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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 5 

III. Informatie van overige organisaties in Haarlem 7 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 

 

17 oktober 2020 

 

 

Beste allemaal, 

 

Gebeurt dat jullie ook wel eens? Dat je een heel document maakt en het vergeet op te slaan? Dat 

overkwam mij met deze nieuwsbrief. Ik had al een pagina vol geschreven en kwam een dag later tot de 

ontdekking dat alleen de datum was opgeslagen. Alles was weg! O.K. ik probeer me te herinneren, wat ik 

zo belangrijk vond om jullie te vertellen. 

 

In deze Coronatijd probeert de wijkraad zo goed mogelijk de contacten met de bewoners van onze wijk 

te behouden. We realiseerden ons dat veel oudere bewoners soms problemen hebben ons te bereiken, 

mede doordat zij niet uit de voeten kunnen met een computer of geen computer hebben. Daarom hebben 

we besloten om een wijkraadstelefoon aan te schaffen. Vanaf 1 november gaat de telefoonlijn open en 

kunnen bewoners ons bereiken via nummer: 06 – 1229 5871. We zullen dit bekend gaan maken via 

Facebook, de website en uiteraard in de komende wijkkrant. 

 

De projecten voor Schalkwijk aan Zet blijven maar doorlopen. Op dit moment zijn er al 78 plannen 

ingediend. 18 oktober is de einddatum; daarna kan er nog een week “geliked” worden. En dan gaat de 

Jury aan de slag om te zien of de plannen voldoen aan de gestelde eisen. Vervolgens komende 

stembiljetten in de bus en gaan de Schalkwijkers bepalen wat zij graag uitgevoerd willen zien. De 

winnende plannen worden door de burgemeester bekendgemaakt op 18 december. Spannend!! 

 

Naast de Bomenridders, die een petitie zijn 

gestart tegen de kap van de bomen aan de Zuid 

Schalkwijkerweg en vinden dat er een brug over 

de Ringvaart moet komen waar nu het pontje 

vaart, is er nu ook een protest opgestart door een 

bewoner van de weg. Hij heeft borden in zijn tuin 

gezet en verzamelt handtekeningen tegen de 

aanpak van de weg en tegen de bomenkap. We 

zullen zien hoe Rijnland en de gemeente Haarlem 

hierop gaan reageren. De officiële termijn om 

Zienswijzen tegen de plannen in te dienen is 

voorbij en de indieners zullen binnenkort wel 

antwoord krijgen. 

 

 

Naar aanleiding van de aanscherping van de Covid-19 maatregelen door de regering heeft het dagelijks 

bestuur van de wijkraad moeten beslissen dat dit jaar de jaarvergadering niet zal plaatsvinden. We hadden 

al wel een aula gereserveerd, maar ook daar mogen toch niet veel mensen bij elkaar komen en op een 

jaarvergadering wil je als wijkraad toch iets bijzonders presenteren (we hadden ook al een spreker 

gecontracteerd), maar dan heb je in Corona-tijd dus het gevaar, dat er teveel mensen op af komen. En we 

vinden onze jaarvergadering toch niet belangrijker dan de gezondheid van de Molenwijkers. Dus, in 

principe zal de jaarvergadering plaatsvinden in april 2021.  

 



 

Nieuwsbrief wijkraad Molenwijk 17 oktober 2020 

3 

 

 

Het was de bedoeling om tijdens onze 

jaarvergadering afscheid te nemen van Wouter, 

JanBert en Josh, maar omdat die 

jaarvergadering dit jaar geen doorgang 

kan/mag vinden hebben we besloten om dan 

officieel afscheid te nemen op onze 

bestuursvergadering van 13 oktober. Helaas 

kon Josh er niet bij zijn. Met een toespraak, 

bloemen en een bon van de Jumbo hebben we 

afscheid genomen. Gelukkig blijven alle drie nog 

actief voor de wijk, als buurtouder, bezorger 

van de wijkkrant en als stuwende kracht achter 

de activiteiten op de Jeu de Boulesbanen. En 

dat is een goede zaak.  

 

Op het voormalige Tjadenterrein is een complete 

kaalslag gedaan. Alle gebouwen zijn gesloopt en er 

wordt momenteel hard gewerkt aan het scheiden 

van alle materiaal, zodat alles gescheiden kan 

worden afgevoerd. De projectleider maakt 

regelmatig een update in de vorm van een 

Nieuwsbrief. Als je dat interessant vindt, je kunt je 

erop abonneren via de website: 

www.haarlembuiten.nl.  Tijdens de sloop is deze 

week een bijzondere vondst gedaan: de vondst van 

de week! Dit is een stalen goot vol met teer en olie. 

Deze smerige verrassing wordt op een veilige 

manier afgevoerd en netjes opgeruimd.  

 

 

Aan de kant van de Ringvaart is een groot ponton 

geplaatst. Dit gaat gebruikt worden om zoveel 

mogelijk transport over water mogelijk te 

maken, zoals de aan- en afvoer van grond. 

In een “teams” vergadering van de 4 Schalkwijkse voorzitters met Handhaving, Veiligheid en de 

gebiedsverbinder zijn goede afspraken gemaakt over de problemen in de diverse wijken. Voor onze  

hebben wij aandacht gevraagd voor de vele plekken waar de hele week door grof vuil wordt gestort (bij 

de Burgen, bij het Terschellilngpad en bij de Passage van de Jumbo) en voor de parkeerproblemen bij de 

scholen in onze wijk. Deze punten zullen extra aandacht krijgen en er zal een plan worden opgesteld hoe 

dit soort problemen het beste kunnen worden aangevlogen. Laten we hopen dat hier mooie resultaten 

uit voortkomen. 

 

Op donderdag 24 september was de bekendmaking van de winnaars van de 7 projecten van Panorama 

Lokaal. Ik mocht daarbij aanwezig zijn in Amsterdam. De winnaar van Haarlem is team AP+E, DMAU en 

De Waag, het winnende plan heet Waddenbuurt Commons. Gemeente, Pré Wonen en de wijkraad gaan 

nu bekijken, in hoeverre de plannen van dit team kunnen worden meegenomen in de aanpak van dit stuk 

Molenwijk. Een mooie toevoeging was dat wethouder Floor Roduner kon melden dat de gemeente 2 

miljoen beschikbaar heeft voor de indeling Openbare Ruimte in dit gebied!  

 

Meer informatie hierover is te vinden op: https://panoramalokaal.nl/locaties/schalkwijk 
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Een heel leuk nieuwtje over onze Top 3 van dit 

jaar: het eerste punt is – geheel zoals de 

groengroep dat wilde – nu afgehandeld. Maandag 

jl. – om 07.30 uur in de ochtend – is het infobord 

naar de juiste plek verhuisd. En op woensdag 

heeft een aantal leden van de groengroep het 

bord officieel in werking gezet d.m.v. de tekening 

van het gebied en een oproep voor nog meer 

handjes! 

 

Een ander punt van onze Top 3 was de aanvraag voor fruitbomen bij het Ellertsveld. Door de vakafdeling 

was aangegeven, dat fruitbomen niet zijn toegestaan. Met een beetje googelen vind ik dan (na een 

telefoongesprek met Hilde Prins van de Bomenwachters) het volgende op een site van D66:  
 
Recent was de wethouder bij het prachtige initiatief in de Weteringstraat, waar op initiatief van een 

bewoner 36 fruitbomen zijn geplant (zie ook link). Als rondvraag heb ik daarom namens raadslid Robbert 

Berkhout (Groenlinks) en mijzelf gevraagd of de wethouder bij het planten van bomen (bijvoorbeeld de 

herplant van deze zomer omgewaaide bomen) nadrukkelijker de mogelijkheid van het planten van 

fruitbomen mee wil nemen. Wethouder Sikkema heeft aangegeven dat zij bij het planten van bomen 

zoveel mogelijk luistert naar betrokkenen. Ze zegt toe aan de commissie dat zij hierbij de mogelijkheid van 

het planten van fruitbomen extra zal benadrukken, zodat deze mogelijkheid bij iedereen bekend is.  

Dit bericht werd geplaatst in commissie beheer op 5 november 2015. 
 
Hier kunnen we dus mooi verder mee!! 

 

Op onze What’sApp groep meldde Jamila vorige maand dat een groep kinderen wekelijks een 

schoonmaakactie houdt bij de Waddenstraat. De laatste keer zijn ze tot aan de Jumbo gekomen met hun 

schoonmaak. Alleen ontbrak het de kids nog aan wat hulpmiddelen. Via Spaarnelanden hebben ze nu 

grijpers, handschoenen, ringen en vuilniszakken gekregen  en Amon beloont ze na afloop op een drankje 

of een ijsje. Mooi initiatief van Dangelo, die dus wekelijks met deze kids voetbalt, sport en schoonmaakt. 

Hulde en mooie snelle actie! 

 

Ruud heeft eind september een workshop gevolgd in financieringsstrategie. Hij zou dit samen met Sylvia 

doen; die moest helaas i.v.m. ziekte afzeggen. Doel is om straks geld in te kunnen zamelen voor de 

organisatie van de Buurtcamping. Die hopen we toch volgend jaar weer te kunnen continueren. 

 

De wijkraad van Meerwijk heeft begin oktober, evenwel niet in een officiële jaarvergadering, afscheid 

genomen van voorzitter Frank Hilterman. In een select gezelschap werd hij toegesproken door o.m. 

burgemeester Jos Wienen, die hem de erepenning van de gemeente Haarlem overhandigde.  

 

Zover voor nu en: blijf gezond! 

  

Riet Ooms 
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II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 
 
 Wie een rondje door de stad fietst, ziet dat Haarlem volop in ontwikkeling is. De komende 

weken lichten we een paar projecten uit. Deze week: Centrum Schalkwijk. 
 

https://www.haarlem.nl/nieuws-schalkwijk/haarlem-in-ontwikkeling-schalkwijk/ 

 

 OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid 

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem hebben onderzoek gedaan naar een geschikte locatie 

voor een nieuw busstation: OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Uit het onderzoek kwam als 

geschikte locatie de Schipholweg, tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg.  
 
Dit OV-knooppunt krijgt een belangrijke regionale functie met snelle verbindingen naar Schiphol en 

de Zuidas Amsterdam. Ook bedient het andere gebieden van Haarlem zodat het stationsgebied en de 

binnenstad minder last hebben van de groei van het openbaar vervoer. Een nieuw busstation buiten 

het centrum is een voorwaarde om de wensen voor het stationsgebied van Haarlem uit te kunnen 

voeren. 
 
Na bestuurlijke goedkeuring wordt vervolgonderzoek gedaan naar de beste plek voor het busstation 

en de voorzieningen die daarbij horen. Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met de 

verkeersstromen die er nu zijn en andere projecten in het gebied. Dit onderzoek doet de gemeente 

weer samen met de provincie. 
 
Meer informatie: https://www.haarlem.nl/ov-knooppunt-haarlem-nieuw-zuid/ 

 

 Nieuwe noodverordening regio Kennemerland van kracht 

In de veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf woensdag 14 oktober 2020, om 22.00 uur een nieuwe 

noodverordening. Hierin zijn de landelijke coronamaatregelen, die het kabinet gisteren aankondigde, 

formeel geregeld. Het doel van de maatregelen is het aantal sociale contacten en reizen te beperken 

en hiermee de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor gebouwen van groot regionaal 

belang wordt nu geen uitzondering meer gemaakt op het maximale aantal van 30 personen in 

binnenruimtes. Daarmee komen de ontheffingen, die een aantal culturele instellingen in deze regio 

eerder kregen, te vervallen. Verder blijven de recreatiegebieden in Kennemerland ’s nachts verboden 

terrein, om illegale feesten tegen te gaan. 
 
“We zijn in een ernstige situatie terechtgekomen”, aldus Jos Wienen, waarnemend voorzitter van 

Veiligheidsregio Kennemerland. “Het aantal besmettingen blijft razendsnel stijgen en dat betekent dat 

onze gezondheidszorg opnieuw onder grote druk staat. De nieuwe maatregelen zijn noodzakelijk om 

weer grip op het coronavirus te krijgen”. 
 

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

 

 Haarlem zoekt kinderen die een lintje verdienen  

Haarlem is op zoek naar Haarlemse kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die iets bijzonders 

voor een ander, de stad of hun omgeving hebben gedaan. Kinderburgemeester Quinten de Lange 

mag op 23 november 2020, tijdens de 775e verjaardag van de stad, drie kinderlintjes uitreiken.  
 
De kinderen die een lintje krijgen, doen iets voor een ander of voor de stad of de natuur. Ze ruimen 

de buurt bijvoorbeeld op, helpen de buren altijd met klusjes of helpen andere kinderen met sporten.  

Volwassenen én kinderen mogen een kind opgeven.  
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Stuur vóór 16 november a.s. een e-mail met motivatie naar kinderburgemeester@haarlem.nl. De 

Kinderraad kiest uit alle inzendingen drie kinderen uit die het lintje krijgen. Een groepje kinderen die 

iets bijzonders hebben gedaan telt als één lintje.  
 
Haarlem heeft sinds 26 augustus 2020 een Kinderraad en een Kinderburgemeester. Jur Botter, 

wethouder Jeugd: “Kinderen zijn niet alleen de toekomst, ze zijn ook onderdeel van de maatschappij 

waarin wij nu leven. Zij zijn betrokken bij zaken die vandaag en nu spelen. Geven commentaar met 

een onbevangen blik. Ze hebben een andere kijk op dingen, anders dan volwassenen. Die andere kijk 

op onderwerpen komt ook in de kinderraad naar boven. Het verrijkt daarmee onze blik op Haarlem.”  
 
Kijk hier voor de oproep van kinderburgemeester Quinten:  https://youtu.be/kDoXYTJAbB8 

 

 Stand van zaken Aarwinkelweg en Korenburgerweg 

In 2016 heeft u met ons meegedacht over de herinrichting van de groenvakken langs de Aarwinkelweg 

en de Korenburgerweg. Fase 1 van het werk is twee jaar geleden uitgevoerd en fase 2 wordt dit jaar 

uitgevoerd. Er was destijds gekozen om de werkzaamheden in twee fasen uit te voeren met een lange 

tussenliggende periode, omdat egels zich in het gebied bevinden. 
 
Onlangs verstuurden wij een brief over de start van de werkzaamheden aan de groenvakken van fase 

2 in oktober. Naar aanleiding van deze brief ontvingen wij diverse reacties en wensen van bewoners. 

Een aantal bewoners stoort zich aan de huidige begroeiing; te hoog en gesloten, waardoor het teveel 

licht weg neemt en hier en daar onveilig voelt. Ook kregen wij het verzoek om de groenvlakken minder 

rigoureus aan te pakken dan twee jaar geleden. Deze geluiden hebben ook de politiek bereikt. Mede 

door de bewonersreacties, de nieuwe stadsecoloog en voortschrijdende inzichten over ecologie en 

biodiversiteit (verscheidenheid aan wilde planten en dieren) in de stad, zien we kansen om het werk 

nog beter en sneller uit te voeren.  
 

 
o Beter voor de biodiversiteit 

Voor het bodemleven, de insecten en kleine zoogdieren is het van belang dat we de bodem zo 

min mogelijk verstoren. Het zoveel mogelijk in stand houden van inheemse planten is daarbij van 

belang. Dit betekent dat we vooral de aanwezige struiken flink gaan terugsnoeien. Na het snoeien 

hebben we goed zicht op wat er aan planten aangevuld moet worden om een betere bijdrage te 

leveren aan de biodiversiteit. Waar mogelijk vullen we de groenvakken die in fase 1 zijn aangepakt 

ook aan met planten die nog beter zijn voor dit doel.  
 

o Planning 

Door de nieuwe inzichten starten de werkzaamheden later dan gepland. Heijmans werkt hard aan 

een actualisatie van de planning. Naar verwachting duren de werkzaamheden drie weken en zijn 

ze voor het eind van het jaar afgerond. 
 

o Werkzaamheden 

Eerst onderzoeken we de groenvakken op aanwezige dieren. Vervolgens worden de bestaande 

planten gesnoeid. Daarna wordt plaatselijk het straatwerk aangepast en waar het kan nieuwe 

beplanting ingeplant. Er worden geen bomen gekapt. 

N.B. De beplanting vormt de leefomgeving voor de aanwezige dieren. Naast vogels en zoogdieren 

hebben we ook aandacht voor insecten. De stroken met bloemrijk grasmengsel trekken al veel 

bijen en vlinders aan. Hoewel niet iedereen de stroken er gedurende het jaar netjes uit vindt zien, 

zijn ze dus erg belangrijk voor de ecologie van Haarlem. 

 

Actuele informatie en de planning vindt u op de projectpagina van de gemeente onder: 

www.haarlem.nl/groenvakken-molenwijk. 
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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/ 

 

 

 Gospelkoor zoekt zware stemmen 

HAARLEM - Een gospelkoor in oprichting is op zoek naar met name mannenstemmen. 
 
Gospelkoor Pata-Pata uit Haarlem onder leiding van Lionel Ndamba, zoekt uitbreiding tot 15 leden.  

Met inachtneming van 1.5 meter afstand, repeteert het koor eens per 14 dagen op de zaterdagmiddag 

van 14-16 uur in de Wereldmuziekschool Schalkwijk.  

De oprichting is een samenwerkingsverband met stichting Palanka Negra die ook de kunstroute 

‘Kunstschatten van Schalkstad’ organiseert. Het multiculturele zanggezelschap heeft een 

internationaal repertoire.  
 
Contributie is 15 euro per maand.  
 
Aanmelden via: info@palankanegra.com  

Informatie, tel.: 06-4794 9541. 

 

 

 


