rondzwemmen. Dank gemeente en Spaarnelanden!

Boerderijwinkel Zuid Schalkwijkerweg nog niet open
Ruim een jaar geleden is de boerderijwinkel van Irma van de 
Nes gesloten vanwege een brand. De herbouw van zowel de 
nieuwe jongveestal als van de winkel duurt langer dan in eerste 
instantie was gedacht. Aan de buitenkant ziet het er allemaal al 
heel goed uit, maar de afbouw (binnen) zal nog wel wat tijd in 
beslag gaan nemen. Zodra we nieuws over de opening van de 
winkel krijgen zullen we u meteen hiervan in kennis stellen. We 
hopen dat dat niet al te lang meer gaat duren!

Gezichten van Molenwijk
"Zuster Thea"

Bijna 89 is ze, en nog steeds heel erg actief. Thea was in haar 
werkzame leven verpleegkundige, waarvan ze 45 jaar vooral 

in de wijk werkte. Ze heeft veel gewaakt bij stervende mensen. 
Uiteraard is ze al jaren met pensioen, maar stilzitten kan ze niet.

Tijdens een kop koffie vertelt ze ons haar levensverhaal. Teveel 
om op te noemen, maar we halen er een paar hoogtepunten uit. 
Nog steeds bekommert Thea zich om mensen die in mindere of 
meerdere mate hulp nodig hebben. Ze bezoekt op verschillende 
plekken bejaarde bewoners, voor een praatje of een helpende 
hand. Als het nodig is schakelt ze professionele hulp in. 

Sinds 23 jaar woont ze op Griend, naar grote tevredenheid. De 
mensen in haar straatje kennen elkaar en houden elkaar een 
beetje in de gaten. Daarvoor woonde ze in de Waddenstraat. Ze 
geniet in deze wijk, een van de mooiste stukjes van Haarlem, zo 
van het groen en in het voorjaar van de bloemen. Veel mensen 
zullen haar wel eens gezien hebben, want regelmatig zie je haar 
door het parkje naar het winkelcentrum wandelen. 

Onder klaterend gelach vertelt Thea dat ze tien jaar geleden 
geridderd is. Ze mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
noemen. De voormalig burgemeester heeft haar toegesproken 
en het lintje opgespeld, onder andere voor haar vrijwilligerswerk 
bij de Molenburg. Toen ze thuiskwam hadden de buren de rode 
loper uitgerold en de straat versierd. Ze geniet er nog steeds 
van na.

Hobby’s heeft Thea nog volop: ze borduurt graag, speelt orgel 
en met haar vriendin Truus gaat ze regelmatig op stap. Trots is 
ze op haar verzameling theepotjes, die uitgestald staan in de 
kast in de kamer. We mogen er niet aan komen!

“Ik ben eigenlijk heel gelukkig”, verzucht ze tot slot….. en ze sluit 
af met een mooi ouderwets lied.

*heeft u ook een verhaal te vertellen of weet u iemand die 
wel eens geïnterviewd mag worden? Stuur ons een mail:  
interview@wijkraadmolenwijk.nl

Mirjam StolpFoto: Amber Bijster

Hoera, we hebben weer een wijkagent!

Het is best een tijdje aanmodderen geweest in onze wijk waar het de wijkagent betreft. 

Nadat onze wijkagent Cengiz Karagus was overgeplaatst naar Delftwijk bleef het een lange 
tijd erg stil op dit gebied. Vragen werden gesteld door de wijkraad in de diverse gemeentelijke 
overleggen en door de wijkbewoners op Facebook. En terecht, want een wijkagent is heel 
belangrijk voor een wijk.
Heel blij zijn wij nu dus met de komst van Mustapha el Yajloufi, die vanaf oktober jl. actief 
is in Molenwijk. Mustapha was voorheen werkzaam in Europawijk en is dus niet een heel 
onbekende in onze wijk. Regelmatig assisteerde hij in de afgelopen jaren ook in onze wijk. 
Bij de wijkraadsvergadering van 16 oktober was Mustapha aanwezig – hij werd met applaus 
ontvangen door de aanwezige bewoners van Molenwijk. Hij zal vaker langskomen bij de 
vergaderingen van de wijkraad en zeker als er punten van veiligheid e.d. aan de orde komen.
Ook zult u hem regelmatig in de wijk kunnen vinden en natuurlijk is hij ook per mail te bereiken 
als u hem nodig heeft. Dit kan op mailadres mustapha.el.yajloufi@politie.nl.
De vier Schalkwijkse wijkraden overleggen momenteel met de politie om in elk van de wijken 
een soort ‘politiespreekuur’ te organiseren. Zodra daar meer over bekend is, hoort u van ons.
Voor nu: welkom, Mustapha, we zijn heel blij met jou. En veel succes in onze wijk!
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Hulp bij uw belastingaangifte
Toeslagen
Wilt u een toeslag aanvragen of wijzigen voor 2018 en/of 2019? 
Ook daarmee kunnen wij u helpen. 

Alle toeslagen voor 2018 kunnen tot 1 september 2019 
aangevraagd worden. 

Aan toeslagen zijn ook weer voorwaarden verbonden. 

Ook zijn er voor bijvoorbeeld Huurtoeslag gegevens nodig van 
de verhuurder, de (kale)huurprijs en eventueel servicekosten.

Voorwaarden Zorgtoeslag
• U bent 18 jaar of ouder.
• U hebt een Nederlandse zorgverzekering.
• Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 28.720 per jaar. 

Als u een toeslagpartner hebt, mag uw inkomen samen 
niet hoger zijn dan € 35.996 per jaar.

• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige 
verblijfsvergunning.

• Uw (gezamenlijke) vermogen, zoals spaargeld of 
beleggingen, is niet te hoog.

Voorwaarden Huurtoeslag
• U bent 18 jaar of ouder.
• U huurt een zelfstandige woonruimte. Als u bijvoorbeeld 

op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige 
woonruimte.

• U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige 

verblijfsvergunning.
• Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
• De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag.
• Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Voor overige voorwaarden en bedragen verwijzen wij u naar 
www.toeslagen.nl. 
U kunt ook een informatieblad bij ons aanvragen via 
belasting@wijkraadmolenwijk.nl. 

DigiD
LET OP: Geef nooit uw DigiD-code af!

Voor het indienen van uw aangifte of aanvragen van toeslagen 
is uw DigiD nodig. Wanneer wij u helpen met uw aangifte, wordt 
u verzocht ZELF in te loggen.
U kunt ons ook machtigen om namens u aangifte te doen. Dit 
kunt u regelen via https://machtigen.digid.nl/

Heeft u geen DigiD? 
Dan zijn er twee mogelijkheden:

1. U vraagt een DigiD-code aan. Dit kan alleen online op 
www.digid.nl/aanvragen

2. Ook zonder DigiD kunt u ons machtigen. Dit kan 
telefonisch via de helpdesk van DigiD: 088 123 65 55.  
U kunt er ook voor kiezen de aanvraag voor machtiging 
door ons te laten doen. Hiervoor hebben wij uw 
Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum nodig. 

De activeringscode voor de machtiging wordt door de 
Belastingdienst naar uw eigen adres gestuurd. Deze code geeft 
u dan weer aan ons door.

Wanneer u een fiscaal partner heeft, is van uw partner ook een 
DigiD of machtiging nodig.

 
… en verder?
Wanneer uw aangifte is ingediend krijgt u een uitdraai van de 
aangifte mee naar huis. Indien gewenst kan deze ook digitaal 
verzonden worden per e-mail.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Al uw gegevens zullen na het indienen van de aangifte of 
aanvragen/wijzigen van de toeslagen vernietigd worden. 
Dit betekent dat u – wanneer u het niet eens bent met de 
aanslag en/of beschikking en wilt dat wij namens u bezwaar 
indienen – uw  gegevens opnieuw zult moeten aanleveren. Dit 
geldt ook voor de machtiging van DigiD.

Heeft u nog vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u 
via belasting@wijkraadmolenwijk.nl contact met ons opnemen. 
Deze mailbox wordt 1x per dag gelezen en wij streven ernaar u 
binnen 24 uur te antwoorden.

Sylvia van den Berg

Het is alweer bijna tijd om de aangifte inkomstenbelasting 
te doen. Voor de meeste mensen geen bezigheid om naar 

uit te kijken. Natuurlijk kun je de aangifte laten doen door een 
belastingconsulent, maar dat kan in sommige gevallen nogal 
prijzig zijn. 

Wijkraad Molenwijk neemt het initiatief bewoners met een laag 
inkomen hulp te bieden bij het invullen en indienen van hun 
aangifte of aanvragen van toeslagen. Dit voor een bijdrage van 
slechts € 20,- 

Hoe gaat het in zijn werk?
U kunt zich aanmelden via het speciaal hiervoor aangemaakte 
e-mailadres belasting@wijkraadmolenwijk.nl of via het 
contactformulier op onze website (bij onderwerp invullen: 
Belasting).

U ontvangt hierna van ons een formulier waarop u uw 
persoonsgegevens invult en een checklist waarop staat wat er 
nodig is om de aangifte te kunnen doen.

Zorg ervoor dat u bij het aanmelden uw naam en telefoonnummer 
vermeldt, zodat wij u kunnen bellen voor een afspraak op een 
van de hiervoor geplande dagen.

Waar?
Wij zullen u uitnodigen naar onze wijkkamer te komen, die zich 
bevindt op Frieslandlaan 10.
Verder proberen wij een breng- en  haalservice te realiseren 
voor mensen die niet in staat zijn zelf naar de wijkkamer te 
komen. Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken, geeft u dat 
dan aan bij uw aanmelding.

Ik hoef geen aangifte te doen.
Heeft u een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin staat 
dat u geen aangifte hoeft te doen? Deze ontvangt u meestal 
wanneer de Belastingdienst op de hoogte is van uw inkomen 
en er geen complexere zaken aanwezig zijn, zoals een eigen 
woning of vermogen. Uw inkomensgegevens ontvangt de 
Belastingdienst van uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Waarom dan tóch aangifte doen?
Wat de belastingdienst niet weet is wat uw uitgaven zijn. Er zijn 
een aantal uitgaven die recht geven op een teruggaaf.
Te denken valt hierbij aan:

• zorgkosten 
• giften
• uitgaven tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
• Studiekosten en andere scholingsuitgaven
• partneralimentatie

Het voert te ver om alle voorwaarden en regels voor deze 
aftrekposten op te sommen. Echter, de eerste twee komen 
het meest voor en zullen u helpen te bepalen of u voor een 
teruggave in aanmerking komt.

Zorgkosten niet aftrekbaar
• Premies voor de zorgverzekering zijn NIET aftrekbaar!
• Alle kosten die onder het ‘eigen risico’ vallen zijn NIET 

aftrekbaar. Dit geldt ook voor de ‘eigen bijdrage’ CAK en 
Zorgverzekeringswet

• Rollators, looprekken en -hulpen, krukken en gipssteun 
zijn NIET aftrekbaar.

• Rolstoelen en scootmobiels zijn sinds 2014 niet meer 
aftrekbaar. Aanschaf vóór 2014? Dan kan de afschrijving 
gedurende vijf jaar na aanschafdatum afgetrokken 
worden.

Zorgkosten wel aftrekbaar
• Verpleging in ziekenhuis of andere instelling
• Huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist
• Behandeling op verwijzing en onder begeleiding van 

een arts door een paramedicus (zoals optometrist of 
fysiotherapeut)

• Behandeling door paramedicus zonder doorverwijzing 
van een arts, maar mét verklaring van de paramedicus 
waaruit het medische karakter blijkt.

• Steunzolen
• Gehoorapparaat: onder voorwaarden
• Vervoerskosten gerelateerd aan ziekte en/of handicap 
• Reiskosten ziekenbezoek
• Dieet op voorschrift, extra gezinshulp, extra kleding en 

beddengoed – hiervoor gelden vaste bedragen voor 
aftrek.

Giften
Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ gift en 
‘periodieke’ gift. De laatste is vastgelegd op papier.

Als periodieke giften zijn aftrekbaar:
• ANBI
• culturele ANBI
• vereniging

Als gewone giften zijn aftrekbaar:
• ANBI
• culturele ANBI
• steunstichting SBBI
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Stap voor stap op weg naar een wijkcentrum
Historie

In 2016 leefde er binnen de wijkraad al een tijd een idee voor een 
wijkcentrum. Jarenlang waren er al wijkcentra in Boerhaavewijk, 

Europawijk en Meerwijk, maar niet in Molenwijk. Riet Ooms was 
nog maar net voorzitter van de wijkraad en met vier andere leden 
moest er veel gedaan worden. Er lagen veel zaken te wachten die 
eerst aangepakt moesten worden. Het idee voor een wijkcentrum 
ging terug op de plank en daar zou het blijven liggen totdat begin 
2018 de gemeente een bezoek bracht aan de wijkraad.

Van idee naar wens
Tijdens een overleg tussen de gemeente Haarlem en de wijkraad 
mocht een top drie van wensen gepresenteerd worden. U 
begrijpt het al: over de nummer één hoefde niet lang nagedacht 
te worden. Het was tijd om het idee voor een eigen wijkgebouw 
voor alle inwoners van Molenwijk van de plank te halen en als 
nummer één op het wensenlijstje te plaatsen. Uiteraard een 
wens die niet een-twee-drie realiseerbaar zou zijn in 2018, 
maar wel van een stoffig idee naar een nummer één-wens 
doorgegroeid was. Het begon zowaar vorm te krijgen. In elk 
overleg, gesprek of ander type ontmoeting met de gemeente 
kwam het wijkcentrum ter sprake. Er waren ook al voorzichtig 
onderzoekende gesprekjes met andere partijen om te peilen 
hoe zij over een eventueel wijkcentrum in Molenwijk dachten. 

Wens wordt werkelijkheid?
Eind 2018 heeft het lobbyen geleid tot het schrijven van een 
officiële brief aan de gemeenteraad. Kort daarop heeft Riet 
Ooms tijdens de mogelijkheid tot inspreken bij de commissie 
Samenleving een enthousiast betoog gehouden dat zeer 
positief ontvangen werd. Mede hierdoor kreeg de pers er ook 
belangstelling voor en kwam er onder andere een stuk in het 
Haarlems Dagblad.

In januari 2019 werd de wijkraad blij verrast met een 
uitnodiging van de gemeente voor een wijkgesprek over 
het realiseren van een wijkcentrum. Naast verscheidene 
afdelingen van de gemeente waren er ook woningcorporaties 
en verschillende type welzijnsorganisaties aanwezig om 
samen met de wijkraad een brainstormsessie te houden. De 
uitkomst was overweldigend. Wat een positieve energie werd 
er door alle partijen ingestoken. De wijkraad kan door alle 
input weer een stap verder en zal nu een soort bedrijfsplan 
gaan schrijven. 

We zijn er nog niet maar het ziet er zeker goed uit. Als wijkraad 
hebben wij er vertrouwen in. Aan de inzet van alle betrokken 
partijen zal het zeker niet liggen.

Meedenken en praten over een wijkcentrum
Op de komende jaarvergadering van 16 april aanstaande zal met 
grote zekerheid dit onderwerp besproken worden. De wijkraad 
hoopt dat er veel inwoners van Molenwijk met ons mee willen 
denken over de invulling van een wijkcentrum. Misschien kunt 
u over de volgende vragen vast nadenken:

     • Wat vindt u van een wijkgebouw? 
     • Wat voor activiteiten moeten er zeker in komen? 
     • Welke instanties wilt u erin hebben? 

Uw mening en wensen zijn voor de wijkraad van groot belang 
voor het realiseren van een goed en breed aanbod van 
voorzieningen. U komt toch ook op 16 april 2019?

Bianca Wuite

Bewoners denken mee over bomen in Schalkwijk

Toen Schalkwijk zo’n zestig jaar geleden werd opgebouwd, 
is gekozen voor een flink aantal snel groeiende bomen om 

de wijken een groen aanzicht te geven. De populieren zijn nu 
inderdaad indrukwekkend groot. Ze hebben echter een nadeel: 
door het snelle groeien zijn de takken niet zo stevig als van 
duurzamer soorten als eiken en iepen, waardoor deze takken 
relatief gemakkelijk kunnen afbreken.  

Bewoners uit de Boerhaavewijk trokken daarom aan de bel bij 
de gemeente. Spaarnelanden constateerde intussen bij een 
aantal essen de essentaksterfte. Reden voor de gemeente om 
een tienjarenplan op te stellen met als doel het groen in de 
voormalige nieuwbouwwijken duurzamer en veiliger te maken.

Schalkwijk 100
De gemeente doet dat samen met een klankbordgroep van 
100 bewoners, de ‘Schalkwijk 100’. Die groep is via loting 
samengesteld. De bewoners hebben adviezen uitgebracht met 
daarin hun wensen voor het groen in de wijk. Ook wijkraden en 
belangengroepen dachten mee. Zo is samen met inwoners en 
professionals een verbeterplan opgesteld. 

Apk-keuring
Besloten werd om allereerst een soort ‘apk-keuring’ uit te voeren 
onder de oudere populieren en wilgen. Dat zijn er zo’n duizend, 
op een totaal bomenbestand in de wijken van dertienduizend. 
Die inventarisatie is nu zo goed als rond. Voor de bomen die een 
risico vormen wordt een kapvergunning aangevraagd en deze 
worden later dit jaar verwijderd. Ze worden vervangen door 
andere boomsoorten.

‘De bomen zijn veilig, 
het gaat er om ze ook in de toekomst veilig te houden’

Of een populier een risico vormt of niet is niet altijd gemakkelijk 
te zien, zo vertelt Tim van de Wiel van bureau Groenadvies 
Amsterdam, dat betrokken is bij de uitvoering van het plan.

“Een populier kan er gezond uitzien. Maar als er in de kroon 
takken door gaan hangen, is dat een teken dat hij aan het eind 
van de levensduur is. De kans op uitbreken van takken wordt 
dan steeds groter.”

Veilig
“We bekijken de situatie boom voor boom en volgen daarbij 
het populierenprotocol van de Bomenstichting”, vertelt Tim. 
“Op plekken als doorgaande wegen, speelplaatsen en scholen 
vragen we voor de gevonden risicobomen een kapvergunning 
aan. Het merendeel van de bomen is overigens in redelijke tot 
goede conditie. Het is niet zo dat alle populieren per se weg 
moeten. In grotere groengebieden kunnen ze rustig oud worden. 
Echte monumentale bomen zullen het nooit worden, maar er 
staan zeker populieren in Schalkwijk die je beeldbepalend kunt 
noemen.”
 
Paul Vetter van de gemeente Haarlem wijst erop dat alle bomen 
in de stad en dus ook in Schalkwijk doorgaans eens in de drie 
jaar worden gekeurd: “De bomen zijn veilig, het gaat erom ze 
ook in de toekomst veilig te houden.”

Wijk voor wijk
Het tienjarenproject in Schalkwijk is erop gericht het groen 
duurzamer te maken. Voor gekapte populieren zullen andere 
soorten terugkomen. Hierover zal nog eens worden gesproken 
met de klankbordgroep. Na de populieren wordt ook de rest 
van de bomen extra onder de loep gelegd. Dat gaat wijk voor 
wijk gebeuren, te beginnen in de Boerhaavewijk. Dan wordt 
gekeken of er bomen zijn die overlast veroorzaken, maar ook of 
er plekken zijn waar nog extra bomen kunnen worden geplant. 
Dit wordt met de klankbordgroep en wijkbewoners binnenkort 
bekeken, tijdens een bijeenkomst of een rondgang door de 
wijk.

Rondgang 
Op 23 maart is er een rondgang langs de populieren. Wilt u mee? 
Geef u dan op via bomeninschalkwijk@haarlem.nl. 

Marilou den Outer

Foto: Marisa Beretta

Foto: Marisa Beretta

Om het groen in Schalkwijk duurzamer te maken is de gemeente een tienjarenplan gestart. 
Eerst worden de snelle groeiers als populieren en wilgen grondig onder de loep genomen. Bewoners praten mee. 

Met Dock zoeken naar een oplossing

Wij zijn Hicham Akachar en Nabil el Mesbahi. Wij zijn inmiddels al een 
tijdje betrokken bij het jongerenwerk van Stichting Dock. Sinds kort 

zijn wij ook in Molenwijk actief. 

Als tweetal zijn wij gevraagd onderzoek te doen naar de problematiek die 
in Molenwijk speelt en dan met name in de omgeving van de Jumbo. Wij 
maakten ruim van te voren onze passie en interesse hiervoor kenbaar. 
Het is een mooie uitdaging om te zoeken naar het beste advies voor de 
betrokken partijen, een advies dat aansluit bij de wensen van zowel de 
jongeren als de omwonenden.

Mogelijk hebben jullie ons wel eens voorbij zien komen of met ons 
gesproken. Wij staan uiteraard open voor tips en suggesties.

Hicham en Nabil
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Actie vier Schalkwijkse wijkraden 

Toen eind 2018 alarmerende berichten de ronde deden 
over het niet doorgaan van de woningbouw ten noorden 

en zuiden van het winkelcentrum Schalkwijk, hebben de vier 
wijkraden van Schalkwijk besloten de handen uit de mouwen 
te steken.

Van belang voor de wijkraden was de doorgang van de 
woningbouw bij Centrum Schalkwijk, waardoor de verbetering 
van het winkelcentrum in elk geval gegarandeerd zou 
zijn. Nadat een brief aan het College en inspreken bij de 
Commissie niet voldoende opgeleverd hadden, werd besloten 
tot een handtekeningenactie op de zaterdag vóór de kerst. 
Handtekeningen werden verzameld op twee manieren:

1. Via een burgerinitiatief; bij 100 handtekeningen voor 
dit burgerinitiatief is de raad verplicht het onderwerp 
nogmaals te behandelen (er werden voor dit 
burgerinitiatief 800 handtekeningen opgehaald).

2. Via een petitie, die ook door niet-Haarlemmers 
mocht worden ondertekend en die bovendien online 
kon worden ondertekend (hier werden bijna 400 
handtekeningen geplaatst).

Een succesvolle actie dus, die erin resulteerde dat wethouder 
Floor Roduner de vier voorzitters van de wijkraden wilde 
ontmoeten om openheid van zaken te geven.

Die bijeenkomst was op 18 januari jl. Het was een informatieve 
bijeenkomst waarbij de diverse standpunten goed voor het 
voetlicht zijn gekomen. Wat wij willen is een winkelcentrum in 
het hart van Schalkwijk dat bruist, diversiteit biedt in aanbod 
en waar we met zijn allen weer trots op kunnen zijn voor de 
komende decennia. Bovendien is duidelijk gemaakt dat de 

wijkraden niet tegen sociale woningbouw zijn, integendeel zelfs, 
maar in de wijken Meerwijk en Boerhavewijk is het percentage 
van dit soort woningen al torenhoog. Maatwerk voor de bouw 
ten noorden en ten zuiden van het winkelcentrum, zodat de 
bouw niet stagneert, was ons doel.

Naar aanleiding van deze discussie kan worden geconcludeerd dat 
het woonbeleid, de leefbaarheid en economisch welzijn van het 
winkelcentrum als aandachtspunten moeten worden beschouwd. 

De wethouder neemt al onze opmerkingen (en die van de 
bewoners, zoals wij die tijdens de actie hebben meegekregen) 
mee in zijn uiteindelijke voorstel aan de Raad.

Floor Roduner heeft van Riet Ooms 400 handtekeningen in 
ontvangst genomen. Afgesproken is dat wij komende tijd 
contact met elkaar houden over dit onderwerp.

Schalkwijkse wijkraden in actie voor woningbouw rond Centrum Schalkwijk

Natuurvriendelijke oever

De wijkraad Molenwijk gaat voor het uitvoeren van de werkzaamheden 
in het Middengebied (achter de Jumbo) subsidie aanvragen bij Rijnland 

teneinde een natuurvriendelijke oever aan te kunnen leggen. Op de tekening 
kunt u zien hoe dat er dan uit zal gaan zien. 

Dit is beter voor de natuur en vooral ook voor de dieren: eenden, hage-
dissen, padden enz. kunnen dan heel gemakkelijk het water in- en uitgaan.
We zullen het melden wanneer onze aanvraag gehonoreerd is.
Wanneer u geïnteresseerd bent in dit project of ons denkt te kunnen 
helpen met de aanvraag (we hebben ook al hulp vanu it de wijkraad 
Europawijk, maar het is best veel werk): graag even melden bij 

info@wijkraadmolenwijk.nl.

Fietslichtjes actie 2018

Iedereen weet: in de donkere winterse maanden zijn fietsers 
slecht zichtbaar. Sinds enige jaren voeren wij, de vier wijkraden 

van Schalkwijk, actie om de fietsende jeugd in hun wijk op dit 
gevaar te wijzen. Zodra de dagen korter werden is contact 
gezocht met alle basisscholen in Schalkwijk, met de vraag of we 
leerlingen van de hoogste klassen een voorlichtingsles mochten 
geven over zichtbaarheid in het verkeer.

Een groot aantal scholen gaf gehoor aan dit verzoek en 
zo stonden wij (wijkraadsleden op leeftijd) voor een stel 
beginnende pubers. Hoe kun je de jeugd, die gewend is aan 
digitale informatie, nog boeien met een verhaal over het gevaar 
van fietsen in het donker of het bestaan van de dode hoek bij 
vrachtauto’s? 

Gelukkig hebben we bij de wijkraden leden waarvoor 
PowerPointpresentaties gesneden koek zijn. Er moesten 
natuurlijk wel spannende voorbeelden gegeven worden. Met 
veel plezier werden gevaarlijke situaties in scène gezet en 
gefotografeerd, zoals een fietser met donkere jas en capuchon 
zonder licht. Ook werden voorbeelden gegeven van een fietser 
met de fietslamp aan en een foto getoond van een fietser met 
een geel hesje over zijn donkere kleding.

Een filmpje werd getoond met daarbij de vraag om te tellen 
hoeveel fietsers vanuit een rijdende auto te zien waren. 
De situatie betrof een weg met een apart fietspad op een 
regenachtige donkere avond. Er werd enthousiast geteld en 
de leerlingen waren verbijsterd dat ze zoveel fietsers over het 
hoofd hadden gezien.

Een tweede gevaar voor onze fietsende jeugd is de vrachtauto 
die rechts afslaat. We lieten de kinderen zien hoeveel spiegels 
tegenwoordig op een vrachtauto bevestigd zijn; allemaal 
bedoeld om de fietser of voetganger naast de truck of bus te 
kunnen zien. Ondanks al die spiegels zijn er toch plekken waar  
de chauffeur van de truck je echt niet ziet. Met duidelijke 
voorbeelden werd aangetoond waar je veilig kunt staan. 

De leerlingen hebben wel drie kwartier aandachtig geluisterd. 
Nu maar hopen dat ze het geleerde in praktijk brengen. Ze 
kregen als aanmoediging een set fietslampjes, die natuurlijk 
onmiddellijk werden uitgeprobeerd. De ANWB had bovendien 
een spuitbus met krijtverf en een mal beschikbaar gesteld 
waarmee op het fietspad een waarschuwing kon worden gezet: 
Zet je licht aan!

In totaal hebben zeven scholen meegedaan. Volgend jaar willen 
we de actie herhalen en hopelijk doen dan alle elf scholen 
in Schalkwijk mee, in het belang van de veiligheid van de 
schoolgaande jeugd.

Wijkraad Molenwijk, wijkraad Europawijk, 
wijkraad Boerhaavewijk en wijkraad Meerwijk.

De wijkraden van Schalkwijk in actie: wees zichtbaar in het verkeer!
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Inloophuis biedt warme en veilige plek
 

De diagnose ‘kanker’ is ingrijpend, voor zowel degene die 
het treft als zijn naasten. In Da Vinci zit het Inloophuis 

Kennemerland, voor iedereen die met kanker te maken heeft. 
Hier vindt u een warme en veilige plek om met lotgenoten te 
praten, activiteiten te ondernemen of deskundige informatie te 
krijgen. 

Gastvrouw Carla: “Ik vind het prettig om mensen een warm 
welkom te geven. Aan de grote houten tafel zie je vreemden 
met elkaar in gesprek raken, dat is mooi. Er is een open sfeer, 
gasten voelen zich vrij om te praten of juist rustig te luisteren. 
Sommige mensen bezoeken ons voor informatie, anderen 
komen regelmatig een kopje koffie drinken. Het is fijn om te 
praten met mensen die in dezelfde situatie zitten, die direct 
begrijpen waar je het over hebt. Of om even uit te blazen van 
een zware dag.”

Ervaringsdeskundigen
Margreet verloor haar man aan kanker. Dat ging haar niet in 
de koude kleren zitten. Aanvankelijk kwam ze terecht bij de 
praktijkondersteuner van haar huisarts. Margreet: “Die had 
maar beperkt de tijd en ging er vrij zakelijk mee om. Ze was ook 
geen ervaringsdeskundige. Met het Inloophuis ben ik heel blij. 
Ik kom voor de gezelligheid en ga een cursus ‘In balans’ doen.”

Handvatten om verder te gaan
Coördinator Jet Winkel: “Onderzoek en behandeling beheersen 
aanvankelijk je leven. Daarna wil je het ‘gewone’ leven 
weer oppakken, maar dan blijkt hoe groot de impact van 
de ziekte is. Niets is meer vanzelfsprekend. Er is vaak sprake 
van vermoeidheid en andere lichamelijke ongemakken. Ook 
onmacht en onbegrip van je omgeving kunnen je alledaagse 
leven verstoren. In het Inloophuis bieden we handvatten om 
verder te gaan.”

Conditie opbouwen
Sommige activiteiten zijn gericht op de fysieke conditie, 
zoals yoga en oncologisch zwemmen. Voor mensen die ziek 
zijn (geweest) is het belangrijk te bewegen en de conditie 
voorzichtig weer op te bouwen. Anja: “Zwemmen is niet echt 
het goede woord, het is (meestal) staand oefeningen doen. Ik 
vind het leuk. Het water is 32 graden, dat is fijn voor mensen die 
pijn aan de operatie overgehouden hebben. Je bent hier onder 
elkaar, iedereen heeft littekens, je voelt je niet anders.”

Verwerken en nieuwe balans vinden
Onderzoek en behandeling, het is voor velen een emotionele 
achtbaan. Vrees en hoop wisselen elkaar af; er gaat zoveel 
door je heen. Creativiteit is een ideaal middel om in contact te 
komen met emoties, te ordenen en te ontspannen. Even met 
iets anders bezig zijn, zonder woorden gevoelens uitdrukken, 
jezelf durven zijn, nieuwe kanten van jezelf ontdekken en je 
zelfvertrouwen (her)vinden. Creatieve expressie kan helpen de 
ziekte te verwerken en een nieuwe balans in je leven te vinden.

Oncologisch spreekuur
Bij de behandelend arts komt veel informatie voorbij die je niet 
altijd direct begrijpt. De soms zeer ingrijpende behandelingen 
moet je ook inpassen in je leven; hoe maak je daarin de beste 
keuzes? Met dit soort vragen kan de oncologieverpleegkundige 
helpen. Het spreekuur is eens in de twee weken, op afspraak. 

Jet Winkel: “Hoewel er soms zware dingen besproken worden is 
het hier geen sombere bedoening. We willen het leven vieren, 
mensen helpen hun kracht (terug) te vinden.” 

Openingstijden: dinsdag en donderdag van 9:30 tot 16:30 uur. 
Voor informatie: mail jet@inloop huiskennemerland.nl, of bel 
023 888 53 68. Website: www.inloophuiskennemerland.nl. 
Facebook: Inloophuis Kennemerland.

Paula Willems



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


