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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 5 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 

 

12 juni 2020 

 

Beste allemaal, 

 

Afgelopen dinsdag heeft het bestuur van de wijkraad weer “live” kunnen vergaderen. Marco Polo stelde 

hun clubruimte beschikbaar; daar mogen 30 personen (op gepaste afstand) in. Voor de openbare 

vergadering van de wijkraad is dit niet echt een centrale plek; daar zullen we nog even mee wachten. We 

hebben besloten dat we – zolang de coronatijd voortduurt – de nieuwsbrieven voortzetten. 
 
Voor wat betreft wijkkrant De Molen is besloten dat we de verschijningsdata zullen aanpassen. Vanaf het 

eerstkomende nummer wordt dit gewijzigd in september, december, maart en juni. 
  
We hebben geconstateerd dat het blauwe ronde fietspadenbord (dat ten onrechte in het park stond) is 

verdwenen! De wijkraad heeft aan de gemeente een appèl gestuurd over de noodzaak dat deze borden 

nu binnen 14 dagen geplaatst moeten zijn. Sinds dit appèl zijn een aantal zaken in een stroomversnelling 

gekomen: de borden zijn geplaatst (of weggehaald waar deze onterecht stonden) en van Handhaving 

hebben wij doorgekregen dat zij nu een grote actie aan het opstarten zijn. Ook de paaltjes, die de 

fietspaden voor groter verkeer behoeden zijn door Spaarnelanden weer rechtop gezet. 
 
Ditzelfde appèl betrof ook het schapenhek achter de Jumbo (zou in januari geplaatst zijn…). Er is opdracht 

gegeven tot het plaatsen van dit hek en dit is inmiddels uitgevoerd. Laten we hopen dat dit de gewenste 

uitwerking zal hebben. 
 
De wijkraad heeft een brief gezonden aan de wethouder over de Zuid Schalkwijkerweg. Als hier het 

wegdek wordt vernieuwd en gas-, elektra- en waterleidingen worden vernieuwd, zou het logisch zijn als 

meteen een glasvezelkabel wordt gelegd. Heel Molenwijk heeft glasvezel, en het nieuwe wijkje op het 

voormalige Tjadenterrein zal ook glasvezel willen hebben. Volgens de projectleider zit dit niet in de 

opdracht. Maar één dag na de brief aan de wethouder kregen wij het antwoord, dat dit een heel goed 

idee is, dat de acties zijn uitgezet en dat er druk op gezet zal worden dat e.e.a. gerealiseerd zal worden. 

Inmiddels heeft zowel de projectleider van de gemeente als de projectontwikkelaar van het Tjaden terrein 

(Wibaut) bericht dat dit waarschijnlijk gaat lukken. 
 
Echter, behandeling van de reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg in de Commissie Beheer was 11 

juni jl. Ik heb ingesproken en aangegeven dat de wijkraad – zoals het hoort – heel erg betrokken is bij alle 

aspecten van de aanpak van dit werk. En dat wij teleurgesteld zijn dat er niet direct glasvezel wordt gelegd. 

Het antwoord van de wethouder was dat KPN niet bereid zou zijn dit meteen mee te nemen.  
 
Er wordt gekeken of Schalkwijk aan Zet opnieuw opgestart kan worden. 
 
Op de parkeerplaats bij de Molenplas wordt momenteel veel / vaak gedeald. Ook de luide muziek uit 

auto’s geeft de nodige overlast. Het is belangrijk dat dit gemeld blijft worden! Ook al is het voor ‘de 

zoveelste keer’: wanneer geen meldingen meer binnenkomen zal met ervan uitgaan dat de overlast 

gestopt is en zal er zeker niets meer gebeuren. 

  

Tot zover deze nieuwsbrief. Blijf gezond!! 

 

Riet Ooms 
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II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 
 
Eikenboom met eikenprocessierups erin gezien? Meld het! 

De eikenprocessierups is geen graag geziene gast in onze stad, toch duikt hij elk jaar weer op. Begin juni 

komen de eerste rupsen uit het ei. Als u zo een nest zietm kunt u hier melding van maken via onze website. 

Spaarnelanden kan het nest dan verwijderen. 

De rupsen zijn te herkennen aan hun zwartbruine kleur. Momenteel hebben ze nog niet de brandharen 

waardoor zij voor overlast zorgen. Door de nesten op tijd te verwijderen kan latere overlast worden 

voorkomen. Melding doen van eikenprocessierupsen kan via onze website of via de BuitenBeter app. 
 
Verwijderen nesten 

Bij het aantreffgen van de eikenprocessierups neemt Spaarnelanden passende maatregelen. 

Spaarnelanden verwijdert de nesten zo snel mogelijk na het binnenkomen van een melding. Dit gebeurt 

door specialistische medewerkers die de rupsen opzuigen uit de boom. Eikenprocessienesten in 

particuliere bomen worden niet verwijderd door Spaarnelanden. 
 
Andere rupsen 

De eikenprocessierups kan makkelijk worden verward met spinselmot en de bastaardsatijnrups. De 

bastaardsatijnrups is donkerbruin tot zwart, heelft lange geelbruine haren en komt vooral voor aan de 

Zuid-Hollandse kust, in de duinen. De haren van deze rups kunnen ook irritatie geven. Spinselmot is 

ongevaarlijk, maar zorgt er wel voor dat bomen tijdelijk worden ingepakt met spinsel. Beide rupsen 

worden niet door Spaarnelanden bestreden. 
 
Meer informatie 

Op www.haarlem.nl/eikenprocessierups en de door het Kenniscentrum Eikenprocessierups ingestelde 

website https://processierups.nu is meer informatie te vinden over de eikenprocessierups. 

Melden: https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/ of de BuitenBeter app; te downloaden 

via www.buitenbeter.nl 

 

Wie verdient een lintje? 

Kent u iemand die een lintje verdient? Dan kunt u diegene nu voordragen voor de jaarlijkse lintjesregen! 

Dit kan tot 1 juli 2020. Veel Haarlemmers zetten zich vrijwillig in voor onze samenleving. Zonder 

eigenbelang en vaak in alle bescheidenheid. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden zij in het zonnetje 

gezet. Maar dan moet iemand anders hen wel eerst voordragen. U bijvoorbeeld!  
 
Wie kunt u voordragen? 

U mag in principe iedereen voordragen. Dus ook uw eigen vader of moeder, familie of vrienden. Een 

voorwaarde is dat de kandidaat zich langere tijd belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Met 

‘langere tijd’ wordt een periode bedoeld van minimaal 15 jaar. Het hoeft niet om één en dezelfde functie 

te gaan. Op www.haarlem.nl/koninklijke-onderscheiding  leest u meer over de voorwaarden. U kunt het 

voorstelformulier tot 1 juli 2020 insturen.  
 
Bijzondere gelegenheid 

De meeste lintjes worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Maar het kan ook op een ander 

moment. Vaak gaat het dan om een bijzondere gelegenheid. Bijvoorbeeld wanneer iemand afscheid 

neemt van de functie waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt. Of tijdens het jubileum van de 

vereniging waarvoor hij of zij zich heeft ingezet. U moet de aanvraag hiervoor minimaal 5 maanden voor 

de uitreikingsdatum insturen.  
 
Meer weten?  

Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/koninklijke-onderscheiding of bel met Mildred Hulsebos-

Jansen Schipper van de gemeente Haarlem via 023 - 511 3001 (vrijdag afwezig).  
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Wees alert voor oplichting via WhatsApp of sms 

Sinds het begin van de coronacrisis stijgt het aantal oplichtingen via WhatsApp of sms. Bij WhatsApp-

fraude of sms-fraude doet iemand zich voor als een familielid of kennis. De persoon vraagt via 

WhatsApp of sms om op korte termijn een flink geldbedrag over te maken. Het blijkt echter geen 

familielid of kennis te zijn, maar een oplichter. Waar kunt u op letten als u twijfelt of de persoon 

inderdaad bekend bij u is? 

Oplichters zijn er vaak heel goed in om u te laten geloven dat ze écht uw dochter, broer of goede vriend 

zijn. Ze sturen berichten over uw kinderen, uw werk of iets dat onlangs gebeurd is. De oplichter vindt 

deze gegevens op internet (bijvoorbeeld via uw sociale media). Wees dus extra voorzichtig als bekenden 

u via WhatsApp of sms vragen om geld over te maken.  

Waar kunt u op letten? 

 Bel het familielid of de kennis op het nummer dat u zelf in uw contactenlijst of adresboek heeft. 

 Stel persoonlijke vragen die alleen het familielid of de kennis kan weten. 

 Controleer of het rekeningnummer dat wordt genoemd inderdaad van het familielid of de kennis is. 

 Belt de persoon u met een nieuw nummer? Zoek het telefoonnummer op via internet. Misschien is 

het nummer van een oplichter al eerder gebruikt voor fraude en gemeld. 

Aangifte doen 

Bent u toch opgelicht? Doe dan aangifte via de website van de politie. 

 

Aangepaste werktijden Handhaving 

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

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

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

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

 

 DOCK: 

Onze sociaal werkers zijn actief in de wijk, zowel telefonisch, online en op straat. Ook onze 

wijkcentra gaan gefaseerd open: alle activiteiten en gesprekken vinden plaats op afspraak. Er 

gebeurt van alles! Op deze pagina vind je dat wat DOCK momenteel doet in Schalkwijk voor: 

 

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: 

De versoepeling van maatregelen die de overheid aankondigde op 19 mei, geven ruimte om op een 

aantal locaties weer met een beperkt aantal activiteiten (zoals 1 op 1 gesprekken) te starten. De 

locaties van Haarlem Effect worden Coronaproof ingericht. Per locatie vindt u een aantal 

aanwijzingen die u bij een bezoek op dient te volgen, zoals bijvoorbeeld 1,5 meter afstand bewaren. 

 

Naar aanleiding van het advies van het RIVM van 6 mei mogen de peuterspeelzalen en de speeltuinen 

weer open sinds 11 mei. Kinderen tussen 2 en 4 jaar met ouders in vitale beroepen kunnen nog 

steeds terecht bij een peuterspeelschool voor de noodopvang. Daarvoor kunt u contact opnemen 

met Annemieke Koelemij via akoelemij@haarlemeffect.nl. 

 

De vrijwilligers van Tafeltje Dekje blijven maaltijden verzorgen.  

 

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

 

Deelnemers waarvoor Haarlem Effect en EcoSol Effect activiteiten organiseren, behoren veelal tot 

de kwetsbare groepen. Voor activiteiten die wel kunnen doorgaan of van start gaan - passend binnen 

het advies van het RIVM - verzoeken we u onze Facebookpagina’s in de gaten te houden.Voor vragen 

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

 

 BUUV: 

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

 

 Vrijwilligerscentrum Haarlem: 

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

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

vrijwilligers te vinden. 

 

 


