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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

Woningcorporaties
Elan	Wonen	 	 	 	 023	515	98	59
Pré	Wonen	 	 	 	 088	770	00	00
Ymere	 	 	 	 	 088	000	89	00

Divers

Sichting	Dock	 	 	 	 023	543	60	00
Sociaal	Wijkteam	 	 	 023	543	09	92
GGD	Kennemerland	 	 	 023	789	16	00

Alarmnummers

Alarm	 	 	 	 	 112
Politie	en	wijkagent	 	 	 0900	8844
Brandweer	en	ambulance	 	 023	515	95	00
Meld	Misdaad	Anoniem	 	 0800	7000
Regionale	Dierenambulance	 	 023	533	43	23

Telefonische hulpdiensten

Slachtofferhulp	Nederland		 	 0900	0101
Juridisch	Loket		 	 	 0900	8020
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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Voorwoord
Van de voorzitter....

Het	 bruist	 in	 Molenwijk!	 Er	 gebeurt	 zo	 verschrikkelijk	
veel,	 dat	 het	 soms	moeilijk	 is	 om	alles	 in	 goede	banen	

te	 leiden.	Maar,	 goed	nieuws:	 het	 bestuur	 van	de	wijkraad	
is	uitgebreid	met	drie	nieuwe	 leden.	 Josh,	 Jan	Bert	en	Frits	
meldden	zich	in	de	afgelopen	maanden	aan	en	hebben	elk	al	
diverse	taken	op	zich	genomen.	En	met	veel	enthousiasme,	
kunnen	we	constateren.	Op	die	manier	kunnen	we	inderdaad	
veel	zaken	aanpakken.	Elders	in	dit	blad	stellen	deze	drie	he-
ren	zich	voor.

Daartegenover	 staat	 dat	 we	 op	 de	 jaarvergadering	 van	 16	
april	jl.	afscheid	hebben	genomen	van	Joop	Spiekermann.

De lopende zaken (ik noem de belangrijkste):

• We	 zijn	 druk	 in	 overleg	met	 de	 gemeente	 om	 serieus	 te	
werken	 aan	 een	 wijkgebouw	 in	 Molenwijk.	 Heeft	 u	 het	
leuke	filmpje	hierover	gezien,	gemaakt	door	leerlingen	van	
het	Nova	College,	waarin	wethouder	Meijs	aangeeft	dat	er	
vooral	 een	keuken	 in	dit	 gebouw	moet	komen	 (eten	ver-
bindt!)?	Het	filmpje	 is	 te	 zien	op	de	Facebooksite	van	de	
wijkraad.

• We	 beoordelen	 het	 concept	 bestemmingsplan	 voor	 het	
Tjaden-terrein	en	leveren	daar	commentaar	op	namens	de	
wijkraad.

• De	Klankbordgroep	Zuid	Schalkwijkerweg	komt	binnenkort	
weer	bij	elkaar	en	gaat	bekijken	hoe	het	verkeer	op	deze	
weg	 het	 beste	 in	 goede	 banen	 geleid	 kan	 worden	 –	 ze-
ker	met	het	oog	op	de	geplande	32	woningen	op	het	Tja-
den-terrein.

• Op	onze	oproep	wat	te	doen	met	het	stuk	asfalt	bij	Landschot	
hebben	acht	mensen	gereageerd.	Hun	ideeën	zijn	voorgelegd	
aan	een	van	de	nieuwe	bestuursleden.	Hij	bekijkt	voor	welke	
optie	het	meeste	draagvlak	is	in	de	buurt	(de	direct	omwo-
nenden	 zijn	 natuurlijk	 het	meest	 belanghebbend)	 en	 komt	
daarna	terug	met	zijn	voorstel	in	de	wijkraadsvergadering	van	
21	mei	a.s..	Het	was	in	elk	geval	heel	leuk	om	te	zien	hoeveel	
bewoners	betrokken	zijn	met	zo’n	stukje	grond	in	de	wijk.

• De	Stichting	Buurtcamping	heeft	bij	de	gemeente	een	aan-
vraag	gedaan	om	ook	in	het	Molenplaspark	een	buurtcam-
ping	te	organiseren.	Dit	is	door	de	gemeente	gehonoreerd:	
we	gaan	dus	kamperen	in	het	park	van	vrijdag	12	tot	en	met	
zondag	14	juli	a.s.	Zie	voor	de	inschrijving	elders	in	dit	blad.	
Meehelpen	als	vrijwilliger?	Dan	kan,	graag	zelfs	en	u	kam-
peert	dan	gratis	mee!

Riet Ooms, 

voorzitter wijkraad Molenwijk.

Foto: Wouter Moné
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• De	twee	in	het	najaar	geplaatste	Tiny	houses	staan	er	op	het	
terrein	 aan	 de	 Zwemmerslaan	 nog	 een	 beetje	 verlaten	 bij.	
Maar….	er	wordt	nu	druk	gebouwd	aan	de	nieuwe	Tiny	TIM	
voor	 Elan	Wonen,	 die	 in	mei	 geplaatst	 zal	worden.	 Daarna	
gaat	 de	 aannemer	 zo	 snel	 mogelijk	 door	 om	 de	 volgende	
twee	te	bouwen	en	te	plaatsen.	Dan	zal	er	binnenkort	toch	
een	echt	dorpje	gaan	ontstaan,	leuk!

• Er	 komt	 wat	 voortgang	 in	 de	 reconstructie	 van	 de	 Zuid	
Schalkwijkerweg.	Binnenkort	wordt	de	Klankbordgroep	voor	
dit	 project	weer	 door	 de	 gemeente	 bij	 elkaar	 geroepen	 en	
gaat	de	groep	kijken	wat	de	beste	oplossingen	voor	deze	weg	
zijn.	We	zijn	heel	benieuwd	wat	daar	uit	gaat	komen.

• Eindelijk	 is	er	dan	ook	overeenstemming	over	de	doorsteek	
voor	fietsers	tussen	de	Zwemmerslaan	en	de	Amelandstraat.	
Nadat	 de	 aannemer,	 die	 de	 Europaweg	 heeft	 aangepast,	
zijn	 koffers	 had	 gepakt,	 bleef	 er	 een	 bijzonder	 vreemde	

situatie	over	bij	deze	doorsteek.	Het	fietspad	was	tijdens	de	
bouw	gebruikt	om	automobilisten	toegang	te	geven	tot	het	
Watermolenplantsoen,	 het	 Park	 Oosterspaarn	 en	 de	 Zuid	
Schalkwijkerweg.	Na	de	oplevering	van	de	Europaweg	bleven	
op	die	doorsteek	wegversperringen	van	betonblokken	staan,	
waar	fietsers	tussendoor	moesten	laveren.	Met	de	gemeente	
en	 Spaarnelanden	 is	 een	 ontwerp	 gemaakt,	 waarbij	 het	
aanzicht	 van	 dit	 fietspad	wat	 vrolijker	wordt,	maar	waarbij	
het	zeker	is	dat	auto’s	op	dit	fietspad	geweerd	worden.	Op	29	
april	is	een	en	ander	door	Spaarnelanden	gerealiseerd	en	kijk	
eens	wat	een	mooie	doorsteek	er	is	gemaakt!	De	planten	zijn	
‘bijenvriendelijk’,	aldus	Spaarnelanden.

• De	wijkraad	probeert	subsidie	te	verkrijgen	van	Rijnland	om	
een	z.g.	‘natuurvriendelijke	oever’	te	maken	bij	de	waterpartij	
in	het	Middengebied.	De	werkgroep	Groen	heeft	hier	al	een	
mooi	nieuw	pad	door	het	parkje	aangelegd	–	waar	zij	heel	veel	
positieve	opmerkingen	over	krijgen	-	maar	nu	willen	we	dat	
via	een	schuin	oplopende	oever	jonge	eendjes,	salamanders	
en	 andere	 waterdieren	 gemakkelijker	 het	 land	 op	 kunnen	
komen.	Rijnland	stelt	echter	heel	zware	eisen	aan	de	subsidie	
(o.a.	moet	alle	begroeiing	 tot	3	meter	uit	de	oever	worden	
verwijderd).	Dit	zien	wij	niet	echt	zitten,	dus	er	wordt	gezocht	
naar	een	andere	oplossing,	die	hetzelfde	resultaat	geeft.

• De	 oproep	 voor	 bezorgers	 van	 de	 wijkkrant	 (in	 het	 blad	
van	 februari)	 heeft	 veel	 gehoor	 gekregen:	 we	 hebben	 nu	
10	mensen,	die	elk	in	een	deel	van	onze	wijk	de	krant	gaan	
bezorgen.	 Super!	 Dank	 voor	 uw	 spontane	 reactie	 en	 veel	
plezier	bij	het	bezorgen.	Geen	krant	ontvangen?	Meld	dit	dan		
via:	info@wijkraadmolenwijk.nl.

Ontwikkelingen in de wijk

12 t.m. 14 juli 2019
Zie pagina 12
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Door het oog van de naald

Even	 terug	 naar	 enkele	 dagen	 voor	 kerst	 2018.	 Hans	
den	 Hartog,	 adviseur	 Brandveilig	 Leven	 bij	 Brandweer	

Kennemerland,	 doet	 zijn	 ronde	 afspraken/controles	 aan	 huis.	
Het	is	rond	het	middaguur	als	hij	aanbelt	bij	een	oudere	vrouw.	
Ze	doet	 in	ochtendjas	open	en	 lijkt	wat	 in	de	war.	Hans	heeft	
een	vragenlijst	bij	zich,	komt	kijken	bij	de	meterkast	en	checkt	
elektra	op	brandveiligheid.

Zo	checkt	hij	de	cv-ketel,	die	een	oudje	blijkt	te	zijn.	Oude	cv-
ketels	zijn	‘open’	ketels.	Daarbij	wordt	de	zuurstof	die	de	ketel	
nodig	heeft	om	gas	te	verbranden,	uit	de	ruimte	gehaald	waar	
de	ketel	hangt.	Dat	heeft	nogal	wat	nadelen.	Tegenwoordig	zijn	
alle	cv-ketels	daarom	gesloten	ketels.	Deze	hr-ketels	halen	de	
zuurstof	via	een	buis,	een	zogenoemd	beluchtingskanaal,	uit	de	
buitenlucht.

Te veel koolmonoxide

Wanneer	Hans	 test	wat	 er	 gebeurt	 als	 de	 cv-ketel	 aanslaat,	
gaat	 zijn	 koolmonoxidemelder	 af!	 Op	 zijn	 meetapparatuur	
ziet	 hij	 dat	 de	 koolmonoxide	 boven	 de	 toegestane	 waarde	
is.	 Hij	 belt	 onmiddellijk	 een	 installateur.	 Deze	 ziet	 het	
gevaar	 en	 komt	 zo	 snel	 mogelijk	 om	 samen	 met	 Hans	 het	
pand	 te	 controleren.	Wat	 blijkt:	 de	 afvoer	 van	 de	 geiser	 en	
de	 cv	 zijn	 aangesloten	 op	 het	 beluchtingskanaal!	 Helemaal	
fout,	 want	 zo	 komt	 vervuilde	 lucht,	 die	 eigenlijk	 door	 een	
schoorsteen	afgevoerd	 zou	moeten	worden,	 juist	weer	naar	
binnen.	 Hierdoor	 stijgt	 de	 hoeveelheid	 koolmonoxide	 in	 de	
ruimte.	Levensgevaarlijk!	De	zoon	van	de	vrouw	wordt	direct	
geadviseerd	om	de	huidige	 cv-ketel	 en	oude	 geiser	 te	 laten	
vervangen	door	een	combiketel.

“Daar doe je het voor!”

Hans:	 “We	 geven	 advies,	maar	 of	 het	 opgevolgd	wordt	 is	 de	
vraag.	 Gelukkig	 belde	 de	 installateur	 mij	 terug	 om	 door	 te	
geven	dat	mevrouw	een	nieuwe	ketel	heeft.	Ze	mocht	blij	zijn	
met	mijn	deskundige	advies,	want	ze	was	echt	door	het	oog	van	
de	 naald	 gekropen.	 Zo’n	 vermoeden	 had	 ik	 al,	want	 verward	
gedrag	kan	een	symptoom	zijn	van	koolmonoxidevergiftiging.”	
Ook	de	 installateur	 is	geschrokken.	Het	bedrijf	waar	hij	werkt	
geeft	 sindsdien	 elke	 monteur	 een	 koolmonoxidemeter	 mee.	
Hans	is	tevreden;	dit	maakt	dat	hij	zijn	werk	met	trots	vervult.	
“Mensen	helpen,	daar	doe	je	het	voor!”

Brandweer Kennemerland

Foto: Adviseur Jan Lagas in gesprek. 
De vrouw op de foto is niet degene uit het verhaal.

Gezichten van Molenwijk

Hewi en Luqman

Achter	de	Jumbo,	helemaal	in	het	hoekje	verscholen,	vind	je	
haar-	en	beautysalon	Hewi.

Wanneer	je	binnenloopt	voel	je	je	al	snel	op	je	gemak.	Ook	al	
heb	 je	 geen	 afspraak:	 Hewi	maakt	 op	 een	 of	 andere	manier	
wel	 tijd.	 Zo	 verdween	 ook	 de	 tijd	 die	 we	 met	 haar	 hadden	
afgesproken,	omdat	er	iemand	binnenliep	die	dringend	geknipt	
moest	worden	 vanwege	 een	 trouwerij	 de	 volgende	 dag.	 Dan	
maar	praten	en	knippen	tegelijk!

Sinds	 2002	 zijn	 Hewi	 en	 Luqman	 in	 Nederland	 en	 wonen	 ze	
in	 Molenwijk.	 Inmiddels	 drie	 kinderen	 verder	 zijn	 ze	 geheel	
onderdeel	geworden	van	de	samenleving.	Hewi	met	haar	salon,	
die	nu	5	jaar	bestaat.	Luqman	heeft	een	klusbedrijf,	maar	staat	
liever	 in	de	 zaak	van	 zijn	 vrouw.	Van	dinsdag	 t/m	vrijdag	kun	
je	 hem	dan	ook	 treffen,	 tot	 14:00	uur,	want	 dan	 haalt	 hij	 de	
kinderen	van	school.	

Wat	Hewi	het	leukst	vindt	aan	haar	werk?	Mensen	mooi	maken	
en	ze	met	een	tevreden	gevoel	weg	zien	gaan.	Naast	knippen	
doet	 ze	bruidskapsels,	harsen	en	gezichtsbehandelingen.	 Ze	
heeft	veel	ervaring,	want	ze	knipt	al	27	jaar.	Klanten	ervaren	
het	als	even	op	vakantie;	de	Koerdische	muziek	en	een	kop	
koffie	 met	 vaak	 wat	 lekkers	 dragen	 daar	 zeker	 aan	 bij.	 En	
niet	onbelangrijk:	Hewi	knipt	precies	 zoals	 je	het	graag	wilt	
hebben.

“We	doen	niet	aan	geloof	of	politiek:	iedereen	is	welkom	en	de	
klant	is	koning!”

*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
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Digitaal Sterk!

Digitaal Sterk! inspireert en ondersteunt minder 

digitaal vaardigen

Digitaal	Sterk!	maakt	u	bewust	van	hoe	handig	het	is	om	gebruik	te	
maken	van	een	computer	of	tablet.	Om	iets	op	te	kunnen	zoeken	

op	 internet	 bijvoorbeeld	 en	 vooral	 dat	 te	 vinden	wat	 je	 nodig	 hebt	
om	een	 leuker	 en	makkelijker	 leven	 te	 leiden.	Maar	 internet	 is	 ook	
een	handig	hulpmiddel	om	de	vakantiefoto’s	van	uw	(klein)kinderen	
te	 bekijken	 of	 oude	 vrienden	 te	 vinden	 op	 sociale	 media,	 lekkere	
recepten	te	zoeken,	met	familie	 in	het	buitenland	te	beeldbellen,	of	
rekeningen	te	betalen.

In Schalkwijk zijn er de volgende mogelijkheden om 

digitaal sterker te worden.

Bibliotheek Schalkwijk Gratis Klik & Tik-cursussen.
Klik	&	Tik	is	echt	een	basiscursus	voor	mensen	die	nog	niet	of	nauwelijks	met	de	computer	hebben	gewerkt,	maar	dat	wel	graag	
willen.	Tijdens	de	cursus	gaat	u	onder	begeleiding	aan	de	slag	op	de	computer	en	het	internet.	U	leert	onder	meer	vaardigheden	als	
websites	vinden	en	bekijken,	e-mails	schrijven	en	omgaan	met	sociale	media.	Loop	binnen	om	u	aan	te	melden	of	bel	023-5115300.

Er	zijn	in	de	bibliotheek	ook	pc’s	beschikbaar	om	individueel	de	cursus	Klik	][[&	Tik	te	volgen,	of	het	internet	op	te	gaan.	
Er	is	een	medewerker	aanwezig	om	u	te	helpen.	
Bibliotheek	Schalkwijk
Fie	Carelsenplein	2	
2036	AM	Haarlem
Openingstijden:		 ma	en	do	13:30	-	17:30	uur	
	 	 di,	wo	en	vr	10:00-17:30	uur	
	 	 za	10:00-14:00	uur

De Kleine Ringvaart Computercursus

Heeft	u	een	vraag	over	uw	computer,	laptop,	smartphone	of	tablet?	Kom	dan	naar	de	computercursus.	U	vraagt	en	wij	antwoorden!	
Voor	beginners	en	gevorderden.
Iedere	woensdag	 tussen	13:30-15:30	uur	 in	De	Kleine	Ringvaart	 (Floris	 van	Adrichemlaan	102).	U	kunt	 contact	opnemen	met	
Saloua	Bouzia	om	meer	informatie	te	krijgen	of	u	aan	te	melden,	via	telefoonnummer	06-28341084.

Inloopspreekuren in stadsdeel Schalkwijk
Heeft	u	vragen	over	internet,	sociale	media	of	een	storing	op	uw	laptop	of	tablet?	Wilt	u	oefenen	met	de	laptop	in	aanwezigheid	van	
iemand	met	kennis	van	computers?	Wilt	u	hulp	bij	het	sneller	kunnen	zoeken	naar	bepaalde	websites?	
Daarvoor	kunt	u	terecht	bij	diverse	inloopspreekuren.

• Waar	 Wijkcentrum	De	Wereld,	Laan	van	Berlijn	1	(DOCK)
Wanneer:	 Maandag	en	dinsdag	09:00	-	11:30u.

• Waar:	 Da	Vinci,	Centrum	voor	ontmoeting,	Leonardo	Da	Vinciplein	37	(DOCK)
Wanneer:	 Dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	09:00	-	11:30u

• Waar:	 Wijkcentrum	De	Ringvaart,	Floris	van	Adrichemlaan	98	(DOCK)
Wanneer:	 Maandag,	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	09:00	-	11:30u.

Digitaal	Sterk!	is	een	samenwerking	van	DOCK,	Haarlem	Effect,	Pluspunt	Zandvoort	en	de	Bibliotheek	Zuid-Kennemerland	
in	opdracht	van	de	gemeente	Haarlem.

Waterproject De Brandaris

Twee	weken	 lang	 stonden	veel	 lessen	op	basisschool	De	
Brandaris	in	het	teken	van	het	thema	‘water’.	

Het	 onderwerp	 watervervuiling	 kwam	 in	 alle	 groepen	 aan	
de	orde.	Ook	hielden	de	kinderen	zich	bezig	met	de	rol	van	
water	dicht	bij	huis,	het	leven	in	de	zee,	bescherming	tegen	
water,	klimaatverandering	en	plastic	soep.	

Het	was	in	twee	woorden	leuk	en	leerzaam!
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Jaarvergadering wijkraad op 16 april 2019

Projectkoor Schalkwijk

Op	5	en	6	juli	treedt	een	koor	van	1.000	mensen	op	in	Amsterdam	en	bij	ons	in	Schalkwijk.
Inwoners	van	Schalkwijk	kunnen	gratis	aan	dit	bijzondere	project	meedoen.	We	zijn	op	zoek	

naar	zoveel	mogelijk	mensen.

Wat houdt het in?

Je	gaat	samen	met	nog	999	andere	zangers	het	stuk	The	Public	Domain	van	de	wereldberoemde	
componist	David	Lang	zingen.	Het	stuk	gaat	over	wat	ons	mensen	met	elkaar	verbindt,	over	wat	
jij	deelt	met	de	mensen	om	je	heen;	wat	we	doen,	wat	we	nodig	hebben.	De	tekst	is	in	het	Engels,	
maar	 veelal	 zijn	het	 losse	woorden.	 Tijdens	het	 stuk	wordt	 gezongen,	 gesproken	en	geroepen,	
maar	dat	hoeft	niet	op	een	opera-achtige,	 theatrale	manier.	Het	mag	gewoon	zoals	 jij	normaal	
onder	de	douche	zingt	en	normaal	praat.

Het	Schalkwijk	Koor	krijgt	een	eigen	koorleider	die	het	stuk	met	jullie	gaat	instuderen.	De	repetities	
vinden	plaats	in	de	Wereldmuziekschool	in	het	winkelcentrum	van	Schalkwijk.	We	gaan	uit	van	drie	
avondrepetities	in	de	periode	mei/juni.	Verder	is	er	een	avond	een	‘groepsrepetitie’	in	Amsterdam,	
hierin	komen	200	zangers	samen.	En	op	zaterdag	29	juni	vindt	overdag	in	Amsterdam	een	‘tutti	
repetitie’	plaats,	dat	is	een	repetitie	met	alle	1.000	zangers.

Première Zuidas

Het	stuk	werd	eerder	door	1.000	mensen	opgevoerd	in	New	York,	Berlijn	en	Londen.	Op	vrijdag	
5	juli,	aan	het	einde	van	de	dag,	is	het	tijd	voor	de	Nederlandse	première	van	The	Public	Domain.	
Deze	vindt	plaats	in	de	openbare	ruimte	naast	het	WTC	gebouw	in	Amsterdam	Zuid.	Deze	locatie	is	
vanuit	Schalkwijk	per	bus	goed	bereikbaar.	Op	zaterdag	6	juli,	weer	aan	het	einde	van	de	dag,	vindt	
het	optreden	nogmaals	plaats	en	dan	in	Schalkwijk,	op	het	terrein	schuin	tegenover	de	Lidl	bij	de	
Floris	van	Adrichemlaan.	Nodig	familie	en	vrienden	uit	om	te	komen	luisteren	en	kijken	bij	dit	mega	
zangspektakel.	Ervaar	de	magie	van	het	samen	zingen	en	de	impact	van	zoveel	zangers	bij	elkaar.

Deelname	 aan	 het	 project	 is	 kosteloos.	We	 vragen	wel	 de	 belofte	 dat	 je	 bij	 alle	 repetities	 en	
optredens	 aanwezig	 bent.	 Vraag	 je	 buurvrouw,	 neef,	 opa,	 vriend	 mee,	 en	 meld	 je	 aan	 bij	 de	
Wereldmuziekschool,	 info@wereldmuziekschool.nl.	 Ook	 koren	 zijn	 van	 harte	 welkom	 om	 aan	
te	 sluiten	 bij	 dit	 projectkoor.	 Inschrijven	 kan	 tot	 1	 april.	 Daarna	 word	 je	 zo	 spoedig	 mogelijk	
geïnformeerd	over	de	repetitieavonden.	Meer	informatie	vind	je	op	www.thepublicdomain.nl.

Riet	Ooms		 	 voorzitter	wijkraad	Molenwijk
Roel	Schaart	 	 voorzitter	a.i.	wijkraad	Europawijk
Hans	Hirs	 	 voorzitter	wijkraad	Boerhaavewijk
Frank	Hilterman	 voorzitter	wijkraad	Meerwijk

Elk	voorjaar	houden	alle	wijkraden	hun	 jaarvergadering.	Tij-
dens	die	vergadering	geven	zij	openheid	van	zaken	over	alle	

in	het	afgelopen	 jaar	uitgevoerde	activiteiten	en	 leggen	ze	de	
plannen	voor	het	komende	jaar	voor.

Dit	is	ook	hét	moment	voor	bewoners	om	hun	stem	te	laten	ho-
ren	en	aan	te	geven	wat	zij	eventueel	aangepakt	zouden	willen	
zien	 in	de	wijk.	Het	was	dan	ook	goed	om	te	zien	dat	zo’n	60	
mensen	aanwezig	waren	bij	onze	jaarvergadering	in	de	aula	van	
de	Waddenschool.	Best	veel	mensen,	die	willen	meedenken	en	
meepraten	over	het	wel	en	wee	van	de	wijk	.

Aan	 de	 orde	 kwamen	de	 volgende	onderwerpen:	 uitleg	 door	
HaarlemEffect	en	Dock	over	hun	aanpak	van	de	hangjongeren	in	
het	Middengebied,	informatie	van	het	Leger	des	Heils	over	het	
woonproject	 voor	 jongeren	aan	de	 Frieslandlaan,	 de	plannen	
van	de	wijkraad	om	 samen	met	Het	Open	Huis	 Schalkwijk	 te	
gaan	strijden	voor	een	wijkgebouw	in	Molenwijk	en	SportSup-
port	vertelde	wat	hun	plannen	zijn	om	50+’ers	aan	het	bewegen	
te	krijgen.	Heel	veel	 interessante	 informatie	waarover	ook	de	
nodige	vragen	werden	gesteld	(en	beantwoord).

Tot	 slot	 konden	 de	 aanwezigen	 vragen	 stellen	 aan	 de	 burge-
meester,	Jos	Wienen,	die	de	hele	avond	bijwoonde.	Er	kwamen	
vragen	over	groen	in	de	wijk,	over	de	illegaal	aangemeerde	bo-
ten	bij	de	Molenplas	en	in	de	Ringvaart,	Haarlem	gasvrij	en	de	
eisen	die	aan	de	Haarlemse	woningbouw	worden	gesteld	(40-
40-20%).	Een	interessante	discussie,	waar	de	burgervader	veel-
al	goede	antwoorden	op	wist	te	geven.

Aan	het	einde	van	de	vergadering	werd	afscheid	genomen	van	
bestuurslid	Joop	Spiekermann.	Elders	in	deze	wijkkrant	leest	u	
meer	over	dit	afscheid.



8	    

Kick-off Molenwijkers maken de wijk!
Hoe ziet jouw ideale wijk eruit? 

Ondernemers,	 bewoners,	 betrokkenen	 en	 de	 gemeente	
Haarlem	bundelen	hun	krachten	voor	een	veilig,	schoon	en	

sociaal	Molenwijk.	Op	11	april	was	de	eerste	wijksessie	om	 te	
onderzoeken	of	het	interessant	is	een	experiment	in	Molenwijk	
te	starten.	Achttien	deelnemers,	waarvan	de	helft	 inwoner	van	
Molenwijk,	 kwamen	 brainstormen	 over	 hoe	 hun	 ideale	 wijk	
eruitziet.	

Het	concept	van	de	avond	was	eenvoudig	maar	doeltreffend.	Op	
drie	tafels	lagen	een	groot	stuk	papier	en	stiften.	De	vellen	hadden	
ieder	 een	 eigen	 thema:	 veilig,	 schoon	 en	 sociaal.	 Na	 een	 korte	
introductie	 van	 projectleiders	 Yvonne	 Haneman	 en	 Marcel	 de	
Groot	van	Ground8	gaan	de	deelnemers	 in	drie	groepen	uiteen.	
Hun	opdracht?	Creatief	en	vrij	denken	in	kansen.	Waar	liggen	onze	
behoeften	 en	 verlangens?	 Schrijf	 het	 op	 het	 vel	 zonder	 al	 aan	
oplossingen	te	denken.	Vooral	dat	laatste	blijkt	een	hele	uitdaging.	

Welke verlangens leven er?

Veilige wijk

Zomaar	wat	kreten	op	het	papier:	iedereen	zou	zich	ook	’s	avonds	veilig	moeten	voelen	op	straat.	We	willen	een	goede	verlichting;	met	
name	in	het	Molenpark	ontbreekt	deze.	Wat	geeft	ons	een	veilig	gevoel?	Veilig	verkeer,	bermen	en	struiken	waar	je	overheen	kunt	
kijken,	sociale	controle,	geen	vandalisme,	een	wijkagent	die	op	straat	loopt,	aanspreekbaar	is	en	contact	onderhoudt	met	buurtouders.	
Veiligheid	in	de	wijk	is	ook	veiligheid	in	huis.	Voor	ouderen	die	alleen	wonen	een	persoonlijk	alarm,	zorgen	dat	je	huis	veilig	is	tegen	
inbraak.	Een	plek	voor	jongeren;	Triple	Threat	zou	daarin	een	rol	kunnen	spelen.	Het	plein	achter	de	Jumbo	voelt	voor	velen	onveilig.	

Schone wijk

Niemand	wil	leven	op	een	vuilnisbelt.	Veel	bewoners	pakken	al	regelmatig	afval	op	van	de	grond.	Ze	zien	graag	plasticbakken	naast	
de	vuilnisbakken	voor	gescheiden	inzameling.	De	brainstorm	leverde	meer	wensen	op:	frisse	lucht,	rust,	schoolkinderen	die	een	
rol	spelen	in	het	opruimen	van	afval,	bewustwording,	een	beloning	voor	hondenbezitters	die	poep	opruimen,	fietspaden	zonder	
glas,	stoepen	zonder	loszittende	tegels,	inzet	van	Spaarnelanden,	maar	ook	mensen	wijzen	op	eigen	verantwoordelijkheid	en	het	
goede	voorbeeld	geven.	

Sociale wijk

Een	sociale	wijk	 is	een	gezellige	wijk,	waar	mensen	zich	om	elkaar	bekommeren.	Een	praatje	maken,	samen	koffiedrinken,	een	
boodschap	voor	elkaar	doen,	op	de	katten	passen,	iemands	hond	uitlaten,	op	bezoek	bij	een	eenzame	oudere,	een	gezelschapsspel	
doen,	samen	sporten	en	spelen,	een	ontmoetingsplek	voor	de	buurt,	gevonden	sleutels	of	portemonnee	naar	politie	brengen,	op	
iemands	kinderen	passen,	kortom:	leven	volgens	het	credo	‘een	goede	buur	is	beter	dan	een	verre	vriend’.	Een	oogje	in	het	zeil	
houden	bij	alleenwonende	ouderen.	Het	is	verschrikkelijk	als	iemand,	die	gevallen	is,	dagenlang	in	zijn	huis	ligt.

Wat vonden de deelnemers van dit beginnende experiment?

Quotes:
• Leuk, want het trekt me naar de wijk.
• Alles begint klein, nu kunnen we groeien.
• Er mogen nog meer bewoners bijkomen.
• Inspirerend, maar wel lastig om nog niet in oplossingen te denken.
• De drie thema’s overlappen elkaar.
• Als mensen niet uit hun huis komen, moeten we het dan misschien anders organiseren.
• Samen eten verbindt. 
• Goed om alle verschillende gezichtspunten te horen.
• Ongelofelijk wat je in korte tijd aan ideeën kunt verzamelen.

Gedragsverandering

Oplossingen	liggen	in	bewustwording	en	gedragsverandering.	Mogelijk	kunnen	we	daarvoor	moderne	technologie	inzetten.	We	
gaan	het	onderzoeken.	

Evaluatie
De	wijkraad	is	tevreden.	Voorzitter	Riet	Ooms:	“we	voelen	ons	ondersteund	en	hoeven	het	niet	alleen	te	doen.”
De	organisatie	is	blij	met	de	rijke	vangst	en	gaat	daarmee	aan	de	slag.	Volg	alle	ontwikkelingen	over	dit	experiment	op	Facebook	
en	wijkraadmolenwijk.nl.	“We	komen	bij	jullie	terug!”

Geschreven door: 
Mariëtte Peperkamp, (web)redacteur, tekstschrijver en interviewer en bewoner Molenwijk
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Mag ik mij even voorstellen?

Ik	ben	Frits	Breen.	Ik	heb	in	mijn	werkzame	leven	als	bouwkundige	bij	Openbare	Werken	
gewerkt,	waarvan	de	laatste	15	jaar	als	chef	van	de	restauratie-tekenkamer	van	de	afdel-

ing	Monumentenzorg.	Ik	was	lid	van	de	wijkraad	van	het	eerste	uur,	onder	voorzitterschap	
van	Hannie	Takkenberg.	Daar	was	ik	secretaris	bij	de	werkgroep	wijkbeheer	en	zorgde	ik	
ervoor	dat	de	wensen	van	de	bewoners	in	het	dagelijksbeheeroverleg	met	de	ambtena-
ren	werden	besproken.	Deze	wensen	werden	van	tevoren	getoetst	middels	een	enquête	
bij	de	direct-omwonenden.	Op	deze	manier	werd	dan	zo’n	wens	namens	de	bewoners	
ingediend.	Ook	werden	jaarlijks	twee	schouwen	per	wijkdeel	georganiseerd	waarbij	alle	
bewoners	per	enquête	gevraagd	werden	hun	klachten/wensen	kenbaar	te	maken.	Onder	
voorzitterschap	van	Jan	van	Haaster	werd	de	werkgroep	opgeheven	en	kreeg	ik	als	bestu-
urslid	de	portefeuille	Wijkbeheer.	Nadat	de	wijkraad	was	opgeheven	is	er	veel	gebeurd.	
Er	is	weer	een	nieuwe	wijkraad,	het	gemeentelijke	apparaat	is	grondig	gewijzigd.	De	nieu-
we	wijkraad	is	weer	op	het	oude	stekkie	op	de	Frieslandlaan,	terug	van	weggeweest.	Ik	
kreeg	een	uitnodiging	van	Ruud	Norg	eens	langs	te	komen;	dit	was	voor	mij	reden	voor	
een	bezoek	aan	het	wijkraadbestuur.	Ik	kreeg	meteen	drie	opdrachten	mee	(de	Top-3	van	
2019).	Daar	ga	ik	mij	de	komende	tijd	hoofdzakelijk	mee	bezighouden.	Ik	heb	er	zin	in!

Frits BreenFoto: Wouter Moné

Even voorstellen: Jan Bert Eweg

Lambert	 Eweg,	 roepnaam	 JanBert;	 geboren	 in	 een	 oude	Haarlemse	 familie	 van	 uurwerkmakers	 en	 juweliers.	 Hij	 genoot	 de	
vakschool	voor	goud&zilversmeden,	uurwerkmakers	en	juweliers	te	Schoonhoven.

Hij	was	reislustig,	werkte	en	woonde	meer	dan	40	jaar	voor	Zwitserse	horlogemerken	in	
Zwitserland,	Frankrijk,	Duitsland	en	Thailand	en	voor	bekende	Franse	modehuizen.
Op	het	einde	van	zijn	interessante	loopbaan	begon	hij	op	zijn	63e	levensjaar	te	werken	
als	salesmanager	bij	het	bekende	Zwitserse	juweliershuis	te	München	en	ging	daar	met	
pensioen	toen	hij	70	was.
Verhuisde	daarna	naar	Haarlem:	Molenwijk,	waar	hij	het	ontzettend	naar	zijn	zin	heeft.
Hij	 geniet	 van	het	 ruime	aanbod	van	natuurschoon,	het	Molenplaspark	de	weilanden	
met	zijn	vele	vogels.
Goede	openbare	verkeer	verbindingen	naar	stadcentrum	Haarlem-Schiphol-Amsterdam.
Het	dichtbij	ruime	aanbod	van	geneeskundige	hulp:	o.a.	Spaarne	Gasthuis-Schalkwijk	en	
Hoofddorp.
Om	de	vinger	aan	de	pols	te	houden	werd	hij,	met	plezier,	bestuurslid	van	de	Molenwijk	om	
mee	te	denken	en	toe	te	zien	op	duurzaam	behoud	van	groen	en	het	goede	woonklimaat.

JanBert EwegFoto: Wouter Moné

Even kennismaken: Josh Kruizinga

Ineens	was	hij	er:	Josh	Kruizinga.	Hij	kwam	melden	dat	hij	wel	buurtvader	wilde	worden.	
En	hij	wilde	nog	wel	meer	doen	ook,	als	er	iets	te	doen	was	tenminste.	Nou,	dat	was	er	

en	is	er	nog	steeds!
Josh	 kwam	 in	 december	 2018	 in	 Molenwijk	 wonen	 en	 kreeg	 snel	 na	 zijn	 intrek	 de	
wijkkrant	in	de	bus.	Dit	bracht	hem	op	een	idee	hoe	hij	zich	zo	snel	mogelijk	thuis	kon	
gaan	voelen	in	zijn	nieuwe	wijk.	Door	actief	te	worden	in	die	wijk	natuurlijk!	Hij	meldde	
zich	bij	de	wijkraad,	waar	gevraagd	werd	waar	zijn	belangstelling	naar	uitgaat	en	waar	hij	
goed	in	is.	Met	zijn	achtergrond	van	pedagogische	werkzaamheden	en	als	beveiliger	in	
jeugddetentie	op	de	PIJ-afdeling	(jeugd-tbs)	en	in	de	verslavingszorg	is	hij	super	geschikt	
voor	 het	 buurtouderwerk.	Hij	weet	 precies	 hoe	 hij	 de	 jongeren	moet	 aanspreken	 en	
aanpakken.	Niet	alleen	vanuit	zijn	eigen	gevoel,	maar	ook	door	de	opleidingen	die	hij	
hierin	gevolgd	heeft.
In	de	paar	maanden	dat	Josh	nu	al	actief	is	in	de	wijk	heeft	hij	zich	aardig	ingewerkt.	Hij	gaat	
ons	ook	hepen	bij	de	bezorging	van	de	wijkkrant,	is	een	ervaren	AED-er	en	hij	heeft	gezorgd	
voor	een	gedegen	geluidsonderzoek	in	het	gebied	tussen	de	Burgen.	En	hij	gaat	zich	zeker	
bij	nog	meer	activiteiten	in	de	wijk	inzetten.	U	kunt	hem	niet	missen!	(en	wij	ook	niet.)

Foto: Wouter Moné
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Top-3

Twee	onderwerpen	in	de	Top-3	gaan	over	voetbal-/basketbal-
veldjes	die	volgens	de	kinderen	veranderd	moeten	worden.

Allereerst	 wordt	 gevraagd	 een	 zachte	 bodembedekking	
aan	 te	 brengen	 op	 het	 basketbalveldje	 in	 de	 kooi	 aan	 het	
Zevenwoudenplantsoen.	Er	wordt	veel	gevoetbald	en	het	harde	
asfalt	 veroorzaakt	 bij	 valpartijen	 lelijke	 schaafwonden.	 Met	
name	 de	 aangrenzende	 Waddenschool	 pleit	 daarvoor.	 Er	 is	
door	middel	van	een	kleine	enquête	aan	de	direct-aanwonende	
bewoners	 en	 de	 school	 gevraagd	 hoe	 frequent	 er	 wordt	
gebasketbald.	 Dat	 blijkt	 nihil	 te	 zijn.	 Van	 de	 zes	 omwonende	
bewoners	vindt	er	één	het	plan	onnodig.	De	anderen	zijn	het	
eens	met	 het	 voorstel	 van	 de	 wijkraad.	 De	Waddenschool	 is	
enthousiast.	

Voor	het	basketbalveldje	bij	 Prattenburg	 achter	de	 school	De	
Brandaris	 geldt	 hetzelfde	 euvel.	 Daar	 komt	 echter	 bij	 dat	 de	
plek	dicht	 langs	de	weg	 ligt	waardoor	het	 gevaar	bestaat	dat	
spelende	kinderen	achter	een	naar	de	straat	vliegende	bal	hollen	
en	dus	gevaar	lopen	onder	een	auto	te	komen.	Daarom	heeft	de	
wijkraad	verzocht	de	plek	ca.	7	meter	richting	Frieslandlaan	te	
schuiven,	een	dichte	haag	aan	te	brengen	tussen	weg,	veldje	en	
school	en	het	asfalt	te	vervangen	door	voetbalgras.

De	wijkraad	heeft	de	gemeente	verzocht	beide	plekken	conform	
de	wensen	aan	te	passen	en	daarvoor	een	budget	vast	te	stellen.

Het	 derde	 item	 in	 de	 Top-3	 is	 de	 wens	 om	 ter	 bevordering	
van	 insecten,	 vooral	 bijen,	 in	 het	 Molenplaspark	 insecten	
aantrekkende	 bloemen	 in	 te	 zaaien.	 De	 wijkraad,	 die	 dit	
voorstel	 van	 harte	 steunt,	 heeft	 daarvoor	 na	 overleg	met	 de	
Klankbordgroep	Molenpark	een	voorstel	gemaakt	en	een	plek	
aangewezen.	 Dit	 is	 nu	 aan	 de	 gemeente	 voorgelegd	 met	 de	
vraag	voor	een	snelle	uitvoering	zodat	mogelijk	al	deze	zomer	
de	insecten	hun	dagelijkse	kost	bij	elkaar	kunnen	scharrelen.	

Na	maanden	 van	 voorbereidingen	 kon	 het	 feest	 beginnen:	
voor	 het	 eerst	 op	 een	nieuwe	plek,	 dus	 een	beste	 uitda-

ging!	Vanwege	de	geplande		bouwwerkzaamheden	op	het	grote	
parkeerterrein	werd	voor	die	plek	geen	vergunning	gegeven	en	
zou	de	Koningsmarkt	op	dezelfde	plek	als	de	weekmarkt	wor-
den	neergezet.	Hulde	aan	het	organisatiecomité,	die	dit	zo	goed	
heeft	opgepakt;	er	is	geen	wanklank	gehoord	en	alles	is	prima	
verlopen.

De	opbouw	op	vrijdagavond	ging	snel,	mede	door	de	vele	han-
den	die	vanuit	alle	vier	de	wijkraden	van	Schalkwijk	aanwezig	
waren.	Een	goede	samenwerking	is	toch	maar	het	halve	werk.	

Op	zaterdagochtend	waren	al	heel	vroeg	de	eerste	standhou-
ders	aanwezig	en	de	sfeer	zat	er	al	snel	goed	in.	Ook	het	weer	
hielp	nog	een	beetje	mee,	al	had	de	temperatuur	wel	iets	hoger	
gemogen.	

Het	 was	 de	 hele	 dag	 door	 een	 echt	 feest,	 mede	 door	
de	 medewerking	 en	 optredens	 –	 zoals	 ieder	 jaar	 –	 van	
de	 Band	 SmitSonianProject,	 de	 Kids-dj/Spotlights ON,	
de	 dansgroep	 T.W.O.-Dance, Sanne Klasen,	 de	 drum-
band	 Blij met Muziek en Boerenkapel Rauwdouwers. 
Het geluid werd ook dit jaar verzorgd door Gerard Zwier. 
De	oranje	versiering	wapperde	vrolijk	 in	de	wind	en	ook	veel	
bezoekers	waren	mooi	in	oranje	uitgedost.	Van	diverse	kraam-
houders	hoorden	we	na	afloop	dat	ze	heel	goede	zaken	hadden	
gedaan.	Een	leuke	opmerking	toen	we	vroegen	of	na	de	goede	
verkoop	hun	huis	nu	ongeveer	leeg	was:	nee,	het	huis	van	onze	
oma’s!

Wat	voor	mij	persoonlijk	echt	bij	Koningsdag	hoort,	zijn	muziek	
makende	 kinderen.	Ook	 die	 heb	 ik	 gevonden,	 en	 ze	 kwamen	
zelfs	uit	Molenwijk:	op	de	foto	ziet	u	Moriah,	die	de	cello	be-
speelt	en	Gili	met	de	blokfluit.	Ik	vergat	zelfs	om	een	centje	in	
de	bak	 te	doen;	 ik	hoop	dat	dit	wordt	 goedgemaakt	door	de	
foto	in	deze	wijkkrant.

Alles	bij	elkaar	was	dit	weer	een	bijzonder	leuk	evenement	in	
Schalkwijk,	waarbij	de	samenwerkende	wijkraden	zorgden	voor	
vermaak	voor	jong	en	oud	op	een	echt	Nederlands	volksfeest.

Met	dank	aan	de	vier	wijkraden	van	Schalkwijk.

Koningsdag: een mooi feest in Schalkwijk
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Voor	de	wijkraad	Molenwijk	maakte	ik	op	19	april	kennis	met	
Berend	 Gunnink	 (29),	 de	 super-enthousiaste	 coördinator	

van	Het	Open	Huis	in	Schalkwijk.	Hij	is	samen	met	zijn	bestuur	
in	gesprek	met	onze	wijkraad	over	mogelijke	samenwerking	in	
de	toekomst.

Met	 een	 lekker	 bakje	 koffie	 duiken	 wij	 een	 spreekkamer	 in.	
Berend	 vraagt	 of	 ik	 iets	 weet	 van	 de	 voorgeschiedenis	 van	
Het	 Open	 Huis.	 Als	 ik	 nee	 antwoord,	 barst	 hij	 los	 over	 de	
Goede	 Herderkerk	 die	 heeft	 gestaan	 waar	 zich	 nu	 Haarlems	
gemeentehuis	bevindt.	Over	Dick	van	den	Boogaart,	die	na	de	
fusie	van	de	gemeenten	Haarlem-Centrum	en	Haarlem-Noord	
in	 2003	 als	 verkenner	 naar	 Schalkwijk	 werd	 gestuurd	 om	 te	
zien	of	daar,	vanuit	Christelijke	optiek,	vraag	zou	zijn	naar	het	
opbouwen	 van	 een	 gemeente	 en	 maatschappelijke	 functies.	
Dat	 bleek	 het	 geval	 en	 in	 2016	 werd	 de	 Zendingsgemeente	
Open	Huis	 officieel	 een	Christelijke	Gereformeerde	Kerk,	met	
(nu)	150	leden.

Naast	 een	 kerk	 is	 Het	 Open	 Huis	 vooral	 ook	 een	 actief	
buurtcentrum,	 waar	 van	 alles	 gebeurt	 met	 en	 voor	 de	 wijk.	
Wekelijks	 is	het	mogelijk	om	in	Het	Open	Huis	deel	te	nemen	
aan	een	maaltijd.	

De	ene	week	is	dat	een	maaltijd	op	dinsdag	die	wordt	gekookt	
door	 St.	 Antonius	 en	 waarvoor	 je	 5	 euro	 betaalt,	 de	 andere	
week	is	er	op	woensdag	de	(gratis)	Open	Maaltijd.	Voor	beide	

maaltijden	geldt	dat	iedereen	van	harte	welkom	is	om	mee	te	
eten.	Het	 is	een	ontspannen	en	gezellige	kans	om	anderen	te	
ontmoeten	en	een	lekkere,	voedzame	maaltijd	te	eten.	Wanneer	
je	onvoldoende	middelen	hebt	om	rond	te	komen,	kun	je	ook	
bij	Het	Open	Huis	terecht	voor	voedsel	van	de	voedselbank	of	
voor	een	Open	Huis-pakket.

Verder	worden	er	hier	taallessen	gegeven,	vertelt	Berend.	Geen	
talen	voor	 landen	waar	 je	met	vakantie	naartoe	gaat,	 vult	hij	
aan,	maar	Nederlands	 voor	mensen	 die	 daar	 nog	 een	 beetje	
moeite	 mee	 hebben.	 Een	 cursus	 Nederlands	 bestaat	 uit	 10	
lessen	van	2	uur	en	kost	15	euro.	

Er	is	daarnaast	een	kledingwinkel,	een	inloop/huiskamer	die	op	
dinsdag-,	donderdag-	en	vrijdagochtend	geopend	is	en	er	wordt	
huiswerkbegeleiding	gegeven.	

Zo	ontmoeten	elke	week	een	groot	aantal	buurtbewoners	elkaar	
en	de	vrijwilligers	van	Het	Open	Huis	tijdens	de	vele	activiteiten	
die	er	worden	georganiseerd.	

Als	je	alle	activiteiten	van	Het	Open	Huis	bij	elkaar	neemt,	zou	je	
kunnen	spreken	van	een	Huis	met	veel	kamers.	Zo	veel	zelfs	dat	
het	er	een	beetje	vol	begint	te	worden;	de	laatste	jaren	vooral	
ook	met	bezoekers	en	leden	uit	Molenwijk.	Daarom	is	voor	de	
activiteit	 ‘kringloopwinkel’	al	uitgeweken	naar	het	oude	V&D-
pand	in	het	winkelcentrum.	

In	 Molenwijk	 is	 de	 wijkraad	 al	 een	 tijdje	 op	 zoek	 naar	 een	
ontmoetingsruimte	 in	 de	 wijk.	 Anders	 dan	 Het	 Open	 Huis	
is	 de	 raad	 (te)	 klein	 behuisd.	 Wat	 zou	 mooier	 zijn	 dan	 een	
samenwerkingsverband	 met	 Het	 Open	 Huis?	 Zij	 hebben	 de	
kennis,	 de	 ervaring	 en	 behoefte	 aan	 ruimte	 in	 Molenwijk.	
Beiden	kunnen	elkaar	op	een	geweldige	manier	versterken	en	
hebben	afgesproken	om	samen	op	te	trekken	richting	gemeente	
om	te	kijken	of	er	iets	moois	kan	worden	opgezet.	Zo	kunnen	de	
behoeften	in	Molenwijk	en	de	kennis	en	ervaring	van	Het	Open	
Huis	mooi	bij	elkaar	worden	gebracht.	1	+	1	kan	zo	meer	dan	2	
worden.	

Op	1	mei	kwamen	de	leden	van	de	Commissie	Samenleving	op	
bezoek	bij	Het	Open	Huis.	Zij	hadden	al	aangegeven	dat	zij	een	
ontmoetingsruimte	in	Molenwijk	essentieel	vinden;	nu	konden	
zij	 met	 eigen	 ogen	 zien	 hoe	 iets	 dergelijks	 gerealiseerd	 kan	
worden.	De	reacties	waren	enthousiast.

Molenwijk en Het Open Huis slaan handen ineen

Text: Ruud Vader
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De Buurtcamping overbrugt kloven in Nederland

Deze zomer worden maar liefst 35 parken in Nederland 

omgetoverd tot Buurtcamping. In een tijd waarin veel 
wordt gesproken over de kloven in onze samenleving, biedt 
De Buurtcamping een eenvoudige oplossing: alle mensen die 

de buurt rijk is, ontmoeten elkaar tijdens een ontspannen 
vakantie in eigen park. Je groet elkaar, helpt elkaar en leert 
zo gemakkelijk nieuwe mensen kennen. En dit jaar kamperen 
buren niet alleen in de grote steden, want ook bewoners van 
plaatsen als Haulerwijk, Nieuwegein en Norg maken hun eigen 
Buurtcamping.

vergetelijke ontmoetingen
De	 Buurtcamping	 zorgt	 voor	 bijzondere	 ontmoetingen.	
Zo	 vonden	 er	 in	 2018	 per	 persoon	 gemiddeld	 13	 nieuwe	
ontmoetingen	 plaats	 en	 zag	 83%	 van	 de	 kampeerders	 elkaar	
daarna	nog	in	de	buurt.	De	hipster	raakt	tijdens	het	kampvuur	
voor	het	eerst	in	gesprek	met	de	bijstandsmoeder	uit	de	straat	
en	 de	 opa	 die	 nog	 nooit	 eerder	 kampeerde	 speelt	 een	 potje	
yahtzee	met	kinderen	uit	de	buurt.

Een kampeerplek voor elke buur

Een	derde	van	de	kampeerplekken	is	voor	betalende	buren,	een	
derde	is	voor	buren	die	als	vrijwilliger	meehelpen	en	een	derde	
voor	buren	die	om	financiële	redenen	niet	op	vakantie	kunnen;	
zij	kamperen	met	een	fikse	korting.	Bij	de	reservering	kunnen	
betalende	campinggasten	bijdragen	aan	de	kampeerspullen	of	
de	kampeerplek	van	mensen	met	een	minimuminkomen.

Op	 www.debuurtcamping.nl	 vind	 je	 een	 overzicht	 van	 alle	
Buurtcampings	 en	 kun	 je	 je	 kampeerplek	 reserveren.	 In	 het	
Molenplaspark	in	Haarlem	vindt	De	Buurtcamping	plaats	in	het	
eerste	weekend	van	de	schoolvakantie,	dus	van	vrijdag	12	tot	
en	met	zondag	14	juli	2019.	
http://molenplaspark.debuurtcamping.nl/

Samen maken we De Buurtcamping

De	 Buurtcamping	 wordt	 georganiseerd	 door	 buurtbewoners	
en	-organisaties,	met	de	bijzondere	steun	van	lokale	bedrijven,	
de	 gemeente	 Haarlem,	 Stichting	 Doen,	 het	 Oranje	 Fonds	 en	
Dioraphte.	Vanaf	dit	 jaar	werkt	het	 landelijk	bedrijfsleven	ook	
mee	aan	de	droom	van	Stichting	De	Buurtcamping.

    

Hoe gaat het in zijn werk?

Er	 wordt	 een	 kernteam	 samengesteld,	 dat	 de	 leiding	 van	 de	
camping	op	zich	neemt.	Daar	zoeken	we	nog	een	paar	mensen	
voor:	 iemand	die	zich	wil	bemoeien	met	het	programma	voor	
de	gasten,	iemand	die	de	vrijwilligers	aanstuurt,	iemand	die	kan	
helpen	met	het	 inzamelen	van	de	benodigde	spullen	 (tenten,	
luchtbedden	etc.)	en	iemand	die	het	leuk	vindt	om	sponsors	te	
zoeken. 

Daarnaast	zijn	er	natuurlijk	nog	heel	veel	meer	handjes	nodig	
voor	allerlei	klusjes:	van	het	bemannen	van	de	receptie	tot	aan	
het	schoonmaken	van	de	toiletten	toe.	Voor	die	medewerkers	
zijn	20	tentplekken	(gratis)	beschikbaar.

Foto: Tom Baas
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Ziet	 u	 het	 al	 een	 beetje	 voor	 u?	 De	 tekening	 van	 de	
“droomcamping”	 kan	 daarbij	 zeker	 helpen.	 Ook	 de	 website	
van	 De	 Buurtcamping	 kan	 u	 goed	 in	 de	 stemming	 brengen:	
www.debuurtcamping.nl. 
De	 buurtcamping	 wordt	 een	 feest	 voor	 de	 hele	 buurt;	 niet	
alleen	voor	de	kampeerders.	Mensen,	die	een	dagje	naar	het	
park	 komen	 kunnen	 ook	 meedoen	 met	 de	 activiteiten,	 die	
door	 de	 Buurtcamping	worden	 georganiseerd.	 Het	 is	 echt	 de	
bedoeling,	 dat	mensen	met	 elkaar	 samen	dingen	 gaan	 doen,	
met	elkaar	in	contact	komen	(en	blijven)	en	een	mooie	start	van	
de	zomervakantie	beleven!

De	kosten:	als	u	wit	komen	kamperen	in	uw	eigen	achtertuin	kost	
dat	u	voor	2	nachten	€	25,-	voor	een	tent	en	€	10,-	per	persoon.	
Voor	mensen	met	een	heel	smalle	beurs	(en	een	Haarlem-pas)	
bedragen	de	kosten	€	10,-	voor	de	tent	en	€	0,00	per	persoon.	
Dit	is	inclusief	alle	maaltijden,	startend	met	het	diner	op	vrijdag	

tot	en	met	de	lunch	op	zondag.	Want:	eten	doen	we	samen,	dat	
is	 gezellig	 en	 voorkomt	dat	 iedereen	heel	 veel	 keukenspullen	
moet	meenemen.	Uiteraard	moet	er	geholpen	worden	met	tafel	
dekken	en	afruimen	en	afwassen;	maar	dat	hoort	bij	kamperen!

Krijgt u al de campingkriebels?

Inschrijven	kan	vanaf	15	mei	op	de	site	van	de	Buurtcamping.	
Die	datum	is	gekozen	omdat	dan	iedereen	evenveel	kans	heeft.	
De	informatie	is	bij	alle	Molenwijkers	op	de	mat	gevallen	en	u	
heeft	nog	even	de	tijd	gehad	om	erover	na	te	denken	en	het	te	
bespreken	binnen	de	familie.
We	hopen	uiteraard	op	voldoende	inschrijvingen	en	vooral	op	
veel	mensen	die	ook	de	handen	uit	de	mouwen	willen	steken,	
want:	de	Buurtcamping	is	VOOR	en	DOOR	de	buurt.
Komt	u	ook?	
Happy	Camping!	

Foto: Cathelijn de Reede

Samen eten
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Hangjongeren

Inleiding

Al	langere	tijd	ervaren	omwonenden	van	het	Sprielderplein	
en	 het	 Molenburgpark	 (middengebied	 Molenwijk)	

jeugdoverlast.	 Afgelopen	 zomer	 was	 de	 overlast	 zeer	 heftig.	
De	 overlast	 bestaat	 uit	 het	 achterlaten	 van	 afval,	 urineren,	
luidruchtig	aanwezig	zijn	en	intimidatie	van	bewoners.	De	totale	
groep	bestaat	uit	ongeveer	30	 jongeren.	De	overlast	alsmede	
de	 inzet	 hierop	 worden	 besproken	 in	 het	 kernteam	 Jeugd	
Schalkwijk.	

Daarnaast	 is	 een	 aparte	 werkgroep	 opgericht	 met	 vaste	
deelnemers:	 gemeente	 (Veiligheid	 &	 Handhaving),	
het	 Samenwerkingsverband	 Jeugd	 (jongerenwerk	 en	
straathoekwerk),	 rolmodellen,	 wijkraad,	 buurtouders	 en	 een	
afvaardiging	van	omwonenden	om	specifiek	de	problematiek	in	
het	middengebied	Molenwijk	 te	bespreken	en	aan	te	pakken.	
Deze	werkgroep	heeft	een	bewonersavond	georganiseerd,	die	
heeft	plaatsgevonden	op	woensdag	3	 april	 in	 verzorgingshuis	
De	Molenburg.	

Hier	werd	een	opsomming	gegeven	van	reeds	opgepakte	acties.

Het	doel	van	de	avond	was:

• Het	 informeren	 van	 omwonenden	 over	 de	 aanpak	 om	 de	
overlast	terug	te	dringen.	

• Het	 presenteren	 van	 de	 analyse	 en	 het	 advies	 van	 de	
twee	 rolmodellen	 t.a.v.	 de	 gewenste	 preventieve	 inzet	
jongerenwerk.

• Vooral	het	 gesprek	aan	 te	gaan	met	de	omwonenden	over	
mogelijke	acties	en	oplossingen.	Wat	kunnen	we	met	elkaar	
doen,	 professionals	 en	 bewoners,	 om	 de	 overlast	 zoveel	
mogelijk	terug	te	dringen?	

Opkomst:	 Er	 waren	 ongeveer	 65	 omwonenden.	 Daarnaast	
waren	er	drie	raadsleden	(CDA,	Trots	en	GroenLinks)	onder	het	
publiek	aanwezig	alsmede	een	verslaggever	van	het	Haarlems	
Dagblad.	

Na	het	presenteren	van	de	reeds	opgepakte	acties	en	de	analyse	
van	de	rolmodellen,	de	 inzet	van	de	buurtouders	en	wijkraad	
en	 de	 inzet	 van	 het	 kernteam	 Jeugd	 met	 methodiek	 van	 de	
integrale	aanpak	van	jeugdoverlast	hebben	we	het	merendeel	
van	de	avond	besteed	aan	het	 inventariseren	van	 ideeën	van	
bewoners.

Wat waren de opmerkelijkste uitkomsten?

• Mensen	waren	 blij	 verrast	met	 de	 gepresenteerde	 inzet,	
maar	 maken	 zich	 wel	 grote	 zorgen	 over	 de	 komende	
zomermaanden.

• Meerdere	 mensen	 vroegen	 zich	 af	 wat	 ze	 zelf	 kunnen	
doen	 om	de	 overlast	 te	 verminderen.	 Een	 aantal	 toonde	
interesse	 om	 buurtouder	 te	 worden.	 Een	 aantal	 wilde	
graag	met	Streetcornerwork	of	met	de	rolmodellen	mee	de	
straat	op	om	positief	met	de	jongeren	in	contact	te	komen.	
Na	afloop	zijn	telefoonnummers	uitgewisseld	om	afspraken	
te	concretiseren.

• Bewoners	 stonden	 allemaal	 open	 voor	 een	 tweede	
bijeenkomst	met	jongeren	erbij.

• Er	 is	 om	 camera’s	 in	 de	 openbare	 ruimte	 gevraagd.	
Mostapha	 el	 Aichi,	 gemeenteraadslid	 van	 het	 CDA,	
heeft	de	bewoners	geadviseerd	 in	 te	 spreken	tijdens	een	
commissievergadering.

• De	 aanwezige	 raadsleden	 hebben	 aangegeven	 dat	 zij	
een	 avond	 mee	 willen	 lopen	 met	 de	 buurtouders	 van	
Molenwijk.

• Er	werd	gevraagd	om	fysieke	maatregelen,	zoals	scooters	
uit	 het	 park	 weren	 en	 de	 verlichting	 verbeteren.	 De	
mogelijkheden	 worden	 door	 de	 gemeente	 (beheer)	
onderzocht	en	waar	mogelijk	uitgevoerd.

• Bewoners	 van	 Prattenburg	 willen	 tijdig	 worden	
geïnformeerd	over	de	plannen	van	de	speelruimtewijziging	
van	 de	 school	 De	 Molenwiek.	 Het	 liefst	 zien	 ze	 de	
voetbalkooi	niet	terug.	

• Er	 is	 een	 groep	 vrijwilligers	 actief	 die	 1x	 per	 maand	
zwerfafval	 prikt.	 Streetcornerwork	 heeft	 aangeboden	 om	
met	de	Young	leaders	mee	te	doen	aan	de	acties.

Wat we nog willen:

• Preventief	moet	 er	 een	 passend	 aanbod	 komen	 voor	 deze	
groep.	Daar	is	het	Samenwerkingsverband	Jeugd	mee	bezig.	
Zij	hebben	jongeren	uit	de	doelgroep	geleid	naar	activiteiten	
van	 DOCK;	 enkelen	 doen	 mee	 aan	 het	 programma	 Young		
leaders	 en	 in	 mei	 zal	 sportsupport	 in	Molenwijk	 van	 start	
gaan.

• De	 afdeling	 V&H	 trekt	 op	 met	 de	 afdeling	 JOS	 om	 de	
mogelijkheden	 te	 onderzoeken	 voor	 vernieuwing	 van	 de	
bestaande	doorverwijsplek.

• De	afdeling	V&H	is	in	overleg	met	de	afdeling	BBOR	over	de	
gevraagde	 fysieke	 maatregelen,	 zoals	 het	 verbeteren	 van	
de	 verlichting,	weren	 van	 scooters	 en	over	de	 voetbalkooi.	
Mogelijk	wordt	deze	verwijderd	of	worden	er	geluidswerende	
maatregelen	 genomen.	 Begin	 mei	 worden	 de	 eerste	
maatregelen	genomen.

• Vervolg	 op	 bewonersavond	 door	 bewoners	 en	 een	
afvaardiging	van	jongeren	met	elkaar	in	contact	te	brengen.	
Het	streven	is	om	dit	medio	mei	uit	te	voeren.

• Vervolg	 op	 bewonersavond	 door	 bewoners	 en	 een	
afvaardiging	van	jongeren	met	elkaar	in	contact	te	brengen.	
Het	streven	is	om	dit	medio	mei	uit	te	voeren.
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Spreekuur wijkagent, Handhaving en wijkraad

In	 navolging	 van	 enkele	 andere	 wijken	 in	 Haarlem	 heeft	 de	
wijkraad	 samen	 met	 de	 nieuwe	 wijkagent	 besloten	 een	

wekelijks	 spreekuur	 op	 te	 zetten	 voor	 alle	 bewoners	 van	
Molenwijk.	 Op	 verzoek	 van	 de	 wijkagent	 sluit	 de	 afdeling	
Handhaving	 van	 de	 gemeente	 Haarlem	 hier	 ook	 bij	 aan	 bij.	
Het	 eerste	 spreekuur	 was	 op	 dinsdag	 16	 april	 en	 meteen	 al	
succesvol.
Iedereen	die	iets	wil	bespreken	met	de	wijkagent,	Handhaving	
of	de	wijkraad	–	of	met	allemaal	–	kan	dus	elke	dinsdag	terecht	
in	de	wijkraadskamer	in	Molenwijk,	Frieslandlaan	10.	De	koffie	
staat	ook	klaar!	
Voor	de	goede	orde:	dit	spreekuur	is	NIET	bedoeld	om	meldingen	
te	doen	die	normaal	gesproken	via	de	website	van	de	gemeente	
gaan.	 Dus	 geen	 problemen	 als	 kapotte	 straatverlichting,	
openliggende	 stoepen	etc.,	maar	 echt	 zaken	die	u	nodig	met	
de	politie	of	de	wijkraad	wilt	bespreken.	Ideeën	ter	verbetering	
van	de	wijk	zijn	uiteraard	ook	welkom.
Wijkagent Mustapha: Tijdens het spreekuur kan ik als wijkagent 
uw vragen beantwoorden over de veiligheid in uw omgeving 
of algemene inlichtingen geven. Uiteraard kunt u 24/7 bellen 
met alarmnummer 112 bij spoedeisende zaken, zoals bij een 
levensbedreigende situatie en bij heterdaad van bijvoorbeeld 
diefstal van een fiets, woninginbraak, straatroof, dealen of 
auto-inbraak. Ziet u iets verdacht? Twijfel niet en bel direct 112. 
Noteer het signalement en/of kenteken. 
U kunt mij ook lopend of fietsend in de wijk aantreffen. Ik vind 
het belangrijk om zo veel mogelijk contact te onderhouden 
met de buurtbewoners en de partners, zoals scholen, 
woningbouwverenigingen, de wijkraad en diverse afdelingen 
van de gemeente. Door een goede samenwerking kunnen wij 
met z’n allen de wijk veiliger maken. 
Als u aangifte wilt doen, kunt u bij de politie een afspraak maken 
via het algemene nummer van de politie (0900-8844), online 
aangifte doen via www.politie.nl of via 3D-aangifteloketten. 
Meer informatie over het doen van aangifte vindt u op www.politie.nl

Wijkhandhaver Rosa: ‘’Door dit initiatief krijgen bewoners van 
Molenwijk de gelegenheid om mij te ontmoeten zodat ze weten 
wie de wijkhandhaver van Molenwijk is. Door het spreekuur 
wordt er direct contact gelegd tussen handhaving en de burger 
waardoor die laatste zich gehoord voelt. De overlastmeldingen 
kunnen direct en duidelijk op papier worden gezet, er kunnen 
afspraken worden gemaakt en contactgegevens worden 
uitgewisseld. Ik, als wijkhandhaver van Molenwijk, vind het 
belangrijk dat er een goede samenwerking komt tussen de 
politie, de burger en Handhaving om de overlast in Molenwijk 
te signaleren en zo ver mogelijk terug te dringen.’’ 
Een	 aantal	 bewoners	 van	 onze	 wijk	 wist	 de	 weg	 naar	 dit	
spreekuur	al	te	vinden.

Wij	 hopen	 dat	 veel	 bewoners	 van	 Molenwijk	 gebruik	 zullen	
gaan	maken	van	dit	spreekuur	en	vervolgens	tevreden	het	pand	
weer	verlaten!	

Cursus AED en Eerste Hulp in Molenwijk

De	gemeente	Haarlem	hecht	veel	belang	aan	een	goede	dekking	van	AED’s	 in	de	stad.	 In	alle	wijken	van	
Haarlem	hangen	AED-apparaten.	Dat	betekent	ook	dat	voldoende	mensen	bekend	moeten	zijn	met	de	

werking	van	dit	apparaat.	Nadat	begin	dit	jaar	een	aantal	bestuursleden	van	de	wijkraad	de	cursus	AED	en	Eerste	
Hulp	hadden	gevolgd,	ontstond	het	idee	om	deze	cursus	zelf	te	organiseren	voor	bewoners	van	onze	wijk.	Het	
belang	om	veel	deskundigheid	in	de	wijk	te	hebben	telt	bijzonder	zwaar	voor	de	wijkraad.	Paulien	Heesbeen	
heeft	zich	gemeld	om	deze	klus	op	te	pakken,	en	met	succes:	op	20	en	29	mei	worden	er	cursussen	aangeboden	
in	onze	wijk,	aan	wijkbewoners,	die	daarmee	hun	taak	als	burgerhulpverlener	kunnen	gaan	uitoefenen.

Geweldig	dat	de	twee	cursussen	zo	snel	vol	zaten!	In	de	volgende	wijkkrant	krijgt	u	verslag	van	het	verloop	van	
de	cursussen.	En….	als	er	meer	cursussen	nodig	blijken	te	zijn,	gaan	we	er	nog	meer	organiseren.

Stichting Culturele Activiteiten
Stichting	Culturele	Activiteiten	Schalkwijk	zoekt	met	spoed	man	of	vrouw	die	bereid	is	om	gedurende	enkele	uren	per	maand	de	
website	bij	te	houden.
De	Stichting	organiseert	in	toenemende	mate	allerlei	culturele	activiteiten	in	Schalkwijk	en	het	hebben	van	een	goede	website	
moet	de	kers	op	de	taart	worden.		De	huidige	website	is	opgebouwd	in	Wordpress	dus	ervaring	met	dit	programma	is	gewenst.
Aanmelden	kan	bij	de	voorzitter	van	de	stichting	Frank	Hilterman,	fhilterman@hotmail.nl
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Gezichten van Molenwijk

Wie	over	het	bruggetje	achter	de	Jumbo	fietst	en	PostbodePaul	
tegenkomt	kan	op	zijn	minst	een	(vriendelijke)	reprimande	

verwachten.	Zelf	geeft	hij	het	goede	voorbeeld	en	wandelt	met	
de	fiets	aan	de	hand	naar	de	andere	kant.

PostbodePaul,	 alias	 P.M.	 Delèfre,	 is	 sinds	 2009	 postbode	 in	
Molenwijk,	voor	vier	dagen	in	de	week..	Hij	woont	er	zelf	niet,	
maar	 veel	 mensen	 zullen	 hem	 wel	 eens	 zijn	 tegengekomen.	
Meestal	 met	 zijn	 oordopjes	 in,	 maar	 ook	 misschien	 tijdens	
het	 fotograferen	 van	 bergen	 grofvuil,	 of	 met	 een	 kwinkslag	
mensen	aansprekend.	Dat	aanspreken	doet	hij	 sinds	er	op	de	
Buurtpreventie	Molenwijk	 Facebookpagina	 een	 oproep	 stond	
om	over	de	voetgangersbrug	te	lópen	met	de	fiets	aan	de	hand.	
Dat	 fietsen	 gebeurt	 nog	maar	 al	 te	 vaak,	 ook	 door	 ouderen.	
Wandelen	kost	nog	geen	minuut.

Oplettend	 is	 hij	 altijd.	Wees	 niet	 verbaasd	 als	 hij	 op	 een	dag	
aanbelt	en	quasi-streng	zegt:	“Mevrouw,	wat	zijn	wij	hier	aan	
het	 doen?!	 Waar	 zijn	 wij	 hier	 mee	 bézig?!”	 Als	 u	 dan	 heel	
verbaasd	 kijkt,	 wijst	 hij	 op	 de	 sleutel	 die	 nog	 in	 het	 slot	 zit,	
en	bent	u	alleen	maar	blij	dat	hij	u	er	even	op	wees.	Over	de	
hangjongeren	achter	de	 Jumbo	heeft	hij	wel	een	 idee.	 Je	zou	
als	 streetcornerwerker	 gewoon	 muziek	 met	 ze	 kunnen	 gaan	
maken,	‘De	Hangband’.	Samen	muziek	maken	geeft	positiviteit.	
Net	als	basketballen	bij	TripleThreaT.	

In	de	 loop	der	 jaren	 is	het	werk	 van	de	postbode	veranderd.	
Het	doel	 is	echter	nog	steeds	de	post	van	A	naar	B	te	krijgen.	
Er	 komt	 weleens	 post	 niet	 aan.	 Dan	 noteert	 hij	 de	 adressen	
waar	het	niet	goed	is	gegaan,	en	let	hij	er	vervolgens	extra	op.	
Ook	moet	hij	steeds	meer	(brievenbus)pakjes	bezorgen	en	zelf	
de	post	op	 straat	 sorteren.	Dat	noemen	ze	de	 ‘combibundel’.	
De	route	 in	de	wijk	verandert	soms.	PostbodePaul	bezorgt	op	
Texelhof	en	Hondsbos,	maar	vindt	het	 jammer	dat	hij	nu	niet	
meer	 bij	 Sandenburg	 bezorgt;	 daar	 zijn	 de	mensen	 altijd	 erg	
aardig.	Van	bewoner	Rob	kreeg	hij	altijd	een	blikje	cola	als	het	
heel	erg	warm	was.	

PostbodePaul	 is	 naast	 postbezorger	 ook	 een	 creatieve	
duizendpoot	 te	 noemen.	 Hij	 schrijft	 graag,	 maakt	 muziek	 en	
treedt	op	met	verschillende	muzikanten.	Momenteel	kun	je	em	
zien	en	horen	met	de	groep	De	Filistijnen.	De	meeste	liedjes	die	
hij	schrijft	zijn	uit	het	leven	gegrepen.	Zo	heeft	hij	een	

poos	 geleden	 een	 lied	 gemaakt	 over	 de	 Engelandlaan	 (‘als	 je	
post	moet	bezorgen	op	de	Engelandlaan,	daar	komt	geen	einde	
aan…’)	en	onlangs	een	smartlap	over	een	arme	postbode,	die	
wordt	ontslagen	vanwege	klachten	van	pakjesbestellers.

“Wat	ik	heel	leuk	zou	vinden	is	als	mensen	elkaar	meer	zouden	
groeten	 in	 de	 wijk.	 Ik	 merk	 dat	 mensen	 er	 altijd	 positief	 op	
reageren	als	ik	ze	gedag	zeg.”

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

tekst: Mirjam Stolp     

Foto: Amber Bijster

PostbodePaul 

Afscheid Joop Spiekermann

Op	de	jaarvergadering	van	de	wijkraad	(16	april	2019)	trad	
Joop	Spiekermann	af	als	bestuurslid	van	de	wijkraad.	Vanaf	

januari	2017	was	Joop	zeer	actief	in	onze	wijkraad.	Helaas	laat	
zijn	gezondheid	het	niet	toe	nog	langer	deel	uit	te	maken	van	
het	bestuur,	maar	helemaal	loslaten	kan	hij	het	wijkraadswerk	
toch	nog	niet.	Hij	heeft	daarom	aangeboden	dat	hij	 voor	ons	
nog	 de	 ontwikkelingen	 rondom	 het	 Tjaden-terrein,	 de	 Zuid	
Schalkwijkerweg	 en	 de	 energietransitie	 blijft	 volgen.	 Hij	 zal	
ons	 attenderen	 op	 belangrijke	 ontwikkelingen	 en	 ons	 indien	
nodig	adviseren	over	de	te	ondernemen	stappen.	 In	elk	geval	
ontzettend	bedankt,	Joop,	voor	de	vele,	vele	uren	die	je	aan	de	
wijk	en	de	wijkraad	hebt	besteed.	Je	was	een	bijzonder	serieuze	
en	actieve	collega.	De	voorzitter	overhandigde	Joop	een	goede	
fles	wijn;	onder	het	genot	van	een	glaasje	kan	hij	dan	nog	even	
terugdenken	aan	de	leuke	tijd	bij	de	wijkraad.
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Japanse duizendknoop – een exotische woekeraar

Japanse	duizendknoop	(Fallopia	japonica)	wordt	tot	de	meest	
invasieve	 exoten	 gerekend.	 Is	 de	 plant	 eenmaal	 gevestigd,	

dan	 is	 hij	 zeer	moeilijk	weer	weg	 te	 krijgen.	 Door	 zijn	 sterke	
groeikracht	worden	 inheemse	plantensoorten	verdrongen.	De	
sterke	wortelstokken	en	stengels	van	de	Japanse	duizendknoop	
zijn	in	staat	om	schade	te	veroorzaken	aan	gebouwen,	leidingen	
en	 wegen.	 Hoe	 kunnen	 we	 verspreiding	 voorkomen	 en	
aangetroffen	planten	bestrijden?
Herkomst

Japanse	 duizendknoop	 komt	 oorspronkelijk	 uit	 Japan,	 China,	
Taiwan	 en	 Korea.	 De	 plant	 is	 door	 Philipp	 Franz	 von	 Siebold	
ingevoerd	 als	 tuinplant.	 Hij	 was	 een	 arts	 die	 in	 dienst	 van	
Nederland	in	1823	naar	Japan	was	vertrokken.	Vanuit	de	Hortus	in	
Leiden	heeft	de	soort	zich	verspreid	over	Nederland	en	de	rest	van	
Europa.	In	Nederland	is	de	soort	pas	na	1950	op	grote	schaal	gaan	
verwilderen	door	het	storten	van	tuinafval	met	plantenresten	en	
inmiddels	komt	de	soort	in	vrijwel	heel	Nederland	voor.
Verspreiding

In	het	voorjaar	groeien	vanuit	de	wortelstokken	in	korte	tijd	veel,	
dicht	bij	elkaar	staande	stengels	met	een	groot	bladoppervlak.	
Afhankelijk	 van	 de	 standplaats	 kunnen	de	 stengels	 2	 tot	 3	m	
hoog	worden.	Tegen	de	winter	sterven	de	bovengrondse	delen	
van	de	plant	weer	af.
Verspreiding via wortelstokken
Vegetaties	van	Japanse	duizendknoop	bestaan	voornamelijk	uit	
vrouwelijke	planten	die	door	het	ontbreken	van	stuifmeel	geen	
zaden	 vormen.	 De	 verspreiding	 van	 Japanse	 duizendknoop	
vindt	dan	ook	voornamelijk	lokaal	plaats	via	wortelstokken.
Verspreiding door de mens
Menselijk	 handelen	 vormt	 het	 grootste	 risico	 voor	 de	
verspreiding	van	de	soort	over	grotere	afstanden.	Denk	hierbij	
aan	 het	 verslepen	 van	 wortel-	 en	 stengelfragmenten	 door	
machinaal	 maaien,	 of	 transport	 van	 grond	 waarin	 zich	 nog	
delen	 van	 wortelstokken	 en	 stengels	 bevinden.	 Komen	 deze	
fragmenten	op	een	andere	 locatie	 in	of	op	de	grond	 terecht,	
dan	groeien	daar	weer	nieuwe	planten	uit.

Risico’s

Japanse	duizendknoop	kan	op	verschillende	manieren	overlast	
veroorzaken.
Verdringen inheemse soorten
Door	 de	 snelle	 groei	 en	 het	 gesloten	 bladerdek	 van	 Japanse	
duizendknoop	 worden	 inheemse	 plantensoorten	 verdrongen.	
Ook	het	aantal	soorten	ongewervelde	dieren	(insecten)	neemt	
af	in	door	duizendknoop	gedomineerde	vegetaties.

Schade aan gebouwen, leidingen en wegen
De	sterke	wortelstokken	en	stengels	van	Japanse	duizendknoop	
kunnen	 schade	 veroorzaken	 aan	 gebouwen,	 leidingen	 en	
infrastructuur.	 Ook	 oevers	 en	 taluds	 worden	 instabieler	 door	
verdringing	van	de	ondergroei,	vooral	 in	de	winterperiode	als	
de	bodem	onbedekt	is.
Herkennen

• De	 stengels	 zijn	 opgebouwd	 uit	 holle	 compartimenten	
en	 lijken	enigszins	op	die	van	bamboe	en	zijn	groen	met	
roodachtige	vlekjes.	

• Op	de	grens	tussen	twee	stengelcompartimenten	bevindt	
zich	een	knoop	waaruit	een	zijtak	met	bladeren	groeit.

• De	grote	bladeren	zijn	lichtgroen	en	hartvormig.
• De	plant	bloeit	in	augustus	en	september	met	crèmewitte	

bloemen.
• Kleine	 wortelfragmenten	 kunnen	 weer	 uitlopen	 tot	 een	

nieuwe	plant.

Bestrijding

Groeit	de	duizendknoop	in	uw	tuin?	Dan	is	het	goed	om	de	plant	
te	bestrijden,	om	schade	te	voorkomen.	Het	volledig	uitroeien	
van	de	plant	 is	wel	een	zaak	van	de	 lange	adem.	Het	beste	 is	
om	de	plant	 te	verzwakken,	door	 regelmatig	de	stengels	af	 te	
knippen	en	de	uitlopers	te	verwijderen.	Doe	dit	ongeveer	eens	in	
de	2	weken.	Ook	kunt	u	de	plant	zo	zorgvuldig	mogelijk	uitgraven.
Doe	 de	 plantenresten	 nooit	 in	 de	 GFT-bak!	 Ze	 komen	 dan	 in	
het	 gecomposteerde	 afval	 terecht	 en	 zo	 kan	 de	 plant	 verder	
verspreid	worden.	 U	 kunt	 de	 plantenresten	 het	 beste	 bij	 het	
restafval	 doen,	 zodat	 ze	worden	 verbrand.	 Zorg	 ervoor	 dat	 u	
na	het	knippen	of	uitgraven	geen	plantenresten	aan	uw	kleding	
heeft.	Ook	op	die	manier	kan	de	plant	zich	verder	verspreiden.
Heet water
Wanneer	de	plant	na	verloop	van	tijd	nog	steeds	blijft	groeien,	
kunt	u	ook	heet	water	over	de	plant	heen	gooien.	Dit	verzwakt	de	
planten,	doordat	ze	brandwondjes	kunnen	krijgen	op	de	wortels.	
Hierdoor	worden	de	planten	vatbaarder	voor	schimmels.
Houd	 er	 rekening	 mee	 dat	 u	 de	 plant	 vaak	 meerdere	 jaren	
achter	elkaar	moet	bestrijden,	voordat	hij	echt	verdwijnt.	
Duizendknoop op andere plekken

In	 Haarlem	 komt	 de	 duizendknoop	 ook	 voor	 in	 de	 openbare	
ruimte.	Daar	bestrijdt	Spaarnelanden	de	plant.	Heeft	u	de	 Japanse	
duizendknoop	ergens	in	Haarlem	gezien?	Dan	kunt	u	dat	doorgeven	via	
het	meldingenformulier	van	de	gemeente	of	direct	bij	Spaarnelanden.
Bron:	www.wur.nl	-	Universiteit	van	Wageningen	en	www.haarlem.nl

Bewerking: Bianca Wuite

Inleiding 
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Een woning kopen of verkopen? 

Ons enthousiaste team helpt u graag met een 
succesvolle verkoop en/of aankoop!! 

Bel of e-mail ons voor een vrijblijvende 
waardebepaling of vrijblijvend aankoopgesprek: 

023-5366 366             info@overspaern.nl


