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Beste wijkbewoners en andere geïnteresseerden, 

 

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

actualiteiten in Haarlem, met name in Schalkwijk en Molenwijk. 

 

Dit zijn de onderwerpen: 

I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms  2 

II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 3 

III. Informatie van overige organisaties in Haarlem 4 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 

Beste allemaal, 
 
Inmiddels zitten we al in de  6e week van de Corona-isolatie (wat vliegt de tijd!) en er zijn weer een 

aantal bijzondere zaken te melden. 
 
De voorzitter van wijkraad Boerhaavewijk – Hans Hirs – zou na vele jaren zijn voorzitterschap beëindigen 

tijdens de jaarvergadering in april. Doordat ook deze vergadering niet kon plaatsvinden blijft hij in naam 

nog even voorzitter. Zijn taken worden overgenomen door de overige bestuursleden. De wijkraad zoekt 

nog wel een nieuwe voorzitter, die eventueel ook uit een ander deel van Schalkwijk mag komen. 
 
Na de overlast van de jongeren in de afgelopen weken, en de kraak bij de Jumbo, is een aantal 

aanpassingen gedaan bij het Middengebied. Op de avond van 1e Paasdag is stevig opgetreden door politie 

en Handhaving: een aantal flinke bekeuringen en een huisarrest waren het gevolg.  

Na de gele varkensruggen – waardoor auto’s de Passage niet meer kunnen inrijden – zijn er nu ook twee 

camera’s geplaatst die gericht zijn op de “verzamelplek” van de jongeren. Het resultaat was direct 

merkbaar, volgens de reacties op Facebook. Alleen, de jongeren hebben zich nu verplaatst naar de wat 

donkerdere plekken in het Middengebied. Daar wordt nu extra aandacht aan besteed door Handhaving. 
 
Het zogenaamde noodnummer voor Handhaving buiten kantooruren blijkt al te bestaan: 023 – 511 4950. 

’s Nachts kan hiervan geen gebruik gemaakt worden, dan is het zaak voor de politie. 

Uitgezocht wordt of het nummer werkt / genoeg bekendheid heeft. 
 
Er is uitgebreid contact geweest met een paar van de ontwerpteams, die aan de prijsvraag van Panorama 

Lokaal meedoen. Inzet van deze bespreking was: onze wens voor een ontmoetingsplek in de wijk. Bianca 

Wuite (secretaris WR Molenwijk) en ik hebben via een ‘Zoom-vergadering’ kunnen uitleggen wat onze 

plannen zijn en hoe belangrijk dit is voor onze wijk. Beide teams hebben onze ontmoetingsplaats als zeer 

nodig in hun eerste plannen opgenomen. 
 
De gebiedsverbinder heeft ons aangegeven dat het pleintje bij Saeftinge niet op de lijst van officiële 

speelplekken staat. Dit betekent dus dat wij kunnen gaan denken aan voorstellen om een andere invulling 

aan deze plek te geven. De wijkraad zal de bewoner die met een idee kwam hierbij betrekken. 
 
De gemeente gaat stug door met de voorbereidingen voor de reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg. 

Alle bewoners (te beginnen van de woningen aan de oostzijde van de weg) worden binnenkort 

uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek over de gevolgen voor hun tuin/oprit, etc. Ook de 

klankbordgroep wordt hierbij betrokken.  
 
De verspreiding van onze wijkkrant De Molen zal tussen 11 en 24 mei plaatsvinden. Heeft u de wijkkrant 

op 25 mei nog niet ontvangen? Stuur dan een berichtje naar info@wijkraadmolenwijk.nl. 
 
Helaas zal De Buurtcamping Molenplaspark 2020 afgeblazen worden. Na de persconferentie van Mark 

Rutte vorige week werd duidelijk dat evenementen deze zomer geen doorgang kunnen hebben. 

Betrokkenen zullen op korte termijn een bericht hierover ontvangen. 

 

Hou je taai allemaal en tot ziens!! 

 

Riet Ooms 
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II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 

 
Aangepaste werktijden Handhaving 

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

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

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

de politie (0900-8844). 

Werkzaamheden asfalt Europaweg 

In de nacht van 30 april op 1 mei werkt BAM Infra aan het asfalt op de Europaweg. Het gaat om de rijbaan 

tussen de Kennedylaan en de Boerhaavelaan, in noordelijke richting. 

De werkzaamheden starten om 20.00u en duren tot 06.00u. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan 

afgesloten voor verkeer. 

 

Overlast meeuwen 

Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed. Vooral 

van mei tot en met augustus kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. 
 
Meeuwen zijn, net als alle vogels, wettelijk beschermd. Daardoor is het lastig voor de gemeente om de 

meeuwenoverlast  tegen te gaan. Als bewoner kunt u wel zelf iets doen. Neem snel maatregelen om te 

voorkomen dat u een nest op uw dak krijgt. 
 
Nestelen 

Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek om te gaan broeden. De laatste veertig jaar vinden 

ze die steeds vaker in de stad. Daar zijn nu eenmaal veel veilige en beschutte plekjes te vinden. Vooral op 

platte daken, dakkapellen en half schuine daken. 
 
Samen met uw buren de overlast beperken 

Woont u in een straat of buurt met huizen die aantrekkelijk zijn voor meeuwen? Er is een simpele manier 

om te voorkomen dat meeuwen in uw straat een nest bouwen. Ga vanaf maart tot eind juni regelmatig 

uw dak op en veeg het schoon. Een dak dat leeg is en geen schuilhoekjes heeft maakt het minder 

aantrekkelijk voor meeuwen om een nest te bouwen. Dit werkt het best als u deze actie samen met uw 

buren doet.  Niet iedereen kan of durft een dak op, dus het organiseren van ‘dakvegers’ in de straat kan 

dan een oplossing zijn. 

Een andere optie is om plastic vlaggetjes op uw dak te spannen of vliegers in te zetten om de vogels af te 

schrikken. Ervaring leert wel dat de vogels hier na verloop van tijd wel aan wennen. 
 
Vogelnetten 

Het spannen van draden of vogelnetten op het dak werkt goed omdat vogels er dan niet kunnen landen. 

Dit kunt u laten doen door een erkend bedrijf. Het kost voor een gemiddeld plat dak zonder obstakels zo’n 

300 tot 800 euro. Voor een deel van de kosten geeft de gemeente  Haarlem een subsidie van maximaal    

€ 350,- , waardoor de rekening van het bedrijf lager uitvalt. Zo bent u bovendien definitief van de overlast 

op uw dak af.  Om te voorkomen dat de meeuwen dan een dak verderop gaan broeden, werkt dit het 

beste als u het met meerdere buren tegelijk doet.  
 
Meer informatie over wat u (samen met uw buurt) kunt doen aan meeuwenoverlast staat 

op  www.haarlem.nl/meeuwenoverlast. Ook kunt u hier lezen hoe u een melding kunt doen van een nest. 
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III. Informatie van overige organisaties in Haarlem 

 

 DOCK: 

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

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

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

 

 Haarlem Effect: 

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

RIVM van 21 april werken we op de korte termijn plannen uit om de peuterspeelzalen en de 

speeltuinen weer te openen. Zodra hierover meer concrete informatie bekend is, kunt u dit op de 

website lezen. Kinderen tussen 2 en 4 jaar met ouders in vitale beroepen kunnen tot 11 mei terecht 

bij een peuterspeelschool voor de noodopvang. Daarvoor kunt u contact opnemen met Annemieke 

Koelemij via akoelemij@haarlemeffect.nl. Voor na 11 mei worden er nieuwe plannen uitgewerkt. 
 
De vrijwilligers van Tafeltje Dekje blijven maaltijden verzorgen. Meer informatie, klik hier. 
 
De deelnemers van onze organisaties behoren veelal tot de kwetsbare groepen; daarom zoeken we 

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

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

 

 BUUV: 

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

 

 Vrijwilligerscentrum Haarlem: 

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

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

vrijwilligers te vinden. 

 

 


