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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 Spaarnelanden 6 

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

 

30 december 2020 

 

Beste allemaal, 

 

Hopelijk heeft u – ondanks alle corona-regeltjes – een gezellige Kerst gehad. 

 

Niet een echt drukke week, het vergaderseizoen is een beetje voorbij. Maar toch, een paar dingen mogen 

niet onvermeld blijven… 

 

De wijkraadskamer aan de Frieslandlaan 10 is leeggeruimd. De sleutels worden een dezer dagen 

ingeleverd en onze spullen staan opgeslagen in de garagebox. Voorlopig kunnen we toch geen “live” 

vergaderingen houden, dus de kamer werd toch al niet veel gebruikt de laatste maanden. Nu maar hopen 

dat we snel terecht kunnen op de Frieslandlaan 1. 

 

In de officiële bekendmakingen op de site Overheid.nl staat het volgende over de Zuid Schalkwijkerweg: 
 
Haarlem, verleende omgevingsvergunning Zuid Schalkwijkerweg 12 tot 58, 2020-06202, versterking en 

ophoging van dijk en aanpassen van uitritten, activiteit uitweg, activiteit aanleggen, verzonden 16 

december 2020. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bovenstaande 

omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. 

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag van 

verzending van het besluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders Postbus 511, 

2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek.  
 
Dit betekent dat de opknapbeurt van de weg weer een stapje dichterbij is gekomen. Laten we het hopen, 

want het wegdek wordt almaar slechter. 

 

Wibaut heeft aangekondigd, dat de grondwerkzaamheden op het voormalige Tjadenterrein zijn afgerond 

en dat in januari begonnen gaat worden met de bouw van de huizen. De vaart zit er goed in! 

 

De wijkraad Meerwijk heeft een nieuwe website, die is sinds woensdag live! Het adres is: 

www.wijkraadmeerwijk.nl. Het nieuwe algemene e-mailadres:  wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl. 

 

                    

 

 

Deze week heeft het bestuur (via Zoom) kennisgemaakt 

met de nieuwe consulent wijkbeheer van Pré Wonen: 

Suzanne van Rijn. Zij gaat het werk van Wietske Gercama 

overnemen. Ze is heel voortvarend te werk gegaan: nog 

geen 2 uur na onze kennismaking nodigde zij Paulien en 

Dangelo al meteen uit voor een kennismaking. Paulien met 

het oog op de Buurtouders (wij hebben haar aangegeven 

dat wij best wat ouders uit de woningen van Pré Wonen 

kunnen gebruiken) en Dangelo vanwege zijn activiteiten 

voor de jeugd van de Waddenbuurt.  
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Op donderdag 10 december heb ik deelgenomen aan een Ateliersessie over de RES. De uitnodiging kwam 

rijkelijk laat binnen (1 dag van te voren), met een nogal onduidelijke agenda. Ook de andere Schalkwijkse 

voorzitters namen deel aan deze sessie; wij dachten dat dit het vervolg was op onze afspraak met de 

wethouder dat hij ons zou betrekken bij het vervolg van de voorbereidingen op de RES.01.  

Nadat de Teams-sessie was opgestart bleek dat de deelnemers waren uitgenodigd om een plan te maken 

voor plaatsing van zonnepanelen op de Schouwbroekerplas en de Molenplas. De discussie was dus niet: 

wel of niet mogelijk/wenselijk, maar mee ontwerpen.  

Omdat wij daar 1) niet op waren voorbereid en 2) eerst alle alternatieven voor stroomopwekking 

onderzocht willen zien, hebben wij niet actief meegedaan aan het maken van deze plannen.  

Namens de vier wijkraden gaan we een brief aan de wethouder schrijven dat wij ons de betrokkenheid 

anders hadden voorgesteld. We beraden ons nog of we aan de volgende Ateliersessie (no.2) gaan 

meedoen… 

 

 

Deze maand hebben de kleinkinderen van Paulien weer 

heel hard gewerkt om alle bewoners van De Molenburg 

en van Schalkweide te verblijden met een 

kerstboompje. Dank aan de familie Heesbeen en we 

kunnen er zeker van uitgaan dat de bewoners hier weer 

heel blij mee zijn! Ruud heeft alles naar De Molenburg 

gebracht en Jamila heeft de aflevering bij Schalkweide 

voor haar rekening genomen. 

 

 

Het college heeft de huidige woonvisie geactualiseerd en een concept-woonvisie Haarlem met 

uitvoeringsagenda 2021-2025 vastgesteld. Deze concept-woonvisie gaat nu de inspraak in. De woonvisie 

geeft richting aan het woonbeleid op de lange termijn tot 2030 en handvatten voor de uitvoering ervan 

in de periode 2021-2025. Je vindt deze woonvisie op de site van de gemeente Haarlem. De 

inspraakperiode duurt tot 27 januari, dus we zullen dit onderwerp op de agenda van de 

bestuursvergadering van januari zetten. Even lezen dus: het is maar 84 pagina’s!! En we mogen toch de 

deur niet uit… 

 

 

06 1229 5871 

De wijkraadstelefoon is per 1 november in gebruik genomen. 

Omdat in de aanvang het nummer nog niet heel bekend was, 

werd er nog niet veel gebeld. Vanaf de vermelding in de wijkkrant 

hebben al diverse bewoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

om de wijkraad via de telefoon te benaderen. En dat is een goed 

teken, zeker in deze Coronatijd, waar de normale contacten met 

de bewoners nu eenmaal wat lastiger zijn. 
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In een (zoom-) vergadering met Handhaving en 

Veiligheid heb ik nogmaals aan de orde gesteld dat de 

vuilstort bij Engelenburg echt de spuigaten uitloopt. 

Spaarnelanden kent het probleem, maar geeft aan 

dat nog steeds vuil het grootste probleem is in deze 

Corona-tijden.  De mogelijkheid  tot het plaatsen van 

camera’s en van een bord: ‘cameratoezicht!’ wordt 

onderzocht. Zou fijn zijn, als dat gaat lukken, en nog 

fijner als het ook echt iets oplevert. 

 

 

Op 21 januari 2021 vindt de halfjaarlijkse vergadering van de 4 voorzitters met de directie van 

Spaarnelanden weer plaats. Het is vooral een kennismaking met de nieuwe voorzitters van Meerwijk en 

Boerhaavewijk (vervangende voorzitter), maar natuurlijk gaan we tegelijkertijd aandacht vragen voor 

vooral het probleem van grof vuil, dat maar overal wordt gedumpt.  

 

Tot zover deze nieuwsbrief.  

 

Namens alle leden van wijkraad Molenwijk wens ik u een voorspoedig en gezond 2021.  

 

Riet Ooms  
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II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 

 

 Vuurwerk-inleveractie ook voor Haarlemmers 

 28 december 2020 

Inwoners van de gemeente Haarlem kunnen hun vuurwerk op 28, 29 en 30 december tussen 13.00 uur 

en 16.00 uur inleveren. Dit kan op de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. U 

doet dit anoniem en ongestraft. U bent welkom met de auto, de fiets of te voet. 

Dit jaar is er een algeheel verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Knalvuurwerk was vorig 

jaar al verboden en mag volgend jaar ook niet worden afgestoken. Vuurwerk thuis bewaren is 

bovendien gevaarlijk. Lever daarom uw vuurwerk in. 

Wat mag wel met oud en nieuw? 

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het afsteken van klein vuurwerk, zoals sterretjes en 

knalerwten(categorie F1), alleen toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt voor de omgeving. 

Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. 

Voorkomen van drukte bij zorg 

Het kabinet verbiedt dit jaar het kopen en afsteken van vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk zorgt 

jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en voor de hulpdiensten. 

Dit wil het kabinet voorkomen, omdat de druk vanwege corona in ziekenhuizen en bij de hulpdiensten 

al erg hoog is. In de gemeente Haarlem is daarom carbidschieten ook verboden.  

Boete van €250 en aantekening strafblad 

Inwoners die illegaal vuurwerk bezitten of afsteken kunnen een boete of gevangenisstraf krijgen. De 

boete voor het afsteken van vuurwerk bedraagt € 250 en een aantekening in het strafblad. Jongeren 

tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen 

bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen. Als u het vuurwerk deze dagen 

inlevert, dan krijgt u geen boete of straf. 

De inleveractie is samen met de Omgevingsdienst IJmond, HVC, de politie Noord-Holland, de 

brandweer en de Veiligheidsregio Kennemerland georganiseerd. 
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III. SPAARNELANDEN 

Alternatieve kerstbomeninzameling start op 4 januari 

 Datum:28 december 2020 

Vanaf maandag 4 januari 2021 start Spaarnelanden met de alternatieve kerstbomeninzameling. Per 

stadsdeel zijn er 2 inzamelrondes. In verband met de coronamaatregelen is er dit jaar geen 

kerstbomenactie voor kinderen. Om kinderen toch wat leuks te kunnen bieden tijdens de vakantie, 

kunnen ze meedoen aan ‘De grote Haarlemse kerstspeurtocht’ van Spaarnelanden. 

Hoe werkt de inzameling? 

 Bewoners leggen de kerstboom op de voor hen geldende inzameldag vóór 10:00 uur ’s ochtends 

buiten. 

 De kerstboom kan op de stoep worden gelegd (maar niet in de voortuin) of naast de plek waar 

normaal de rolcontainers worden aangeboden, zodat het de reguliere inzameling niet hindert. 

 

Inzameldagen per stadsdeel 

 Noord (ten westen van Rijksstraatweg*): maandag 4 januari en maandag 11 januari 

 Noord (ten oosten van Rijksstraatweg*): woensdag 6 januari en woensdag 13 januari 

 Oost: dinsdag 5 januari en dinsdag 12 januari 

 Schalkwijk: donderdag 7 januari en donderdag 14 januari 

 Zuidwest: vrijdag 8 januari en vrijdag 15 januari 

 Centrum: kerstbomen worden vanaf 27 december zo snel mogelijk van straat gehaald.  

 

* Ten westen van Rijksstraatweg: Kleverpark, Bomenbuurt, Planetenwijk, Sinnevelt, De Krim, 

Delftwijk 

* Ten oosten van Rijksstraatweg: Patrimoniumbuurt, Frans Halsbuurt, Transvaalbuurt, 

Indischebuurt Noord en Zuid, Dietsveld, Vogelenbuurt, Vondelkwartier, Spaarndam 

   

De grote Haarlemse kerstspeurtocht 

Haarlemse kinderen kunnen in de kerstvakantie meedoen aan ‘De grote Haarlemse kerstspeurtocht’. 

Een actieve puzzeltocht door de stad met mooie prijzen. Meer informatie is te vinden op 

www.spaarnelanden.nl/speurtocht. Op 20 januari maakt de wethouder de winnaars bekend. 
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IV. 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. 

Initiatieven Schalkwijk 

 

 

 

 


