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Beste wijkbewoners en andere geïnteresseerden, 

 

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

actualiteiten in Haarlem, met name in Schalkwijk en Molenwijk. 

 

Dit zijn de onderwerpen: 

I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms  2 

II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 4 

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

 

4 juli 2020 

 

Beste allemaal, 

 

Vier maanden Corona, het duurt nu toch al best een hele tijd. Maar goed, heel veel dingen mogen al 

weer (op afstand) en we lijken ietsje minder “op slot” te zitten. 

In de afgelopen weken hebben Wouter Moné, Josh Kruizinga en Jan Bert Eweg ons meegedeeld dat zij 

stoppen met de werkzaamheden voor de wijkraad. Overigens blijven zowel Wouter als Josh actief als 

buurtouder en als bezorger van de wijkkrant en Jan Bert blijft actief de groep van de Jeu de boulesbaan 

begeleiden en assisteren. We verliezen ze dus niet helemaal uit het oog.  

 

Er wordt druk gewerkt aan het overnemen van de werkzaamheden van Wouter t.b.v. de wijkkrant. Bianca 

Wuite (en Ruud Norg) gaan de opmaak aanpakken, terwijl Margo Weesie de redactionele kant van het 

verhaal voor haar rekening neemt. Ze wordt daarin bijgestaan door een aantal vaste schrijvers van de 

krant, zoals Ruud Vader en Mirjam Stolp. In verband met de aangepaste verschijningsdata is de deadline 

voor de wijkkrant van september vastgesteld op 20 augustus. Artikelen kunnen gewoon worden 

aangeleverd per mail: demolen@wijkraadmolenwijk.nl. 

 

Schalkwijk aan Zet gaat opnieuw van start. Zie hiervoor onze Facebookpagina en onze website. Ken je of 

ben je iemand die leuke ideeën voor je eigen buurt heeft? Binnenkort hangen de posters weer en hebben 

we flyers beschikbaar. Er ligt 70.000 euro voor Schalkwijk klaar!! Ik ben benieuwd of er leuke plannen 

door Molenwijkers worden ingediend… 

 

Dock gaat in het najaar in een 3-tal flats in de Waddenstraat de actie: ‘Lief en Leed in de buurt’ starten. 

Het is een programma dat moet gaan bewerkstelligen dat de mensen meer onderlinge contacten en meer 

begrip voor elkaar gaan krijgen. Een kleine attentie voor iemand die ziek is, een kaartje voor een jarige 

etc. In het najaar meer hierover. 

 

Van de Fietsersbond is informatie ontvangen over de mogelijke afsluiting van de fietsbrug over de 

Ringvaart (i.v.m. werkzaamheden aan de bediening). We zullen hiervan officieel bericht krijgen van het 

projectbureau, dat de klus zal gaan klaren, maar het schijnt te gaan gebeuren van 31 augustus t/m 10 

oktober 2020. Er wordt gezorgd voor een duidelijke omleidingsroute. 

 

Frits en ik zijn – samen met Rein Leguijt (Landschap Noord-Holland en Spaarnelanden) op het terrein aan 

de Zwemmerslaan gaan kijken naar de mogelijkheid hier een paddenpoel te maken. Rein was onder de 

indruk van de veelheid aan bijzondere planten, die er op dit terrein staan. Ook de diversiteit aan insecten 

wekte zijn verbazing, eigenlijk dus een heel bijzondere plek. Dat vinden ook de bewoners van de huisjes, 

met enkele hebben wij even gesproken. Rein gaat een voorstel maken voor de paddenpoel en komt dan 

bij ons terug. Zijn budget voor 2020 is op, maar hij ziet mogelijkheden voor volgend jaar. We houden ook 

contact over het Middengebied, daar kan hij mogelijk ook nog iets voor ons betekenen. 
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Voor de reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg is de kapvergunning voor 65 bomen aangevraagd. Er 

kwam al een verontruste reactie van een mevrouw bij ons terecht. Ik heb haar gewezen op het constante 

overleg dat wij – en de Bomenwachters, Bomenridders etc. – met de gemeente hebben en aangegeven 

dat niet alle 65 bomen gekapt zullen worden. Alleen die bomen, die echt nodig blijken weg te moeten, 

worden aangepakt. 

 

Handhaving heeft deze week tot twee keer toe (woensdag en vrijdag) een handhavingsactie op touw gezet 

tegen het gebruik van brommers, motoren e.d. op de fietspaden in en rond het Molenpark. We wachten 

de resultaten af (woensdag zijn er 7 bekeuringen uitgedeeld, vrijdag leek het rustig in het park). Hopelijk 

begrijpen nu meer mensen dat er in het park niet gebromd mag worden! En hopelijk worden de acties 

nog af en toe – en ook op andere tijden – herhaald. 

 

De gymzaal aan de Frieslandlaan gaat gesloopt worden. We hadden gehoopt om tijdens de 

zomermaanden in verband met de Corona-afstandsproblemen deze zaal voor wat activiteiten te mogen 

gebruiken, maar dat is dus bij deze van de baan. Vrijdag zijn er hekken rondom het gebouw geplaatst en 

maandag gaat begonnen worden met de sloop. Deze kans voor onze ontmoetingsplek is dus voorbij, 

jammer… 

 

Zover voor nu, fijn weekend,  

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

 

 

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 

 

 

 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. 

 

 Haarlem Ontmoet: 

Diverse activiteiten en initiatieven van o.a. DOCK, BUUV, Rode Kruis, Haarlem Effect, Gemeente 

Haarlem, Burennetwerk Haarlem, GGD e.a. 

https://haarlemontmoet.nl/ 

 


