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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: 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 

 

20 augustus 2020 

 

Beste allemaal, 

 

Het lijkt nu toch echt een beetje vakantie bij de wijkraad, vandaar dat deze Nieuwsbrief pas nu weer uitkomt. 
Voor wat er momenteel te melden valt, is dat voldoende. Bovendien vergaderen we als wijkraadsbestuur 
gewoon door tijdens deze vakantie. 
 
De Wandelpromenade (Middengebied) wordt mooi. Alleen hoorde ik van enkele bewoners dat een paar 

stukken van de promenade niet worden meegenomen in de opknapbeurt, omdat volgens de gemeente 

deze stukken geen gemeentestraat zijn. Een bijzonder vreemde zaak. De opgeknapte promenade wordt 

dan onderbroken door een geasfalteerd stuk, waarna de vernieuwde straat weer verder gaat. We hebben 

aan een van de VvE’s van de Burgen aangeboden om bij de gemeente erop aan te dringen om deze 

promenade als één geheel te zien en ook helemaal op te knappen. We wachten nu op antwoord van de 

VvE. 

De sloopwerkzaamheden (asbest) op het terrein van Tjaden zijn eind juli gestart. Ook op een weiland van 

Jan van de Nes worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd m.b.t. de gasleiding. Dit gaat nog zeker 

een maand duren.  

Eind juli is in de meterkast van het Molenpark een extra groep aangebracht; dit ten behoeve van de 

evenementen als Schakwijk aan Zee en de Buurtcamping. Het kan maar vast klaar zijn… 

Ook is het volleybalnet weer opgehangen. Bewoners kunnen dus de hele zomervakantie weer lekker ballen 

in het park. 

De 4 Schalkwijkse voorzitters waren uitgenodigd door Okrah Donkor van Triple Threat om kennis te maken 

en werden geïnformeerd over de organisatie. Buiten het basketbal en het dansen besteedt de organisatie 

heel veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkelingen van de jongeren. Ze proberen om jongens en 

meisjes van de leeftijd waarin ze gemakkelijk met de verkeerde mensen in contact komen, op te vangen 

en te begeleiden en de kids te helpen bij het maken van de juiste keuzes.  

Ruud en ik waren bij de afdeling Vastgoed van de gemeente. Ons werd gemeld dat er hard gewerkt wordt 
aan de gebiedsvisie voor Molenwijk-noord. Wij zullen daarbij vanaf nu wat regelmatiger bij betrokken 
worden. Er zijn nog geen concrete plannen voor de plek waar de gymzaal aan de Frieslandlaan heeft 
gestaan, omdat die grond nog van het Leger des Heils is. Wel is duidelijk dat in de gebiedsvisie een 
ontmoetingsplek voor onze wijk zal worden ingepland. 
 
Frits is momenteel heel hard aan het werk om allerlei onregelmatigheden in onze wijk aangepast te krijgen. 

Hij zal vanaf nu ook officieel onze “beheerder openbare ruimte” zijn. Hij is in contact met de gemeente, met 

Spaarnelanden en met Elan Wonen, over diverse zaken: 

- De drainage in het Molenplaspark 

- De bestrating bij de bibliotheek 

- Een talud bij de flat van Bergvennen (voor rollators, kinderwagens etc.) 

- Het pleintje bij Saeftinge (uit de Top 3)  
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Schalkwijk aan Zet gaat per 19 september “live”. Bewoners kunnen vanaf dat moment hun plannen voor 

de wijk op de site gaan zetten. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de initiatieven tot nu toe en 

zullen die mensen berichten dat zij met de voorbereidingen aan de slag kunnen. Dan kunnen ze des te 

sneller hun plannen online zetten. Op Facebook is een filmpje te zien, waarin Schalkwijk aan Zet uitgebreid 

wordt gepromoot.  

Jamila doet mee aan de actie Lief en Leed, die door Dock is opgestart. Zij heeft van wethouder Meijs een 

tasje met geld gekregen, dat kan worden besteed voor bijzondere situaties in haar buurt. 

De fietsbrug over de Ringvaart zal van 31 augustus tot en met 8 oktober gestremd zijn tussen 07.00 en 

17.00 uur. Info hierover vindt u op: 

https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Centrale_bediening_brugge

n_en_sluizen 

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de wijkkrant van september. Margo, Bianca en Ruud zetten 

alles op alles om er weer een mooi blad van te maken.  

 

 

Zover voor nu, fijn weekend,  

Riet Ooms 
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II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 
 
 Blijverslening 

Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig thuis blijven wonen? Met de Blijverslening kan dat. Of 

heeft u binnen uw huishouden een acute zorgvraag? U kunt de Blijverslening aanvragen om 

aanpassingen in uw woning te betalen. U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het geld wordt in een bouwdepot gestort, waaruit 

de aannemer wordt betaald. Zolang er geld beschikbaar is, kunt u een aanvraag doen. 

 

U kunt het formulier en brochure ook afhalen in de publiekshal aan de Zijlvest 39 of bij 

https://www.haarlem.nl/sociaal-wijkteams/ 

 

 Sociaal Wijkteams 

 

Wilt u informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte aan 

iemand die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam kan helpen bij: 

- Het maken van een plan om uit schulden te komen of weer werk te vinden bij langdurige 

werkloosheid, 

- Als u vragen heeft over wonen, 

- Als u zich eenzaam voelt of te vaak verveelt, 

- Of bij een moeizame relatie met familie of buren, 

- Als u huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig heeft. 

 

Ook kunt u met het Sociaal Wijkteam kijken of familie, vrienden of buren u kunnen helpen. 

 

Heeft u vragen over opvoeden en uw gezin? Het Sociaal Wijkteam werkt samen met het Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 

In de hele stad zijn er Sociaal Wijkteams. U vindt de contactgegevens 

op www.sociaalwijkteamhaarlem.nl 

 

 Voorkom snellere stijging besmettingen 

 

Ook in Haarlem loopt het aantal positief geteste mensen op. Tussen 29 juli en 11 augustus zijn 48 

mensen positief getest. Dat is 30 op 100.000 inwoners. Met deze cijfers zijn verregaande extra 

maatregelen nu niet nodig. Wel blijft het belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Daarom 

zijn er ook strengere controles door handhavers en aanpassingen in de noodverordening opgenomen. 

Zo voorkomen we een snellere stijging en op termijn een te grote belasting van ons zorgstelstel. Het 

virus is nog steeds onder ons 
 

Laat u testen bij milde klachten 

Om het virus onder controle te krijgen, is afstand houden en het naleven van de hygiënemaatregelen 

niet genoeg. De gemeente Haarlem roept alle Haarlemmers op zich bij milde klachten te laten testen 

bij de GGD-Kennemerland: https://www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2020/05/Per-1-juni-landelijk-

telefoonnummer-voor-testafspraak-COVID-19-bekend .  

Bij besmetting verzoeken we u om mee te werken aan het bron- en contactonderzoek. 
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 Nieuwe noodverordening regio Kennemerland van kracht 

De noodverordening van de Veiligheidsregio Kennemerland met de nieuwe maatregelen is sinds 

10 augustus van kracht. De verordening is ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus 

tegen te gaan. Deze geldt ook voor de gemeente Haarlem. Het gaat om landelijke maatregelen. 

Burgemeester van Haarlem, Jos Wienen: ‘Een verscherping van de maatregelen is voor Haarlem 

nu niet aan de orde. Het aantal besmettingen loopt wel op, maar is nog niet zorgwekkend. Dit 

monitoren we scherp en als het nodig is hebben we de mogelijkheid aangescherpte maatregelen 

in te zetten.’  
 

 Registratieverzoek horeca 

Voor de horeca betekent het dat ze nu verplicht zijn om binnen én buiten te werken op basis van 

reservering, een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats. Daarnaast moet aan 

alle bezoekers worden gevraagd of ze zich willen registreren.   
 

 Introductieactiviteiten studenten 

Voor onderwijsinstellingen geldt dat de introductieactiviteiten voor studenten zoveel mogelijk 

online georganiseerd moeten worden. Fysieke activiteiten zijn in principe niet toegestaan. De 

voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland kan ontheffing verlenen van dit verbod, onder 

strikte voorwaarden. Alleen kleinschalige activiteiten zijn mogelijk, gericht op studie of sport, tot 

uiterlijk 22.00 uur en er mag géén alcohol genuttigd worden.  
 

 Optie voor lokale mondkapjesverplichting 

Verder is in de noodverordening een aanvullende mondkapjesverplichting als optie opgenomen, 

zodat deze - wanneer nodig - ingezet kan worden. In Haarlem doet de noodzaak zich op dit 

moment niet voor. 
 

 Coronamaatregelen 

De aanpaste noodverordening is gebaseerd op de aanscherpingen van de landelijke maatregelen 

die premier Rutte in de persconferentie van 6 augustus heeft aangekondigd. Het nieuwsbericht 

over de persconferentie vindt u hier:  

 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/18/houd-corona-buiten-de-deur 

De volledige noodverordening vindt u op de website van de Veiligheidsregio Kennemerland: 

 https://www.vrk.nl/nl-NL/Nieuws/2020/03/31/Update-coronavirus 
 

 Ter inzage bestemmingsplan Markthal (Californiëplein) 

Vanaf 3 augustus tot en met 14 september 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de 

Markthal ter inzage. Gemeente Haarlem hoort graag uw mening over dit plan om hier een 

overdekte markthal bij het winkelcentrum Schalkwijk te realiseren. 

Meer informatie: 

 https://www.haarlem.nl/nieuws/ter-inzage-bestemmingsplan-markthal-californieplein/ 

 

 Panorama lokaal 

Panorama Lokaal is een ontwerpprijsvraag waarin 3 ontwerpteams de kans krijgen een ontwerp 

te maken dat de kracht van Schalkwijk nog beter tot uiting laat komen. Deze prijsvraag is 

geïnitieerd door het College van Rijksadviseurs en uitgeschreven door een samenwerking van 

Panorama Schalkwijk, bestaand uit de Gemeente Haarlem, Pre Wonen en de Wijkraad Molenwijk. 

Meer informatie: https://www.haarlem.nl/ontwerpwedstrijd-panorama-lokaal/ 
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(persbericht Gemeente Haarlem d.d. 19-8-2020) 

 

 Drie Haarlemse horecazaken dicht vanwege niet naleven coronamaatregelen  

 
Gisteren is de sluiting bevolen van drie Haarlemse horecazaken. Het gaat om club June, Baja beach 

Haarlem en Kokonoches. Bij een controle afgelopen weekend hebben gemeentelijke handhavers bij 

deze Haarlemse horecazaken forse overtredingen van de geldende coronamaatregelen geconstateerd. 

Recente bezoekers van de betreffende horecazaken wordt dringend geadviseerd zich bij klachten 

direct te laten testen.  

 

Uit de controle bleek dat de placering niet in orde was, waardoor het overgrote deel van de bezoekers 

van deze gelegenheden zich niet aan de 1,5 meter-maatregelen hielden. Zij zaten o.a. niet op een vaste 

plek, stonden veel te dicht op elkaar of waren aan het dansen op de geopende dansvoorziening. 

  

Burgemeester Wienen: “Het is ontoelaatbaar en zorgwekkend dat in een tijd waarin we gezamenlijk er 

alles aan doen het coronavirus onder controle te houden de geldende maatregelen zo zwaar zijn 

overtreden. Ik merk dit dan ook aan als een ernstige verstoring van de openbare orde en een risico voor 

de volksgezondheid.  

 

We zien dat in het algemeen het bewustzijn voor de risico’s er is, maar laten we met elkaar weer 

scherper zijn op de naleving van de regels. Het coronavirus is nog altijd onder ons. Houd goed afstand 

tot elkaar en neem de hygiënemaatregelen in acht. Geef het virus geen kans. We doen dit niet voor 

onszelf, maar voor elkaar en met elkaar”. 
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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-lokale-initiatieven  

-  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/ 
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(persbericht Vogelhospitaal d.d. 19-8-2020) 

Exclusief kijkje bij Vogelhospitaal 
Geen grootse ‘open dag’ maar een wat intiemer ‘open huis’ bij het 

Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg 292 in Haarlem-Noord. Zo geeft de stichting - na 

aanmelding - het publiek gelegenheid achter de schermen te kijken op zaterdag 12 

september 2020. 

 

 
 

(Foto: een opgevangen buizerd. Foto: Vogelhospitaal Haarlem). 
 
Vanwege Corona wordt er een ‘tijdslotsysteem’ gehanteerd, net als bij musea. “Zo is 1.5 meter 

afstand houden mogelijk en zullen er maximaal 50 bezoekers tegelijkertijd op het terrein zijn,” 

vertellen de beheerders. “Tussen 10.00 en 15.30 uur vertrekt er iedere 10 minuten een groepje 

van maximaal acht personen voor een rondleiding van een half uur. Belangstellenden dienen 

zich aan te melden en een meegebracht mondkapje te dragen.” 

 

Secretaris Nancy Bromet: “Door Corona verviel onze open dag in maart. Nu dus geen breed 

opgezet programma waar iedereen vrij kan rondlopen, veel kraampjes of kinderactiviteiten. 

Maar we maken het zo veilig én gezellig als mogelijk.” 

 

Voor de inwendige mens is er een cateringterras dat voldoet aan de richtlijnen. De opbrengst 

van de ‘altijd-prijs-loterij’ is, nu het aantal donaties wegens Corona is teruggelopen, belangrijker 

dan ooit. Ook staat er een dierenambulance ter bezichtiging. 

 

Vrijwilligers en bestuursleden vertellen met passie over hun werkzaamheden. Wie zich 

geroepen voelt, is van harte welkom zich aan te melden voor één van de vele vacatures. 

Deelname aan de rondleiding is gratis. De ruimte is beperkt. Aanmelden op: 

 

https://www.vogelhospitaal.nl/educatie/exclusief-kijkje-achter-de-schermen/ 


