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Spaarnelanden: 023-7517200 

Voor een melding over schade of storing aan ondergrondse containers, of afval naast de 

ondergrondse containers. Telefonisch, of online via spaarnelanden.nl/ inwoners/melding-maken

• Afspraak grof vuil: telefonisch, of online via afvalwijzer.spaarnelanden.nl

Publieksdienst gemeente Haarlem: 14023

Onder meer voor meldingen over de openbare ruimte, zoals zwerfvuil, 

stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering of laaghangende takken. 

Dat kan telefonisch, of online via haarlem.nl/melding

Politie algemeen: 0900 8844
Geen spoed, wel politie. Voor al uw niet spoedeisende vragen en problemen. 
Dit is ook het nummer voor de wijkagent.

Buurtpreventie groep Molenwijk
www.facebook.com/groups/

BuurtpreventiegroepMolenwijk
Alles wat van belang kan zijn om Molenwijk veilig te houden, 
kun je hier delen, zoals inbraken en verdachte situaties.

Informatiepagina

Wijkraad Molenwijk
Frieslandlaan 10 – 2036 NE – Haarlem

info@wijkraadmolenwijk.nl

www.wijkraadmolenwijk.nl

www.facebook.com/wijkraadmolenwijkhaarlem

De wijkraad vergadert iedere derde dinsdag van de maand vanaf 19:30 uur 

(m.u.v. juli en december).

Elke dinsdag tussen 11 en 12 uur is er in het wijkgebouw een spreekuur, waarbij 

de wijkraad, de politie en/of handhaving aanwezig zijn. Kom langs als je vragen of 
opmerkingen hebt over de wijk.

Wijkblad De Molen – Voor en door Molenwijkers!

Dit wijkblad verschijnt driemaandelijks. Onderwerpsuggesties en op- en aanmerkingen 
zijn altijd welkom in onze mailbox: demolen@wijkraadmolenwijk.nl. 

Lay-out en vormgeving: Bianca Wuite/Ruud Norg

Tekst en redactie: Margo Weesie

Overige belangrijke telefoonnummers
Gemeente Haarlem 14023

Meldkamer Handhaving 023 511 49 50
Hoogheemraadschap Rijnland 071 306 35 35
(bij afval in het water)

Bureau Discriminatiezaken 023 531 58 42

Regionale Dierenambulance 023 533 43 23
Vliegtuiglawaai Schiphol 020 601 55 55

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

Stichting Dock 023 543 60 00
Sociaal Wijkteam 023 543 09 92
Juridisch Loket 0900 8020

Wijkraad Molenwijk
Voorzitter Riet Ooms
Penningmeester Ruud Norg

Secretaris Bianca Wuite

Notulist Sylvia van den Berg

Lid Jamila Ereduani

Lid Ahmed ben Ali

Lid Paulien Heesbeen

Lid Frits Breen

Lid Margo Weesie
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Voorwoord

De complimenten voor....
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In deze ingewikkelde tijd hebben veel 
mensen zich van hun beste kant laten 

zien. Helpen met boodschappen doen, 

een kaartje, even bellen en nog veel 

meer.

Artiesten die nu niet meer in het 
winkelcentrum konden zingen staken 

de koppen bij elkaar en gingen zingen 

bij diverse verpleeghuizen, samen 

met Gerard Zwier die de techniek kon 

verzorgen. En zo zagen we plotseling een 

grote geluidsinstallatie verschijnen op 
het speelplein van de Molenwiek. Heel 
Molenwijk kon mee genieten!

De mensen van De Molenburg stonden 
achter de ramen en zwaaiden mee.

Een vreemde gewaarwording voor de 

artiesten om te zingen tegen muren 
en ramen, maar uit de reacties van de 
bewoners bleek, dat veel mensen er van 

hadden genoten.

Ruim een uur werden er bekende 

Nederlandstalige liedjes gezongen.

Het optreden werd mogelijk gemaakt door 

o.a. de ondernemers van Winkelcentrum 

Schalkwijk, die zelfs bossen tulpen gaven 

om de boel nog meer op te vrolijken.

Bedankt allemaal voor dit geweldige 

initiatief!

En nu weer muziek in het winkelcentrum.

wijkraad om nog eens goed op een rijtje te zetten wat we als 
wijkraad als onze taak zien en wat we zouden moeten/willen 

en kunnen. Kortom, een discussie over de taak van de wijkraad 
en de invulling daarvan. Daar komen we in een volgende krant 

nog op terug. Gewerkt wordt in elk geval al aan een soort van 

huishoudelijk reglement en met de vier Schalkwijkse wijkraden 

zijn we samen bezig aan de herziening van ons ‘convenant’ 

met de gemeente. Hierin wordt beschreven wat we van elkaar 

kunnen en mogen verwachten en hoe dit is geregeld.

Binnen niet al te lange tijd zal de jury van Panorama Lokaal de 
winnaar van deze prijsvraag bekendmaken. De drie genomi-

neerde teams hebben hun definitieve plannen ingediend en 
zij worden daar nu op beoordeeld. Uiteraard hopen wij dat die 

plannen inspiratie zullen zijn voor een geweldige oplossing voor 
de herinrichting van het gebied Molenwijk-noord (daar waar de 
flats van Pré Wonen zullen worden vernieuwd). Natuurlijk blij-

ven we dan ook rekenen op een goede mogelijkheid voor onze 

wijk om een ontmoetingscentrum te creëren! De definitieve uit-
slag van Panorama Lokaal zal bekend gemaakt worden op 24 

september, tot zolang blijven we in spanning.  

De plannen om de Zuid Schalkwijkerweg flink aan te pakken 
hebben ter inzage gelegen vanaf 21 juli. Deze weg is een 

dijklichaam, dus daar komt wel het een en ander bij kijken. 

Bewoners en andere geïnteresseerden konden hun zienswijzen 

indienen tot en met 31 augustus. Na de afhandeling van de 
ingediende zienswijzen kunnen de onderhoudswerkzaamheden 

van start. In totaal zal het groot onderhoud ongeveer een jaar 

in beslag nemen.

Van de voorzitter
Zat u misschien begin augustus te wachten op de wijkkrant? 

Die kwam dus niet. We hebben besloten om de tijdstippen van 
uitgave van de wijkkrant wat logischer te maken. U ontvangt 

vanaf nu de wijkkrant in september (herfst), december (winter), 

maart (lente) en juni (zomer). Daarmee hebben we meteen een 

logische ‘link’ naar de seizoenen en komt er geen krant tussen 

de vakantiepost in de brievenbus. Het is even wennen, maar we 
denken dat dit goed gaat uitpakken.

De wijkraad is in de afgelopen periode een beetje uitgedund. 

Wouter, Josh en JanBert hebben aangegeven dat zij hun 

werkzaamheden voor de wijkraad niet langer meer kunnen 

combineren met alle andere voor hun belangrijke zaken. 

Respectievelijk gezondheid, een intensieve studie en een 
aanbod van een internationaal bedrijf zijn de oorzaken van hun 
stoppen. Het goede nieuws is dat zij alle drie nog wel betrokken 

blijven bij verschillende groepen van de wijkraad. Ze blijven 

actief als buurtouder, bezorger van de wijkkrant en trekker van 
de Jeu de Boules activiteiten. Heel veel dank aan deze drie leden 
van onze wijkraad voor hun inzet in de afgelopen periode. We 

gaan tijdens de jaarvergadering, die we toch hopelijk in oktober 
kunnen organiseren, nog officieel afscheid nemen.

Tijdens de Coronaperiode was het niet mogelijk om openbare 

wijkraadsvergaderingen te houden, maar het bestuur van de 

wijkraad heeft wel regelmatig vergaderd over allerlei lopende 
zaken. In het begin ging dat via Zoom-vergaderingen, later 

konden we terecht bij de scoutinggroep Marco Polo. Dat was 
een goede oplossing waarvoor wij deze groep dankbaar zijn.

Als deze wijkkrant uitkomt is de vakantieperiode al weer 
voorbij; we hopen dat u ondanks de Coronaperikelen toch 

een fijne zomer heeft gehad! Aangezien openbare wijkraads-
vergaderingen nog steeds niet mogelijk zijn, geeft de wijkraad 
eenmaal per twee weken een informatiebrief uit waarin we 
aangeven waar wij ons mee bezig houden en hebben gehouden. 

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mailtje 

aan: info@wijkraadmolenwijk.nl.

De Coronaperiode is tegelijkertijd een mooi moment voor de Riet Ooms



Ontwikkelingen in de wijk
De Burgen

Hoe vaak hebben we in de wijkkrant al 

niet aangegeven, dat de werkzaamheden 

bij de Burgen (promenade) weer eens 

uitgesteld waren. Te duur, of andere 

redenen, steeds was er iets waardoor 

het niet doorging. Maar nu is er dan 
echt een begin gemaakt aan de grote 

opknapbeurt van de wandelpromenade. 

Via de Bouw App houdt Dura Vermeer 

de geïnteresseerde wijkbewoners 

regelmatig op de hoogte van hun 
activiteiten. Er wordt al gesproken over 
bloembakken, dus het lijkt erop dat deze 

werkzaamheden niet echt heel lang 

meer zullen gaan duren. Een minpunt 

is, dat niet de gehele promenade wordt 

aangepakt; enkele stukken worden 

overgeslagen omdat die niet in bezit van 

de gemeente zouden zijn, bijzonder.

Afsluiting fietsbrug

Via de Fietsersbond zijn wij geïnformeerd 

over de afsluiting van de Schalkwijkerbrug 
(de fietsbrug over de Ringvaart) van 
31 augustus t/m 8 oktober 2020. De 
brug moet worden aangesloten op het 

centrale bedieningssysteem (op afstand) 

Nieuws centrum Schalkwijk
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en de daarbij behorende werkzaamheden 

nemen een paar weken in beslag. Er wordt 

gezorgd voor omleidingsborden. En… 

als de brommers dan toch gewend zijn 

om te rijden, hopen wij dat ze zich goed 

bewust zijn van het feit, dat zij helemaal 

niet mogen komen op de fietspaden door 
het Molenplaspark, de Hommeldijk en de 
Lage Kadijk. We gaan Handhaving vragen 
om direct na de opening van de brug 

(begin oktober) meteen een paar grote 

acties op te zetten om dit probleem voor 
eens en voor altijd goed aan te pakken. 
Voor de schepen geldt in die periode dat 

er beperkte openingstijden van de brug 
zijn. Geen bediening van 07:00 tot 12:00 

uur en van 12:30 tot 16:30 uur.

Sloop gymzaal

Er was sprake van dat de oude gymzaal 

aan de Frieslandlaan in december 2019 

zou worden gesloopt; dit in verband met 

de plannen van het Leger des Heils om op 

deze plek een gebouw neer te zetten, waar 
jongeren zouden komen wonen, die hulp 

nodig hebben met zelfstandig wonen. Bij 

navraag bij de gemeente, begin juli 2020 

bleek, dat de bouwplannen van het Leger 

des Heils vooralsnog niet doorgaan en 

plotseling werd er gestart met de sloop 

van de gymzaal. De gemeente kon ons 

nog niet vertellen wat er eventueel op 

deze plek nu gebouwd zal gaan worden, 

we houden de vinger aan de pols!

Tjadenterrein

Halverwege de maand juli is gestart 

met de schoonmaakwerkzaamheden op 

het voormalige Tjadenterrein. Na het 

verwijderen van het aanwezige asbest zal 

begonnen worden met de sloop van de 

houten opstallen, waarna ook de stenen 

gebouwen eraan moeten geloven. Door 

de kleinkinderen van de gebr. Tjaden is 

de naam van het bedrijf uit het stalen hek 

bij de ingang verwijderd: zij mochten dit 

van de projectontwikkelaar ergens een 

goed plaatsje geven. Volgens afspraak 

zal de afvoer van het meeste puin per 

schip worden geregeld, zodat niet al te 

veel grote vrachtwagens over de Zuid 

Schalkwijkerweg hoeven te rijden. 

Bouwwerkzaamheden

De bouwwerkzaamheden bij het Centrum Schalkwijk vorderen gestaag. 

Het is de bedoeling dat al dit najaar films kunnen worden gekeken in de 6 
zalen van de nieuwe bioscoop. Van het bouwblok dat op het Floridaplein 

wordt neergezet is de verwachting dat de oplevering medio 2021 zal zijn. 
De inrichting van de openbare ruimte zal kort daarna worden afgerond. Op 
het Floridaplein komen twee grote supermarkten, horeca, woningen en een 

parkeergarage. Verder zullen woningen gebouwd worden aan de zuidkant van 

het Centrum bij de panden van de voormalige V&D, de Blokker en panden 

langs Costa del Sol (samen 850 woningen).

Markthal

Bij het winkelcentrum is ook een overdekte markthal voorzien. De realisatie 
van de markthal draagt bij aan de vernieuwing en transformatie van het 
(bestaande) winkelcentrum. De markthal wordt ingericht als een hal met een 

open structuur met horecastandplaatsen en een versmarkt. De loopstructuur 

krijgt de vorm van een markt en de hal zelf krijgt een open en transparante 

constructie. Het omliggende terrein zal worden ingericht als openbaar gebied 
met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie met ruimte voor onder meer terrassen.

Bestemmingsplan

Om de realisatie van de markthal mogelijk te maken is een bestemmings-
plan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is overeenkomstig de Wet 
ruimtelijke ordening vrijgegeven voor de terinzagelegging, zodat eenieder 

daarop een zienswijze kan indienen tot en met donderdag 14 september 

2020.Ontwerp markthal



Wist u dat...
* De kunstlijn in Haarlem gaat toch door! Dat is geweldig nieuws. Vanwege de coronacrisis zal het wel een afslankte vorm zijn, 

maar u kunt op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november toch weer diverse kunstenaars in hun atelier bezoeken. Daarnaast zijn 

ook de musea, galeries, kerken en winkels open met verrassende presentaties.

* De zomer is bijna voorbij, maar toch kunt u nog gebeten worden door een teek. Dat is niet zonder gevaar. Op de website 

tekenradar.nl is veel informatie te vinden over waar de teek zich bevindt en wat u moet doen in het geval van een tekenbeet. De 
universiteiten van Wageningen en Twente hebben een tekenapp ontwikkeld. De Nature Today-app waarschuwt mensen niet alleen 

dat ze zich moeten checken, maar laat ook zien wáár in Nederland u het meeste risico loopt op een tekenbeet.

* De wijkraad Boerhaavewijk zoekt een nieuwe voorzitter. Tot nu toe is het niet gelukt 
iemand te vinden uit de eigen wijk. Heeft u interesse in deze functie, neem dan contact 
op via het e-mailadres  wr@boerhaavewijk.nl. Voor meer info; kijk op de website www.

boerhaavewijk.nl.  

* Er is een nieuwe steiger gekomen bij de Molenplas. Zeer onverwacht, maar hij voldoet. 
Je kunt nu makkelijker aanleggen met je kano of surfplank en de beschoeiing blijft heel.

* Het Cruquius pontje vaart dit jaar niet meer. We hopen volgend jaar weer op een 

leuke manier naar de overkant te kunnen.

* Van 1 juli tot 4 jan 2021 is er in het Haarlem museum een tentoonstelling te zien 

over: ”Een tragische reis”. Aan de hand van schilderijen, een korte documentaire en 

tekeningen wordt naast deze tragische gebeurtenis, de oorlog in Haarlem getoond. 

Reserveren kan digitaal via de website van het museum: www.museumhaarlem.nl. U 

kunt natuurlijk ook bellen: tel.023-5422427. Het museum is 7 dagen per week geopend.

* De bloemen die ingezaaid zijn in het Molenplaspark zijn door de vele nattigheid in 
de herfst en in de winter niet voldoende opgekomen. In het voorjaar stond juist o.a. 

dit weiland geheel onder water. Spaarnelanden is hierover  geïnformeerd en zij zullen het komende jaar het weiland opnieuw 

inzaaien. We hopen op een beter resultaat. 

* Molenwijk heeft, naar aanleiding van de bewonersvergadering van 3 april 2019 in De Molenburg over de toenmalige problematiek 
binnen de Burgen, eindelijk een schapenhek gekregen op het bruggetje naar de Jumbo.

* Er hangen nu twee borden bij de passage van winkelcentrum Molenwijk (Jumbo) 
waarop staat, dat je daar niet mag fietsen op de stoep. Het lijkt vanzelfsprekend, maar 
dat is het blijkbaar niet.

* De interviews voor Wijkdorp 3.0 bij Brammershoop en Bergvennen zijn van start ge-

gaan. Medewerkers van Dock, Kennemerhart en de wijkraad zijn langs de deur geweest 
om te vragen of de mensen willen meewerken aan een interview. U zult begrijpen dat 

het in deze tijd wat meer moeite gaat kosten, maar we zijn een eind op weg.

* Deze zomer zijn er weer veel speelactiviteiten georganiseerd voor alle kinderen uit 
Schalkwijk. Geen vakantie reizen maken, maar lekker spelen in je eigen wijk en met je 
eigen vriendjes. We bedanken de begeleiders die zich hiervoor hebben ingezet.

* Van 20 tot 23 november wordt er in Haarlem op een corona beperkte manier een 

festival georganiseerd i.v.m. het 775 jarig bestaan.

* De jaarvergadering van de wijkraad is dit jaar op 20 oktober in de aula van basisschool 

De Brandaris. Aanvang 19.30 uur, de deur is open om 19.00 uur. Deze jaarvergadering zal onder andere in het teken staan van de 

energietransitie.

Let op! Voor alle genoemde data geldt; niets is zeker in deze coronatijd!

De redactie van de Molen was blij met de complimenten en de kopij voor de vorige wijkkrant. U kunt tot 20 november 
uw kopij voor de wintereditie bij ons inleveren. Wij zijn er altijd blij mee, dus probeer het eens. Stuur het naar demolen@

wijkraadmolenwijk.nl of naar margo@wijkraadmolenwijk.nl  Het mag ook gewoon handgeschreven in de brievenbus van ons 

gebouw op de Frieslandlaan.

5



Vers uit de Tuin
 

Elke moestuinder kent het: maanden ben je ijverig aan het werk en dan is het ineens oogstseizoen. De courgettes blijven maar 
groeien, de pruimen aan de boom zijn allemaal tegelijk rijp en na drie weken boontjes wil je wel eens wat anders. 

Verspilling tegen gaan

Veel oogst wordt al weggegeven, maar vaak in kleine kring. En 

soms wordt het weggegooid, omdat het simpelweg te veel is. Via 

het platform Vers uit de Tuin kunnen moestuinders hun oogst de-

len met meer buurtbewoners. Omdat ze iets over hebben of het 

gewoon leuk vinden om te delen. Zo komen bewoners op een 

leuke manier met elkaar in contact en dragen ze tegelijkertijd bij 
aan gezonde voeding, local to local en het tegengaan van voed-

selverspilling. 

Zelf ervaren

Vers uit de Tuin is al in meerdere steden in Nederland actief. Elke 
gemeente is natuurlijk anders, maar Vers uit de Tuin heeft overal 
hetzelfde effect als het een beetje gaat lopen. Als je meedoet er-
vaar je het zelf. Elke keer delen geeft een vrolijk gevoel, ook door 
de dankbare reacties die je krijgt. Zelf oogst ophalen vergroot je 
wereld: je ontdekt nieuwe plekken in je eigen buurt, er ontstaan 

leuke gesprekken, je mag even meekijken in iemands (tuin) we-

reld en je ontdekt smaken van groente en fruit vers uit de grond. 

De kleine ontmoetingen, grappige contacten, nieuwe ervaringen 
met gezonde voeding en een goede bestemming voor overschot-

ten, daar draait het allemaal om.

Ben jij ook enthousiast geworden? Stuur dan een mailtje naar 

s.jansen4@students.uu.nl of houd het platform in de gaten op 
www.versuitdetuin.nl!

De eerste kinderburgemeester van Haarlem
Eind december 2019 zijn alle basisscholen in Haarlem gevraagd om mee te 

doen aan de verkiezing van de Haarlemse kinderraad en kinderburgemeester. 

Woensdag 24 juni mochten de achttien kinderen van de deelnemende scholen 
stemmen wie van hen de eerste kinderburgemeester zou worden.

De tien kinderen die kinderburgemeester wilden worden vertelden eerst in een 
pitch van 1 minuut waarom zij dachten een goede kandidaat te zijn. Daarna welke 

onderwerpen zij belangrijk vonden. Het ging bijvoorbeeld om onderwerpen als: 

racisme en discriminatie, minder zwerfafval op straat, aandacht voor ouderen 
en eenzaamheid. 

Na de pitches mochten alle kinderen stemmen op hun favoriet. Quinten kreeg 

de meeste stemmen. De andere kinderen nemen plaats in de kinderraad van 

Haarlem. 

Jur Botter, wethouder Jeugd, is heel blij dat de eerste kinderburgemeester en 
kinderraad van Haarlem er nu zijn. Hij hoopt dat de kinderen met eigen ideeën 
komen, maar ook met ideeën van kinderen uit hun wijk of van hun school.

Op 16 september is de eerste (echte) vergadering van de kinderraad en de 

kinderburgemeester. Zij komen daarna een keer per drie weken bij elkaar. De 

laatste vergadering is op 17 februari 2021. Daarna wordt er gestart met de 

werving van een nieuwe kinderburgemeester en kinderraad.

De wijkraad wenst Quinten en zijn raad veel succes!

Bron tekst en foto: gem. Haarlem

Op woensdag 26 augustus is de eerste kinder-
burgemeester, Quinten de Lange, 

officieel geïnstalleerd. Hij zit in onze wijk op 
basisschool De Molenwiek.
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Op een van mijn dagelijkse fietstochtjes deed ik een rondje Verenigde polders en tot mijn grote verrassing zag ik zowaar drie 
kievieten. Het gaat er op lijken dat ze zijn terug gekomen. Nu is het nog wachten op de grutto.

Boer van de Nes was druk aan het maaien, hij is de enige nog werkende boer in deze polder. Dankzij hem blijft dit gebied goed 
onderhouden. Op de achtergrond de molen de Hommel, die in het verleden er voor zorgde dat mens en dier droge voeten hielden. 

Oorspronkelijk heette deze molen “de Kleine Molen”. Hij is gebouwd in 1879 en bemaalde de Verenigde Groote en Kleine Polders. 
De molen is een riet gedekte achtkantige molen van het type grondzeiler met een Oudhollands wiekenkruis. Hij is uitgerust met 
een vijzel, waarmee tot 1944 de polder werd bemalen. In dat jaar werd op last van de Duitse bezetter de polder onder water 
gezet. Na de oorlog is de Kleine Molen de behuizing voor een elektrisch gemaal geworden. In 1963 werd hij opgeknapt, maar op 
31 maart 1967 sloeg de bliksem in en brandde de molen uit. In 1972 en 1991 is de molen gerestaureerd, waarbij het verkoolde 

houten achtkant grotendeels is behouden.

De �ommel is te bezoeken wanneer deze draait.

Het gebouw bovenin de foto is het voormalige stadhuis van Schalkwijk. Bij brand kwamen hier de vrijwillige brandweerlieden 

bijeen. Voordat er geblust mocht worden, moesten ze wachten op de veldwachter die op zijn fiets uit Halfweg moest komen.
Tja, of er dan nog wat te blussen viel, dat is de vraag. Waarschijnlijk werden wel de kelen gesmeerd met een biertje. Verreweg de 

meeste boerderijen zijn gesloopt en herbouwd, waarbij vaak hun oorspronkelijke vorm behouden is gebleven.

Zuid Schalkwijk

Tekst en foto: Frits Breen
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Ons Molenplaspark
De zomer van 2020 zullen we niet gauw 

vergeten. We voelden ons allemaal 

beperkt in onze vrijheid. Afstand houden 

van elkaar, binnen blijven, thuis werken, 

niet naar school en dat allemaal vanwege 

het corona virus. Het viel niet mee, maar 

wat ben je dan blij dat je in Molenwijk 
een prachtig park hebt met een heerlijke 
plas, waar je kunt genieten van het water, 

het groen, de speeltuin, van elkaar en 

toch op afstand. 

Wat hebben veel mensen uit Schalkwijk 

het Molenplaspark weten te vinden. 
Diverse mensen hebben pas dit jaar 

dit mooie paradijsje ontdekt. Veel 

kinderen konden elkaar opzoeken op 

de speeltoestellen, wandelaars liepen 

in ferme pas iedere dag een rondje, 

anderen namen eten mee, stookten een 

vuurtje en aten met de hele familie. Zo 

gezellig kan het dus zijn. 

Over het algemeen ruimden de bezoekers 

alles netjes op, maar niet iedereen was zo 

vriendelijk om de lege dozen en flessen 
in de prullenbakken te doen. Soms stond 

het er naast of lag het verspreid over het 

grasveld. Gelukkig heeft Spaarnelanden 
extra prullenbakken neer gezet. Dat was 
hard nodig! Er waren ook vrijwilligers die 

de rotzooi opruimden als ze een rondje 

gingen lopen, complimenten voor deze 

mensen. 

Toch willen we iedereen oproepen om 

het park netjes te houden voor iedereen, 

opdat we samen kunnen blijven genieten 

van deze mooie omgeving. Alle mensen 

hebben het nodig om zich zonder rommel 

te kunnen ontspannen.



Schalkwijk aan Zet toch van start
Met een top-idee voor je wijk nog in 2020 zelf aan de slag! 
Hoe vaak krijg je als bewoner het aanbod van een pot geld 
voor jouw wijk? 

In Schalkwijk start de gemeente een experiment waarin 
inwoners zelf mogen bepalen waar ze budget aan uitgeven. 

Elke Haarlemmer met een hart voor Schalkwijk kan ideeën 
aandragen om de wijk leuker, gezelliger, groener, mooier of 

energie bewuster te maken. Je leeftijd is niet belangrijk Voor 
die plannen is €70.000 beschikbaar. Van een speelplek, een 

jeu-de-boules baan, een extra groenstrook, insectenhotels tot 
gezamenlijk zonnepanelen inkopen. 

Plannen die minimaal vijftig likes weten te halen en de 
haalbaarheidscheck doorstaan, gaan door naar de laatste 

ronde. Daarin bepalen Schalkwijkers van 18 jaar en ouder 
welke ideeën worden uitgevoerd. Kom maar op met die 
plannen; Schalkwijk is aan zet!

Energie in de wijk 

De democratische wijkbegroting is eerder al een succes 
gebleken in Den Haag en Amsterdam. Schalkwijk is gekozen 

voor het experiment vanwege de energie in de wijk en omdat 
veel bewoners al bezig zijn met het verbeteren van hun wijk. 

Schalkwijk aan Zet zou eigenlijk al in maart van start gaan. Door 

de coronamaatregelen is het experiment uitgesteld. Tijdelijk 
konden alle Haarlemmers met een ‘corona-initiatief’ hun 
idee op Haarlemlink.nl plaatsen en daar een kleine financiële 
ondersteuning voor ontvangen. Wat bleek? Schalkwijkers 

waren daarin heel actief!  

Hoe werkt het?

Via de website www.schalkwijkaanzet.nl kun je vanaf 19 

september tot en met 18 oktober 2020 je plan indienen. Om 
meer mensen mee te krijgen voor je plan voer je zelf campagne. 

Probeer zoveel mogelijk medebewoners enthousiast te krijgen 

voor je plan. Iedereen met hart voor Schalkwijk mag een of 

meer plannen liken. De plannen die 50 of meer likes halen 

gaan door naar de haalbaarheidscheck. Daarin wordt gekeken of 

de plannen realistisch en conform de wet zijn.

Geld verdelen

In de laatste fase kunnen Schalkwijkers van 18 jaar en ouder met 
een persoonlijke pincode het budget van 70.000 euro verdelen 

over de plannen die door de haalbaarheidsronde zijn gekomen. 

De plannen met de meeste ‘stemmen’ worden uitgevoerd. 

Als indiener van het plan ben je zelf verantwoordelijk voor de 

uitvoering. De uitslag is voor de Kerstvakantie van 2020 bekend.

Spelregels

• Je plan is voor Schalkwijk (voor een buurt daarbinnen of 

een voor specifieke plek in de wijk) en komt ten goede 
aan de bewoners van de wijk. 

• Je plan draagt bij aan één van deze thema’s: 

◦ Ontmoeten

◦ Op straat en groen

◦ Duurzaamheid

• De kosten voor je plan zijn maximaal 70.000 euro. Maar 
het mag ook minder! Hoe leuk is het als de wijk kan 

profiteren van meer verschillende ideeën die samen 
70.000 euro kosten?

• Je plan moet binnen twaalf maanden zijn uitgevoerd.  

 (d.w.z. vóór 1 januari 2022)

• Iedereen kan een plan indienen: bewoners, ondernemers 

en maatschappelijke instellingen, zowel in Schalkwijk als 

daarbuiten.

• Plannen met minimaal vijftig likes gaan door naar 
de tweede ronde: de haalbaarheidscheck door de 

gemeente. 

• De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid. De 

uitkomst hiervan kan gevolgen hebben voor je plan. De 

gemeente kan je adviseren om je plan na deze check aan 

te passen. 

• Bewoners uit Schalkwijk verdelen het geld over de 

plannen en bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/worden 

uitgevoerd. 

• Je voert je plan zoveel mogelijk zelf uit. De gemeente 

ondersteunt waar nodig.

• Heb je moeite zelf een plan op papier te zetten? Of heb 
je geen toegang tot een computer? Ga dan naar één van 

de spreekuren in de wijk (data volgen). Daar zit iemand 

die je kan helpen.

Meer informatie? Kijk op www.schalkwijkaanzet.nl. 
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Overgang naar duurzame energie 
Om de klimaatdoelen te halen moeten 

wij in Nederland overgaan op duurzame 
energie. In de provincie Noord-Holland 
is een plan opgesteld om over tien jaar 
drie keer zoveel duurzame energie op 
te wekken dan nu opgewekt wordt. 
Er is een nota opgesteld om hiervoor 

plannen te maken: Concept Regionale 
Energiestrategie Strategie Noord-
Holland Zuid:  concept RES

Er zal heel veel moeten gebeuren om 

zoveel duurzame energie op te wekken. 

Zonnepanelen kunnen daar goed bij hel-

pen. Er wordt gedacht aan het plaatsen 

van zonnepanelen op bijvoobeeld grote 

daken, parkeerplaatsen, langs wegen en 

op het water.

In het concept-RES worden ‘zoeklocaties’ benoemd. Dat zijn plekken waar onderzocht 
zal worden of het haalbaar is om daar zonnepanelen te leggen. In Schalkwijk zijn de 

Schouwbroekerplas, de Molenplas en de Meerwijkplas aangewezen als ‘zoeklocatie’.

Het concept-RES is voorgelegd aan de vier wijkraden in Schalkwijk. De wijkraden 

hebben gezamenlijk een brief geschreven aan de Commissie Beheer van de gemeente. 

Hierin hebben wij bezwaar gemaakt tegen de procedure die gevolgd is, omdat wij 

niet betrokken zijn bij het opstellen van het concept-RES. In diezelfde brief verzoeken 

de wijkraden ook om de drie plassen niet aan te wijzen als ‘zoeklocatie’. We hebben 
aangegeven dat we veel andere mogelijkheden zien om zonnepanelen te plaatsen in 

Schalkwijk.

Wethouder Berkhout heeft gereageerd 
op de brief en er heeft een gesprek plaats 
gevonden waarin aangegeven is dat de 

wijkraden betrokken hadden moeten 

worden bij het opstellen van het concept. 

Er is nog voldoende mogelijkheid om 

mee te denken over oplossingen of 

alternatieven en wij kunnen in tweede 
instantie bezwaar maken tegen de 
plannen om zonnepanelen op de plassen 

te leggen. Concreet is afgesproken dat 

de wijkraden betrokken zullen worden 

bij het onderzoek naar de haalbaarheid 

en het draagvlak voor het plaatsen van 

zonnepanelen op de plassen en dat de 

wijkraden ook adviezen kunnen geven 

en suggesties kunnen doen voor het 
plaatsen van zonnepanelen elders in de 

wijk. 

In november 2020 zal het advies hierover 

naar de gemeente gestuurd worden. Het 

standpunt van de vier wijkraden is dat op 

de plassen bij Schalkwijk de ecologische 

en recreatieve waarden behouden 
moeten blijven. Dit zullen wij dan ook 

inbrengen bij het onderzoek dat gedaan 

zal worden naar de haalbaarheid om 

zonnepanelen te plaatsen op de plassen 

in onze wijk.

Wij zullen u op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen.

Voorzitters 4 wijkraden Schalkwijk

Wilt u meedenken over dit onderwerp 

en weet u mooie alternatieven voor het 
plaatsen van zonnepanelen in 

Schalkwijk? Stuur dan een mailtje naar: 

info@wijkraadmolenwijk.nl. 
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Veiligheid en handhaving 
Overlast grof huisvuil

Er wordt de laatste tijd in Molenwijk veel overlast ervaren 
door grof huisvuil dat in grote hoeveelheden op straat staat. 

Er zijn diverse branden gesticht, doordat er geen melding was 
gemaakt bij Spaarnelanden en het grof huisvuil niet direct 

opgeruimd kon worden.

Spaarnelanden haalt het gratis op en zo riskeert u geen boete 

van de handhaving. Als er grof huisvuil wordt aangeboden op 

dagen dat het niet is toegestaan (dinsdag, donderdag en in 

het weekend) of er is geen afspraak gemaakt, dan riskeert de 

eigenaar van het grof huisvuil een boete van €390,-.

De wijkhandhavers van Schalkwijk zullen de komende tijd hier 
meer aandacht aan besteden en gaan handhaven wanneer zij 

grof huisvuil tegen komen en er geen afspraak is gemaakt. 

Voor meer informatie kunt u op de website van Spaarnelanden 
kijken of u kunt altijd een van de wijkhandhavers aanspreken 
wanneer zij in de wijk zijn.

Aanbieden van grof huisvuil

In Molenwijk zijn er diverse plekken waar bewoners van 
Molenwijk grof huisvuil kunnen en mogen aanbieden. Het grof 
huisvuil wordt op maandag, woensdag en/of vrijdag opgehaald 

door Spaarnelanden, maar alleen met een afspraak!

Hoeveel mag u aanbieden?

Per afspraak kunt u maximaal 2 m³ (twee kubieke) meter aan-

bieden.

Hoe moet u het afval aanbieden?

• Zet het grof huishoudelijk afval zo netjes mogelijk bij 

elkaar neer. Bundel planken, takken etc. zoveel mogelijk 

door deze samen te binden (bijvoorbeeld met touw of 

tape), zodat ze handzaam weggehaald kunnen worden. 

Maximaal 25 kg per stuk of bundel, niet langer dan 1,50 

meter. Banken, matrassen, bedden etc. hoeven niet aan deze 

1,50 meter te voldoen.
• Biedt u een fiets of kinderwagen aan? Geef dit aan bij het 

maken van de afspraak én hang er een label aan met daarop 

de tekst ‘ophalen grof afval’. Anders kunnen we de fiets of 
kinderwagen niet meenemen.

Wanneer kunt u het afval aanbieden.

• U mag het grof huishoudelijk afval uitsluitend vanaf 21:00 

uur voorafgaand aan de afgesproken ophaaldag tot 7:30 

uur op de afgesproken ophaaldag in de openbare ruimte 

aanbieden.

• Afvalstoffen die om 20:00 uur op die avond van de 
afgesproken ophaaldag niet zijn ingezameld, dienen uit de 

openbare ruimte te worden verwijderd.

Waar kunt u het afval aanbieden

• Plaats het grof huishoudelijk afval goed zichtbaar aan de 

openbare weg apart van spullen die u NIET aanbiedt.
• Vermeld de aanbiedplaats van het grof huishoudelijk afval 

indien dit afwijkt van het huisadres.

• Het huisadres en de aanbiedplaats van het grof huishoudelijk 

afval dienen zich in dezelfde wijk te bevinden.

• Grof huishoudelijk afval wordt NIET uit uw tuin of van eigen 

terrein verwijderd.

Bron:  website Spaarnelanden

Rijdend verkeer actie Molenplaspark

De afgelopen tijd hebben de wijkhandhavers van Schalkwijk 
acties gehouden met betrekking tot het rijdend verkeer in het 
Molenplaspark. In dit park is het namelijk niet toegestaan om 
met een brom/snorfiets te rijden. Bij alle ingangen van het park 
staan verkeersborden waarop staat ‘fietspad’. Dit betekent dat 
hier alleen gereden mag worden met fietsen en elektrische 
snorfietsen, maar geen elektrische bromfietsen. Mocht u hier 
rijden met uw brom/snorfiets dan riskeert u een boete van €95,-.

De komende tijd zullen de wijkhandhavers hier vaker controle 
gaan houden en handhaven bij het zien van een overtreding.

Rosa Scheper, Coördinator Schalkwijk
afdeling Veiligheid & handhaving 
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Ode aan het Molenpark

Een bedankje van �e Molenburg

park op zwoele zomeravonden
een landschap als een filmdecor

groepjes figuranten eten en drinken
prikkelende geuren van kruidige gerechten

verspreiden zich over het grasveld
onder de bomen is het koel

park van sport en spel 
strandje met spelende kinderen

hun haren zwart en blond
jonge vrouw met hoofddoek
slaat tegen de bal en scoort

zweetdruppels als parels op haar huid
de strijd bij het volleybalnet duurt voort

park als integratieplezier
geen sprookjesfilm of schilderij

maar alledaags realisme
oude en nieuwe Nederlanders

brengen het park tot leven
geven het een extra dimensie

park van vreugde en vrede
Maya Plas, augustus 2020

iedereen geholpen om door de moeilijke tijd te komen. De huidige versoepelingen zijn 
een verademing, onze vurige wens is dan ook, dat we er samen voor kunnen zorgen 

dat een sluiting niet meer nodig zal zijn in de toekomst.

Namens de bewoners van de Molenburg: Hartelijk, hartelijk bedankt voor jullie 
prachtige gebaren. wij stellen het zeer op prijs!

De bewoners van �e Molenburg, 
onderdeel van ouderenzorgorganisatie 
Kennemerhart, hebben de sluiting van de 
zorgcentra als maatregel tegen Corona 

als een lastige periode ervaren. Het niet 
kunnen zien van familie en vrienden 

voelde onzeker en eenzaam, het gemis 

was groot.

Dat er zo ontzettend veel mensen in actie 
zijn gekomen om zorgcentra een hart 

onder de riem te steken was een enorme 

verrassing!

De opbeurende tekeningen, hartverwar-

mende presentjes, ontroerende kaarten 

en gezellige optredens kwamen uit alle 

hoeken van de samenleving en hebben 

Bron tekst en foto: Kennemerhart
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Tiny Houses aan de Zwemmerslaan
De Tiny Houses aan de Zwemmerslaan zijn eindelijk 
bewoond.

De gemeente Haarlem wil van de Zwemmerslaan een 

‘Toekomstwijk’ maken, die duurzaam moet worden en Haarlem 

in de voorhoede plaatsen van innovatieve woningbouw. Al in 
2017 kregen buurtbewoners tijdens een wijkraadvergadering 
informatie over de plannen. Die hielden onder andere in, dat er 
voorafgaand aan de definitieve invulling van de toekomstwijk 
voor een periode van maximaal 10 jaar een aantal Tiny Houses 
zou komen. 

Als het zover is dat op het terrein definitieve grondgebonden 
woningen worden gebouwd kunnen de kleine huisjes 

worden verplaatst naar een andere geschikte plek binnen de 

gemeente. Zo kunnen deze huisjes minimaal 10 jaar binnen de 

gemeente staan. De geplaatste Tiny Tim Houses hebben een 

woonoppervlak van 24 m2. Er is ook nog een kleiner concept 

model van 15 m2. Daarvan staan er voorlopig nog 2 in het park.

Alle huisjes zijn vrijwel volledig zelfvoorzienend. Er zijn geen 

funderingen, aansluitingen op gas, water, elektra of riool en 
kunnen ze na afloop van de vergunningstermijn makkelijk naar 
andere plekken binnen de gemeente worden verhuisd.

Veel vragen van buurtbewoners betroffen toegepaste techniek; 
bijvoorbeeld zuivering van afvalwater en urine middels een 

‘groene wand’ waarin de wortels van riet er weer water van 

maken dat geschikt is voor consumptie. Verwarming en elektra 
worden verzorgd met zonnepanelen en wateropslag in grote 

containers. De huisjes zijn opgetrokken uit sterk isolerende 

bouwplaten en afgewerkt met gebrand hout dat verder 

nauwelijks onderhoud nodig heeft, Shou Sugi Ban.

In 2017 maakten sommige omwonenden zich zorgen over het 

soort bewoners dat er zou komen en hoe eventuele overlast 

kon worden tegengegaan. 

Na kennismaking met enkele bewoners kunnen wij concluderen 

dat er geen sprake is van ‘klimaatgekkies’. �r wonen gewone 
plezierige mensen die zich prima op hun gemak voelen in hun 

huisjes aan het Cajanuspad.

De bewoners zijn erg tevreden met hun nieuwe woonomgeving 

in Molenwijk, veel voorzieningen op loopafstand en toch wonen 
in een parkachtige omgeving. Het is hier op het Cajanuspad 
erg rustig en het voelt heel prettig. De straatnaam is met een 
vette knipoog naar de superkleine huisjes door de gemeente als 
postadres verleend. Cajanus was namelijk een 2 meter 60 lange 

Fin die in de eerste helft van de 18e eeuw in Haarlem woonde.

Volgende keer in De Molen meer verhalen van de bewoners.

Het water wordt gefilterd in deze ‘groene wand’

Tekst en foto’s: Ruud Vader
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Young Leaders
Het is een vreemde tijd om jong te zijn. Scholen half open, geen feestjes, zoveel 
mogelijk thuis blijven. Gelukkig betekent dit niet dat je geen steentje bij kunt 

dragen. Met maatschappelijke diensttijd (MDT) zetten jongeren zich vrijwillig in 
voor een ander, juist ook in coronatijd. Want iets betekenen voor een ander kan 
prima op anderhalve meter afstand.

Talenten ontdekken, ervaring opdoen, nieuwe mensen leren kennen en 

tegelijkertijd iets voor een ander doen. Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een 
ontdekkingsreis naar de beste versie van jezelf. Vanwege corona werden veel 

projecten stopgezet, maar de nieuwe situatie bracht ook inspiratie. Voor Annelieke 
van Dijk van Young Leaders was het aanleiding om een nieuwe versie van het 

programma te ontwikkelen: “Met Young Leaders laten we ideeën van jongeren 

uit kwetsbare wijken tot bloei komen. In groepjes bedenken zij oplossingen voor 

concrete hulpvragen uit hun buurt.” De initiatieven zijn heel divers: van digitale 
kookworkshops voor kinderen tot muzikale entertainment bij een verzorgingshuis. 

“Jongeren komen steeds weer met ideeën voor activiteiten die nog wél kunnen. Die 
juist nu relevant zijn. Zij kunnen nu echt verschil maken.”

Ook in Haarlem zitten jongeren niet stil. In Schalkwijk zijn het afgelopen jaar 22 
jongeren opgeleid tot Young Leader, waaronder ook jongeren uit Molenwijk. Nu 
hulp hard nodig is, steken zij hun handen extra uit de mouwen. Zo is er een clubje 
bezig met ondersteuningspakketten voor dakloze gezinnen. Ook is er een maaltijd-
bezorgservice voor ouderen opgezet en hebben de jongeren een online kennisquiz georganiseerd. Jongerenwerkers Mohamed el 
Mesbahe van Hattrick Haarlem en Birgit Ente van Stichting Stad begeleiden hen daarbij. Mohamed: “Ik vind het ontzettend leuk 
om met deze jongeren aan de slag te gaan. Ze staan open om zichzelf te ontwikkelen en leuke activiteiten te organiseren.” Ook 

is Mohamed gestart met een digitale training voor nieuwe deelnemers die zich willen inzetten als Young Leader. Tijdens online 
workshops leren zij meer over hun eigen kwaliteiten en hoe zij die kunnen benutten. Gezamenlijk maken zij een plan voor een 
maatschappelijke activiteit. Ze krijgen een klein activiteitenbudget om hun plan vervolgens uit te voeren. Mohamed: “De jongeren 
zijn leergierig en willen graag aan de slag. Ze zitten vol energie.”

De jongeren zijn enthousiast over het programma en over de mo-

gelijkheid om een steentje bij te dragen. Zo vertelt een van de 

deelnemers: “Het is leuk om iets te betekenen voor een ander. 

Je verdient er geen geld mee maar hebt er persoonlijk heel veel 

aan. Je ziet hoe het is om mensen te helpen zonder iets terug te 

verwachten”.

Wil je ook meedoen met Young Leaders of meer informatie over 
het programma en de activiteiten die jongeren organiseren? 
Neem dan contact op met Mohamed el Mesbahe:

06-21522747 of mail mohamed@hattrickhaarlem.nl

Annelieke van Dijk, 
Young Leaders

Mohammed el Mesbahe van Hattrick Haarlem

Haarlemse Young Leaders bereiden maaltijd voor ouderen

Lief en Leedstraten Haarlem
Donderdag 6 augustus was de feestelijke 

en tropische Kick off van de Lief & 
Leedstraten in Haarlem. 

Wethouder Marie-Thérèse Meijs heeft 
die middag het nieuwe logo van Lief 

& Leedstraten Haarlem onthuld. Ook 

heeft ze zes Lief & Leedpotjes uitgedeeld 
aan de gangmakers van de eerste 

deelnemende straten in Schalkwijk. Met 
dit potje kunnen buren elkaar een kleine 

attentie geven bij Lief & Leed momenten, 
zoals een kaartje of bloemetje wanneer 

iemand ziek of jarig is, als iemand slaagt, bij 

geboorte, overlijden, etc. Het gaat om het 

gebaar en is meteen een leuke manier om de 

buren en de straat wat beter te leren kennen. 

We zijn gestart in Schalkwijk en hopen dat 

het uiteindelijk iets van heel Haarlem wordt! 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden 

om van uw eigen straat een Lief & Leedstraat 

te maken? Neem dan contact op met de 

contactpersoon uit uw eigen wijk. 

Saloua Bouzia, tel. 06-28341084, mail: 
sbouzia@dock.nl. 
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Groen in de wijk 
Het pleintje op Saeftinge

De wijkraad heeft op verzoek van een bewoner de gemeente gevraagd 
het pleintje op Saeftinge te herinrichten met wat meer groen en minder 
stenen.

Naar aanleiding van dit verzoek is er een enquête gehouden onder 

de bewoners die daar direct omheen wonen. Met het voorstel waren 
de meesten het eens. Een aantal bewoners hebben grote moeite met 

de kastanje boom op dat pleintje, die veel licht weg neemt. Er zijn 

ook mensen die bang zijn voor de toename van insecten. Op de vraag 

rekening te houden met de wensen van de bewoners wil de gemeente 

nu, na een gesprek met de bewoners, het plan verder uitwerken. De 

coronacrisis maakt dat dit mogelijk nog wel enige tijd zal duren.

Het Ellertsveld aan de Korenburgerweg

Dit grasveld gelegen achter de flat Brammershoop heet het Ellerstveld en is bedoeld als speelweide, maar wordt daarvoor weinig 
gebruikt. Een bewoonster heeft bij de wijkraad het idee geopperd om daar wat laag blijvende fruitbomen neer te zetten, waardoor 
dit grasveld meer voor recreatief gebruik geschikt zal zijn. Ook dit verzoek is bij de gemeente ingebracht.

Het te herinrichten pleintje

Autovrije zondag 2020
Wellicht kunnen sommigen het zich nog 

wel herinneren: op zondag met een 

skelter stiekem midden over de snelweg. 
In oktober 1939 werd voor het eerst de 

autovrije zondag geïntroduceerd. Wat 

minder lang geleden was de oliecrisis 

van 1973/1974. Enkele Arabische staten 

draaiden de oliekraan dicht. Alleen 

politiewagens en ambulances mochten 
het asfalt met een auto betreden. Dit 

zorgde voor veel creatieve alternatieven 
onder de bevolking. Paardenkoetsen 

werden opgetuigd en velen verplaatsten 

zich per fiets of per rolschaats. Gewoon 
weer lekker spelen op de weg zonder op 

de auto’s te letten!

De autovrije zondag is inmiddels uit 

gegroeid tot een symbolische aanzet 

tot milieubewustzijn. Dit jaar vindt de 

Europese mobiliteitsweek plaats van 16 

tot 22 september.

Doe je mee met het zelf organiseren van 

een Autovrije Zondag op 20 september?

Geef de straten van jouw stad of 

gemeente een dagje autorust! Geef 

fietsers, wandelaars, sporters, ouderen 
en spelende kinderen vrij spel. De straat 

is meer dan de weg van A naar B, en op de 

Autovrije Zondag kan iedereen daarvan 

proeven.

Groots hoeft het niet te zijn. Zonder 
rijdende auto’s kun je de keukentafel op 

straat zetten voor koffie met de buren 
of een BBQ of samen met de buren 

een spelletjes middag voor de kinderen 

organiseren. 

Er zijn genoeg mogelijkheden zonder al 

dat verkeer! Wel met  1,50 m afstand!

Over BuitenBeter
Wij hebben dit al eerder gemeld, maar we 

hoorden toch dat verschillende mensen 

het nog niet weten. De BuitenBeter app 

is ideaal! 

Je kunt  de BuitenBeter app downloaden 

op je telefoon via de Google Play Store 

voor een Android toestel of de App 

store van Apple voor de IPhone. Zie je 

onderweg iets wat niet hoort, vuil op 

straat, een kapotte bank of prullenbak? 
Schakel je BuitenBeter app  in en maak 

een foto. Je kunt er eventueel een tekst 

bij plaatsen. Je krijgt via je mail te horen 

of er iets aan te doen is.

Zo kun je zelf bijdragen aan een prettige 
leefomgeving en daarnaast kan de 

gemeente alle hulp gebruiken om de 

buitenruimte schoon, heel en veilig te 

houden. Alle leden van de wijkraad en de 

Buurtouders hebben er goede ervaringen 

mee, er wordt adequaat gereageerd. 

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.buitenbeter.nl

Foto ter illustratie, ANP






