
 

Nieuwsbrief wijkraad Molenwijk 18 november 2020 

1 

 

 

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 6 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 

 

18 november 2020 

 

Beste allemaal, 

 

Belangrijk moment voor Schalkwijk aan Zet: vorige week vielen de stembrieven bij alle bewoners van 

Schalkwijk van18 jaar en ouder in de brievenbussen. Vanaf tussen 17november tot 10 december kan er 

op de website worden gestemd voor de diverse plannen.  

 

Van de 94 ingediende plannen zijn er 22 afgevallen; deze hadden niet voldoende ‘likes’ gekregen. Daarna 

heeft de gemeente de overige plannen bekeken of deze aan de gestelde criteria voldeden en of ze 

haalbaar waren in verband met wetgeving etc. 

 

Er wordt al druk gelobbyd door sommige inzenders – en dat moet ook. Als je wilt dat jouw plan wordt 

gerealiseerd zal je er wel iets voor moeten doen. 

 

Zie tevens bijlage 1: Schalkwijk aan Zet. 

 

Wibaut heeft weer een nieuwsbrief over het bouwplan Haarlem Buiten verstuurd. Voor diegenen onder 

u, die hier niet op geabonneerd zijn, dit is de link: 

https://mailchi.mp/haarlembuiten/haarlem-buiten-867100?e=eb993e8e70  
 
De grondsanering is klaar. Nu is begonnen met het ophogen van het terrein. Dat gaat dus per schip. Er 

zullen nog zeker 30 boten met grond aanmeren in de Ringvaart. Volgende week wordt een start gemaakt 

met de damwand langs de waterkant. 

 
 
Begin 2021 zal met de bouw gestart worden. Er zijn nog 3 woningen niet verkocht. Ook deze staan op de 

site. 

 

Op vrijdagochtend 6 november hebben de leden van de groengroep in het Middengebied een flinke klus 

geklaard. Omdat er nog geld beschikbaar was uit het Oranjefonds (NL Doet) voor de aankoop van 

planten en struiken was het plan opgezet om gedurende de zomer dan maar met een kleine groep een 

stuk van het park vrij te maken van bramen en berenklauw om dat dit stuk in het najaar te beplanten 

met bloemdragende struiken en mooie planten. Goed voor de insecten en mooi voor de wandelaars. De 

grote klus van het schoonmaken van de grond is geklaard en de keuze voor planten/struiken etc. is 

gemaakt. De bestelling werd vrijdagochtend om 08.00 uur afgeleverd en rond 10.30 uur stond alles op 

een mooie plek in het park. Een mooi succesje van deze groep, die toch elke week aan het werk is! 
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De aanvraag tot het wijzigen van de bestemming van het pand van Garage Wester is door de gemeente 

geaccepteerd. Alle gevraagde bescheiden zijn op de juiste wijze en volledig aangeleverd. De aanvraag 

wordt nu in behandeling genomen; daar is officieel bericht van ontvangen! Dan is het wachten op de 

tervisielegging van de aanvraag. Daarop kunnen bewoners gedurende 6 weken nog bezwaar aantekenen. 

We zijn er dus nog niet, maar in elk geval wel weer een flinke stap vooruit. En we blijven optimistisch! 

Zodra de 6 weken ingaan, gaan we aftellen… 

 

Het pleintje bij Balgzand is flink onder handen genomen. Hierbij 2 foto’s, een van vóór en een van na de 

opknapbeurt. 

 

  

 

De – voorlopige – eerste reactie van de bewoners is niet echt positief: zij melden op Facebook dat de 

kinderen nu niet meer met hun fietsjes over de “schelp” kunnen rijden. En ze geven aan dat ze het 

jammer vinden dat er geen inspraak is geweest over deze wijzigingen…. Michel heeft (als een 

superverbinder) contact opgenomen met de bewoners en beloofd dat er samen met de kinderen 

gekeken zal worden naar een andere speelmogelijkheid. Reactie van de kids (die al een 

handtekeningenactie op touw aan het zetten waren): Cool, vet en tof!! 

 

Leuk berichtje van Frits: Molen de Hommel krijgt na jarenlang touwtrekken eindelijk elektriciteit. Zal met 

feestdagen ook in het licht worden gezet. Wel moeten er eerst nog kabels worden getrokken. Dus 

mogelijk weer werkzaamheden op de dijk! 
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Donderdagavond was er vergadering van de Commissie Beheer, met o.a. op de agenda een inspreekactie 

van de heer Bakx (een van de VvE’s van de Burgen), die de gemeente dringend verzoekt niet akkoord te 

gaan met de oplevering van de werkzaamheden aan de Burgen. Er zijn nog te veel problemen bij deze 

werkzaamheden niet goed opgelost. In eerste instantie wilden de leden van de commissie niet nog een 

keer over deze problematiek spreken, maar na de inspraak van de heer Bakx gingen de leden toch overstag 

en zal er nogmaals over de afronding van de werkzaamheden worden gesproken. Een succesje voor de 

VvE!! Nu nog hopen dat de besluitvorming dan ook goed uitvalt. 

 

Het project groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg is in 2019 door de gemeente gestart voor de 

noodzakelijke vervanging van de asfaltweg. In het afgelopen jaar bleek dat ook het Hoogheemraadschap 

van Rijnland op de Zuid-Schalkwijkerweg noodzakelijke dijkversterking moest toepassen. Hierdoor is het 

project asfaltvervanging van de gemeente ondergebracht in een totaalproject dat door Haarlem en 

Rijnland samen wordt gevolgd. Dat betekende een nieuwe scope door de benodigde versterking van de 

taluds en de noodzakelijke ophoging/versterking van de dijk op basis van de Waterwet voor 

Hoogheemraadschap Rijnland.  

 

Nu blijkt dat de communicatie met bewoners en betrokkenen meer tijd en aandacht vereist dan vooraf 

voorzien. Mede door de complexiteit van het project en de corona-crisis is het proces van ontwerp en 

communicatie uitgelopen. Een start in 2020 is niet meer haalbaar. Nadat de aanpassingen aan de dijk zijn 

uitgevoerd, moet de weg en aangrenzende openbare ruimte worden hersteld.  

 

De wijziging van de openbare ruimte betreft nieuwe bomen en vormgeving van inritten, parkeervakken 

en de weg. Voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte wordt, in aanvulling op de eerdere planning, 

een bestuurlijk besluitvormingsproces gevolgd van Voorlopig Ontwerp van de nieuwe inrichting, inspraak 

en vaststelling van het Definitief Ontwerp door het college van Haarlem. Begin 2021 wordt de raad nader 

geïnformeerd over de planning en financiële consequenties. 

 

Tot zover deze nieuwsbrief; blijf gezond! 

 

Riet Ooms  
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II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 
 
 Maatregelen corona 

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. Minister president Mark Rutte gaf in de 

persconferentie van 17 november aan dat we ons goed aan de maatregelen houden en dat heeft 

effect. Maar we zijn er nog niet. 

 

Daarom is het volgens de Rijksoverheid van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. Het 

aantal contactmomenten en reisbewegingen blijven beperkt. De basisregels blijven. Onder meer de 

musea en bioscopen mogen weer open en op straat mag je weer met 4 mensen zijn. 

 

Bekijk de overige regels op rijksoverheid.nl 

 

 Haarlem Pas en hoge ziektekosten? 

Gemeente Haarlem biedt samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid een voordelige 

zorgpolis aan voor houders van een HaarlemPas. De Gemeentelijke zorgpolis is voordelig als u hoge of 

middelhoge ziektekosten heeft. 

 

De polis bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering én een tandartsverzekering. 

En het verplichte eigen risico van € 385 is meeverzekerd. Mensen met een Wmo-voorziening kunnen 

kiezen voor een pakket dat de eigen bijdrage voor de Wmo vergoedt. U kunt de pakketten en 

bijbehorende premies bekijken op www.gezondverzekerd.nl 

 

Hulp nodig bij het overstappen? 

Vanwege corona is er dit jaar een telefonisch spreekuur om mensen te helpen bij het overstappen naar 

de Gemeentelijke zorgpolis. Van 30 november t/m 19 december zit dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur 

een telefoonteam klaar om ondersteuning te bieden. Het nummer is 14023, kies optie 5. 

 

Houd uw bankpas, polisblad en BSN-nummer bij de hand, ook van de gezinsleden die overstappen! 
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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/ 

 

 

 


