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Wijkraad Molenwijk

Adres wijkraad Molenwijk
Frieslandlaan 10 – 2036 NE – Haarlem – Tel. 06 1229 5871

Voor e-mail en website: Zie pagina 14.

www.facebook.com/wijkraadmolenwijkhaarlem

De wijkraad vergadert iedere derde dinsdag van de maand 

vanaf 19:30 uur (m.u.v. juli en december).

Voorlopig geen vergaderingen en spreekuur i.v.m. Covid-19. 

U kunt ons voor urgente vragen bellen op werkdagen 

tussen 10:00 uur - 17:00 uur.

Wijkkrant De Molen – Voor en door Molenwijkers!

De Molen verschijnt in maart, juni, september en 

december.

Kopij en op- en aanmerkingen zijn altijd welkom in onze 
mailbox: demolen@wijkraadmolenwijk.nl. 

Redactie en vormgeving: Margo, Ruud en Bianca.

Voorzitter : Riet Ooms
Penningmeester : Ruud Norg
Secretaris : Bianca Wuite
Notulist : Sylvia van den Berg
Dock, Lief en leedstraten : Jamila Ereduani
Algemeen wijkraadslid : Ahmed ben Ali
Coördinator Buurtouders : Paulien Heesbeen
Wijkbeheer : Frits Breen
Eindredacteur De Molen : Margo Weesie

Werkgroepen: Groengroep Burgen, Klankbordgroep 
Molenplaspark, Bezorgers De Molen en De Buurtouders. 
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Voorwoord

De complimenten voor....
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Riet Ooms

Van de voorzitter

Goed idee van de redactie van de wijkkrant om nieuwe 
verschijningsdata te starten. Nu hebben we een uitgave 

in elk seizoen van het jaar en zo creëren we een echt 

“eindejaarsnummer”. Daarin blikken we terug op 2020 en 

kijken vooruit naar 2021. Vooral vanwege Covid-19 was 

2020 best bijzonder. Dat heeft een grote wissel op ons leven 
getrokken. Maar naast de pijnlijke en vervelende ervaringen 

waren er ook heel veel lichtpuntjes en mooie initiatieven 
van bewoners uit Molenwijk. Laten we die mooie momenten 

koesteren.

Drie mensen verlieten de wijkraad, maar blijven alle drie 

nog wel actief voor de wijk. De wijkraad bestaat nu uit acht 
mensen en dat is eigenlijk voldoende. Uiteraard kunnen we 

altijd hulp gebruiken op diverse plekken: de groengroep, 
de wijkkrant, de buurtouders. Elders in deze krant vindt u 

een artikel gewijd aan het afscheid van Wouter Moné, Josh 
Kruizinga en JanBert Eweg.

Schalkwijk aan Zet heeft veel mooie plannen opgeleverd. 
Uiteraard hopen wij dat enkele van de plannen in Molenwijk 

zullen worden verwezenlijkt. Er zal ook aandacht zijn voor 

de (nog) niet uitvoerbare plannen, want die tonen toch de 

wensen of behoeften van wijkbewoners. Samen met de 
gemeente wordt bekeken of en hoe we deze andere plannen 

eventueel alsnog kunnen uitvoeren, maar eerst de afronding 

van deze eerste editie van Schalkwijk aan Zet. 

Jammer, De Buurtcamping kon dit jaar niet doorgaan. Na het 
succes van vorig jaar hadden veel mensen zich  verheugd op 

de volgende editie. Uiteraard hopen we op een camping in 
2021. Wel hebben we gedurende het jaar opnieuw tenten 
aangeboden gekregen. Dank daarvoor! Alles ligt netjes 

opgeslagen in een garagebox die we van Pré Wonen ter 
beschikking gesteld kregen.

De wijkraad heeft dit jaar veel tijd en energie gestoken in de 
realisatie van een ontmoetingsruimte in de wijk. Uiteindelijk 
kwam er een reële optie bovendrijven. Samen met Het 
Open Huis (waarmee we ook al de koffieochtenden startten) 
en de kringloopwinkel Woord & Daad willen we het pand 
van garage Wester gaan gebruiken. Mooi plan, alleen moet 
daarvoor de bestemming van dit pand door de gemeente 

worden gewijzigd. Dat traject loopt nog. We hopen op een 

verhuizing van de wijkraad in 

het begin van het nieuwe jaar. 

Dan de toekomst: in 2021 gaat 

de nieuwe Verordening op 

de wijkraden in werking. De 

vier Schalkwijkse wijkraden 

zijn nauw betrokken geweest 

bij het aanpassen van de 

bestaande verordening. 

Ongeveer al onze wijzigingen 
zijn overgenomen. Grootste verandering is dat de gelden, 

door de gemeente beschikbaar gesteld voor de wijkraden, 

vanaf komend jaar verdeeld gaan worden onder alle actieve 
wijkraden. Er wordt dus geen geld meer apart gelegd voor 

wijken waar geen wijkraad actief is. In de wijkkrant van 
voorjaar 2021 hierover meer.

De RES gaat wat meer vorm krijgen. De gemeente 

Haarlem heeft onlangs het concept RES aan de Provincie 
aangeboden met daarin onder andere de “zoeklocaties” voor 
zonnepanelen op het water. Samen met de andere wijkraden 

van Schalkwijk gaan wij ons inzetten om ons deel van de stad 
klimaatneutraal te krijgen. Dat wil zeggen dat we met de 

gemeente gaan nadenken over hoe we in ons stadsdeel meer 

groene energie kunnen gaan opwekken. Natuurlijk gaan wij 

pleiten voor zoveel mogelijk opwekking van zonne-energie 

op alle platte daken en liefst niet op onze plassen. Voor deze 
plannen zullen wij regelmatig uw mening vragen. Schroom 
niet om die nu alvast te ventileren: alle ideeën zijn welkom.

De wijkraad is ook betrokken bij het participatietraject 
voor de gebiedsvisie Molenwijk-noord. Begin volgend jaar 
zal dat van start gaan. Bewoners kunnen meedenken en 
meekijken in de plannen voor dit deel van onze wijk. Daar 

waar de flats van Pré Wonen zullen worden gesloopt zal 
nieuwbouw verrijzen, maar ook op diverse andere plekken in 

Molenwijk-noord gaat gebouwd worden. Van belang is dan 

de invulling van de openbare ruimte: de parkeergelegenheid, 

speelgelegenheid voor kinderen en het groen in de wijk etc.

Voor de komende periode wens ik u, namens de hele 

wijkraad Molenwijk, fijne feestdagen toe, een mooie Kerst en 
een goede jaarwisseling. Blijf gezond en laten we van 2021 
met elkaar een prachtig jaar maken.

De kanjers uit de Waddenbuurt!

Onder leiding van Dangelo, een zeer 
actieve jongere uit de Waddenbuurt, 
maken de kinderen de buurt schoon.

Dit gebeurt niet één keer, maar iedere 

week staan ze klaar om de rommel 

uit de buurt in grote vuilniszakken te 

verzamelen. Eerst moest dat allemaal 

met de hand gebeuren. Spaarnelanden 

heeft daar een handje bij geholpen door 
grijpers, handschoenen en plastic zakken 

met ringen ter beschikking te stellen en 

zo gaat het opruimen wat beter. Dangelo 

geeft dan aanwijzingen opdat alles goed 
gebeurt.

Een geweldig initiatief! Na het opruimen 
krijgen de kinderen bij snackbar Amon 

een ijsje of een drankje. Zo is iedereen 

blij! Ook wordt er wekelijks met de 
kinderen gesport. Zo zorgt hij samen 

met de kinderen voor een leefbare 
omgeving! We zijn trots op jullie!



Ontwikkelingen in de wijk

Had u al van Daan! Sport gehoord?
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Tjaden terrein

Op het terrein van voorheen de firma Tjaden wordt flink 
gewerkt. Alle gebouwen zijn gesloopt en de materialen worden 

netjes gescheiden afgevoerd. Nu wordt veel aarde en zand 

aangevoerd per schip en op het terrein is al te zien waar de 

weg straks komt te lopen. Dagelijks komen er belangstellenden 

en ook toekomstge bewoners een kijkje nemen. Wibaut geeft 
van tijd tot tijd een nieuwsbrief uit over de vorderingen. Tot nu 
toe verloopt alles volgens planning.

Zuid Schalkwijkerweg

Wat niet volgens planning verloopt is de aanpak van de Zuid 
Schalkwijkerweg. De grote onderhoudsbeurt van deze weg, 

die tevens dijk is, loopt nu al een flinke vertraging op. De 
gemeente vindt zorgvuldigheid belangrijker dan een (te) snelle 

start en heeft besloten om de aanpak van dit project met een 
jaar uit te stellen. Zo kan in die periode op een rustige manier 
worden onderhandeld met mensen die een stuk grond moeten 

inleveren. Daarbij zal in goed overleg naar oplossingen en 

alternatieven worden gezocht. Het is duidelijk dat de aanpak 
van de weg emoties oproept. Zie de borden langs de weg en 
bedenk hoeveel zienswijzen er zijn ingediend in verband met 

het projectplan van Rijnland m.b.t. de werkzaamheden aan de 

dijk en daarvoor noodzakelijke kap van bomen. Er zal dus nog 

veel overleg plaatsvinden voordat hier de werkzaamheden 

gaan starten.

Promenade Burgen

De opknapbeurt van de promenade tussen de Burgen zit in 
de eindfase. De VvE’s van de betreffende gebouwen zijn niet 
helemaal tevreden met de oplevering van het werk. Zij hebben 

op 14 november via een brief aan de Commissie Beheer hun 
ongenoegen geuit. Niet de hele promenade is opgeknapt en 

er zijn al direct onvolkomenheden geconstateerd. Het zou 

toch mooi zijn, juist voor de bewoners, als na zo’n lange tijd 
wachten op deze renovatie de promenade er weer piekfijn bij 
komt te liggen.

Daan! Sport is een gezellige en 

persoonlijke sportschool in het hartje 

van Schalkwijk en bevindt zich op de 2e 

etage van het voormalig V&D gebouw. 
Persoonlijke aandacht, lekker sporten en 

een goede sfeer in de groep staan hier 

hoog in het vaandel. Initiatiefnemer en 
eigenaar van Daan! Sport is: hoe kan 

het ook anders, Daan! Daan Handgraaf 

is 24 jaar en opgegroeid in Schalkwijk. 

In januari 2017 begon hij met het geven 
van kickbokslessen in een gymzaal in 

Haarlem Schalkwijk. Hiervoor bleek 

toen grote animo. In augustus 2018 
kreeg Daan de kans om te verhuizen 

naar de 2e etage van het voormalig V&D 
gebouw. Die kans greep hij met beide 

handen aan. In een maand tijd heeft hij 
met familie en vrienden hier een unieke 

sportplek gecreëerd. 

Bij Daan! Sport hangt een gemoedelijke 
sfeer en er is een grote diversiteit aan 

mensen. Het doel is zoveel mogelijk 

mensen te motiveren om te gaan 
sporten en ze te laten ervaren hoe 

je in een gezellige sfeer effectief fit 
kunt worden. Om die reden wordt het 
positieve groepsgevoel iedere les weer 
gestimuleerd. Naast bokszaktraining kun 
je kiezen voor een kickboks workout, 

circuittraining of een yogales. Ook 
personal training en small group training 

behoren tot de mogelijkheden. U kunt 

Daan! Sport ook breder in Schalkwijk 

tegenkomen. Daan geeft workshops 
op basisscholen, in het winkelcentrum 

Schalkwijk en bij bedrijven en verzorgt af 

en toe kinderpartijtjes. In de toekomst 

wil Daan verder nog graag sportlessen 

aanbieden voor o.a. mensen met een 

verstandelijke beperking.

In januari 2021 start Daan met een 
nieuwe training: Senior Fit. Het viel Daan 

op dat er in Schalkwijk niet een heel 

gevarieerd aanbod is in sportactiviteiten 
voor senioren. Daarom nodigt Daan! 

Sport alle senioren in Schalkwijk uit 

om de berichtgeving over deze nieuwe 

training in de gaten te houden en in 

januari 2021 een proefles te komen 
volgen.

Sporten is goed voor je én je bent er 
nooit te oud voor!

Zoals u weet, gaan de ontwikkelingen 

in Schalkwijk erg snel. In oktober jl. 
is de bioscoop Kinepolis geopend. 

Helaas komt hiermee ook het moment 

dat Daan! Sport het V&D pand moet 
verlaten steeds dichterbij én er is helaas 
nog geen alternatief. Daan! Sport levert 

een belangrijke maatschappelijke 

bijdrage aan een sportief klimaat in 
Haarlem, daarom wil Daan graag met 

zijn sportschool in Schalkwijk blijven. Het 

is niet alleen een plek om te sporten, 

maar ook een ontmoetingsplek. Mocht 
u toevallig weten of er binnenkort een 

geschikt pand vrij komt, laat het Daan 

dan weten!

Diegene, die met dé oplossing 
komt, wordt beloond met een gratis 
jaarabonnement onbeperkt sporten bij 

Daan! Sport.

Ondanks de zoektocht naar een ander 
onderkomen, doet Daan er alles aan 

om ervoor te zorgen dat het sporten 

nu en ook in de toekomst gewoon 

doorgaat. Kom dus gerust eens langs 

voor een proefles, kijk hiervoor op www.

daansport.nl.

Sportieve groet van Daan! Sport.

Tekst en foto's Daan! Sport



Wist u dat...van de redactie
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Lief en Leedstraten Schalkwijk

Buurtouders gezocht!

Sinds de kick-off in augustus is er niet 
stil gezeten in de Lief & Leedstraten 
in Schalwijk! In verschillende straten 
zijn de eerste attenties uitgedeeld. Zo 
zijn in Boerhaavewijk Bianca en Helen 
uit de Ekamastraat met een boeketje 

langsgegaan bij een buurman die net 

zijn vrouw had verloren. Joop, de 

gangmaker van het Madridplantsoen 

heeft inmiddels al meerdere attenties 
uitgedeeld aan zijn buren. Er is een 

bloemetje en een kaart overhandigd aan 

buurman Henk. Joop zag dat het leven 

voor Henk niet altijd even gemakkelijk 

ontvangen om in hun eigen straat 

attenties uit te kunnen delen. Het is 
hartverwarmend om te zien hoe buren 

voor elkaar zorgen bij lief en leed 

momenten en hoe op deze manier 

nieuwe onderlinge contacten in de 

straat ontstaan. Wilt u dit ook in uw 
eigen straat? Meld u dan aan bij de 

contactpersonen in uw wijk. Voor 

Molenwijk zijn dit:

Saloua Bouzia, tel. 06-28341084 of mail 
sbouzia@dock.nl Chadia Sbaai, tel. 06-

59959336 of mail csbaai@dock.nl

Buurtouders waardevol?

Kitty van Tooren, projectcoördinator 
sociale veiligheid bij de Gemeente 

Haarlem: “De Buurtouders Molenwijk 
zijn een serieuze partner voor de 

gemeente bij het tegengaan van onder 

andere jeugdoverlast. We werken 
sinds de zomer van 2018 graag met ze 

samen. Er is een tijd geweest, dat er 
veel jeugdoverlast werd ervaren in het 

middengebied van Molenwijk. Om die 
overlast terug te dringen hebben we 

met elkaar de overlast goed in beeld 

gebracht en maatregelen genomen 

Mede door de inzet van de buurtouders 

is de overlast nu grotendeels verdwenen. 

De buurtouders spreken jongeren op een 

laagdrempelige manier aan en verwijzen 

ze eventueel naar andere plekken, waar 

ze elkaar kunnen ontmoeten zonder 

dat er overlast ontstaat. Aangezien de 

buurtouders meerdere keren per week 

door de wijk lopen, hebben ze voor 

de gemeente ook een signalerende 

functie. Zo zijn we er vaak vroegtijdig 
bij en kunnen we snel de-escalerende 

maatregelen nemen.”

De wijkraad Molenwijk is hard op zoek 

naar betrokken wijkbewoners die binnen 

hun eigen wijk toezicht willen houden. 

Het kost u hooguit een uurtje met een 

uitloop naar anderhalf uur per avond. U 

Fijn als u een bijdrage wilt leveren aan 

onze volgende wijkkrant. Houdt u dan 

even rekening met de volgende punten.

• De tekst moet zonder plaatjes of 

foto’s worden ingeleverd. Foto’s 

apart en graag van hoge kwaliteit.

• Als u foto’s maakt wilt u dan 

rekening houden met de wet op de 

privacy?

• De redactie behoudt zich het recht 
voor de ingezonden kopij in te 

korten of niet te plaatsen.

• Teksten zonder naam kunnen we 

helaas niet behandelen.

• Kopij mailen naar het mailadres:  

demolen@wijkraadmolenwijk.nl of 

in de brievenbus bij Frieslandlaan 

nr.10. Zet u op de enveloppe t.a.v. 

De Wijkraad?

• Het thema voor de volgende krant 

is: ’De wijk achter de bibliotheek’.

Weet u iets bijzonders over deze 
wijk, laat het ons weten.

De deadline is 20 februari 2021.

We zijn erg benieuwd.

Margo Weesie, redactie

Wij willen alle bezorgers hartelijk 
bedanken voor het rondbrengen.

Wij zoeken nog een bezorger voor de 
wijk Prattenburg en Sandenburg. Een 
hele makkelijke wijk om te lopen.

Bij de bezorging van de vorige krant is 
een foutje gemaakt. Heel veel mensen 

met een nee/nee sticker hebben geen 
krant gekregen, terwijl wij verplicht zijn 

alle bewoners op de hoogte te houden 

van datgene wat er in de wijk gebeurt. 

Onze excuses hiervoor.

Dank voor de mooie complimenten over 

de vorige krant. Dat doet ons goed.

kunt zich natuurlijk opgeven voor één of 
twee keer per week, maar één maal per 
14 dagen of zelfs een keertje per maand 

is ook goed.

Komt u ook bij De Buurtouders 
Molenwijk? Of hebt u eerst nog wat 
vragen? Neemt u dan gerust contact 

op met Paulien Heesbeen via paulien@

wijkraadmolenwijk.nl.

is vanwege zijn lichamelijke conditie. 
Hij heeft bewondering  voor de manier 
waarop Henk in het leven staat en wilde 

hem om die reden een attentie geven. 
Henk was ontroerd en waardeerde het 

enorm. Joop bevestigt dat een klein 
gebaar een groot effect heeft: “Het kost 
€3,50 per glimlach voor bloemen en een 

kaart.” 

Verder zijn er de afgelopen maanden 

nieuwe straten en gangmakers bij 

gekomen! Ook zij hebben inmiddels 
een Lief & Leedpotje en een startpakket 



Panorama Lokaal 
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Schalkwijk aan Zet 

Deze ontwerpprijsvraag, is een initiatief 
van het College van Rijksadviseurs, 

waarvoor gemeentes zich konden 

aanmelden. De gemeente Haarlem, 

woningcorporatie Pré Wonen en 
Wijkraad Molenwijk hebben de handen 
ineen geslagen en dit collectief heeft 
zich ingeschreven voor deelname. 

Panorama Schalkwijk vroeg eind 2019 

architecten, landschapsarchitecten, 

stedenbouwkundigen en andere 

creatieve denkers om voorstellen 
te maken voor de herinrichting en 
programmering van de openbare ruimte, 

om het stadsdeel zo een eigen identiteit 
en een nieuw perspectief te bieden. 
Hoe kan de openbare ruimte worden 

ingericht zodat deze geschikt is voor 

ontmoetingsplekken en voorzieningen.

Floor Roduner, wethouder van de 

gemeente Haarlem: “Haarlem is er trots 

op geselecteerd te zijn voor Panorama 

Lokaal en het heeft ons ook iets extra’s 
gebracht voor Schalkwijk. Het heeft ons 
geholpen om met een nieuwe blik naar 

die wijk te kijken. Er gaat de komende 

jaren veel veranderen in het gebied, met 

name rond de Europaweg; Schalkwijk 

begint aan haar tweede jeugd!”

De jury heeft op 24 september bekend 

gemaakt dat de inzending ‘Waddenbuurt 
Commons’ Panorama Lokaal Schalkwijk 

heeft gewonnen. Een felicitatie waard!

De vraag was: hoe verbeteren we een 

buurt, waar de helft van de gebouwen 
op de slooplijst staat? Het winnende 

team heeft met het plan ‘Waddenbuurt 
Commons’ deze vraag beantwoord. Dit 

plan heeft de dreiging van sloop omgezet 
naar een kans voor de buurt en nieuwe 

plekken gemaakt om te wonen, werken, 

leren en ontmoeten. Onder het motto 
‘waardeer, gebruik, versterk’ verbeteren 

zij niet alleen het dagelijkse leven in de 

Waddenbuurt, maar creëren ze ook een 
plek waarmee de buurt in zichzelf kan 

investeren Vooral het behouden van 

diverse gebouwen sprak de jury aan. Ze 

worden niet gesloopt, maar aangepast 

aan de nieuwe tijd. Daarnaast is er 
goed nagedacht over plekken waar men 

elkaar kan ontmoeten en waar nieuwe 

contacten kunnen ontstaan. Een plein 

waar plek is om elkaar te ontmoeten 

en een gebouw waar allerlei workshops 

gegeven kunnen worden. Bovendien 
is aan de jeugd gedacht; verschillende 

leeftijden hebben verschillende dingen 
nodig, dus ook zij verdienen een aparte 

plek in dit plan.

Alle drie de deelnemers aan het 

ontwerpplan brachten bijzondere 

ideeën aan voor Molenwijk-noord, maar 

uiteraard kon er maar een de winnaar 

zijn. 

Let wel: dit winnende plan zal niet 

één op één volgens tekening worden 
uitgevoerd. De gemeente heeft zich 
verplicht om, samen met Pré Wonen en 
wijkraad Molenwijk in contact te treden 

met het winnende team om te bekijken 

welke elementen uit dit plan ook echt 

verwezenlijkt kunnen worden. 

Laten we hopen dat Molenwijk-noord 

snel wordt aangepakt, opdat iedereen 

kan gaan genieten van de nieuwe buurt.

Tot en met zondag 18 oktober kon iedereen een goed idee voor Schalkwijk plaatsen op de website www.schalkwijkaanzet.nl. 

Maar liefst 94 plannenmakers deden dat ook! Plannen voor Meerwijk, Boerhaavewijk, Molenwijk of Europawijk. Of plannen 

voor héél Schalkwijk, in het centrum of nog zonder vaste plek. Ze kwamen allemaal voorbij. Wat een energie kwam er los!

In de week tot en met 25 oktober kon iedereen de plannen 
nog liken: duimpje omhoog. Alle plannen met 50 likes of 

meer (meer dan 70 plannen!) gingen door naar de volgende 

ronde: de haalbaarheidscheck. Daarin toetst de gemeente 

of de plannen aan de spelregels van het experiment met de 

wijkbegroting Schalkwijk aan Zet voldoen. Maar ook of ze 
juridisch en wettelijk akkoord zijn, of er voldoende steun van 
de directe omgeving is en of de plannenmakers hun idee écht 
in 2021 kunnen uitvoeren.

Was dat het geval, dan kwamen ze vanaf 16 november 2020 

terug op de website van Schalkwijk aan Zet.

Schalkwijkers bepalen

Alle Schalkwijkers van 18 jaar en ouder kregen vóór 16 

november een persoonlijke code thuisgestuurd. Met die code 

kon je éénmalig een budget van 70.000 euro verdelen over de 

echt uitvoerbare plannen van Schalkwijk aan Zet. Je kon dat 

doen tussen 16 november en 10 december.

Op vrijdag 18 december reikt burgemeester Jos Wienen de 
budgetten uit aan de gekozen plannen.

Schalkwijkers zijn dus écht aan zet: met elkaar bepalen jullie 
welke plannen een bedrag krijgen om in 2021 hun droom 

werkelijkheid te laten worden.

Samen maken we van Schalkwijk het meest democratische, 
meest bruisende en leukste stadsdeel van Haarlem.

Meer informatie: www.schalkwijkaanzet.nl 

Contact: schalkwijkaanzet@haarlem.nl 

Tekst Mieke Bergkamp, gemeente Haarlem
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Kunstroute Schalkstad

Groengroep middengebied Burgen

Schalkwijk uit de Kunst

Er is een mooi informatie bord neer gezet in het 
middengebied van de Burgen, waarop u allerlei informatie 
kan vinden over dit gebied. Op vrijdagochtend 6 november 
hebben de leden van de groengroep hier een flinke klus 
geklaard. Aangezien er nog geld beschikbaar was uit het 

Oranjefonds (NL Doet) voor de aankoop van planten en 

Na een afwezigheid van 5 jaar is het de stichting Palanka Negra gelukt om de Kunstroute Schalkstad dit jaar weer nieuw leven 
in te blazen. Dat is een heel bijzondere en extra moeilijke inspanning in deze COVID-19 tijd.

Organisator Elizabeth Bondo mag dan 
ook terecht met trots terugkijken op 

het kunst- en cultuurweekend van 

8, 9 en 10 oktober 2020 onder het 

motto: creativiteit in crisistijd. Nadat 
de aanwezigen konden luisteren naar 

gedichten, voordracht en zang vond 

de officiële opening op vrijdagmiddag 
plaats door wethouder Marie-Thérèse 

Meijs.

Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober 
konden de bewoners van Schalkwijk 

niet alleen ateliers en andere 

tentoonstellingsruimtes van kunstenaars 

bezoeken, ze konden zich ook inschrijven 

voor workshops tekenen, percussie 

of African Fusion. Wandelen en 
fietsen stond ook op het programma, 
gecombineerd met een bezoek aan 

kunstenaars of verhalen van een 

cultuurhistoricus. Vooral deze laatste 

wandeling (cultuur) viel bijzonder in de 

smaak, beide dagen liep een behoorlijk 

grote groep met de cultuurhistoricus 

langs bijzondere plekken in Schalkwijk.

Tekeningen, schilderijen en beeldhouw-

werken waren te bewonderen in het 

winkelcentrum Schalkwijk, in gebouw 

De Wereld, bij IBKC Wijzer en bij diverse 
kunstenaars aan huis.

Ondanks het niet zo geweldige weer 
hebben veel mensen kunnen genieten 

van al het moois dat Schalkwijkse 

kunstenaars bieden. Zeker met alle 

Coronaproblemen en het niet echt 

meewerkende weer een succes te 

noemen! 

In het voorjaar zou in wijkcentrum Da Vinci een expositie van amateurkunstenaars plaatsvinden, onder de naam Schalwijk Uit De 
Kunst. Door corona is deze echter al tweemaal uitgesteld. Uiteindelijk hebben we de expositie verschoven naar het weekend van 
27/28 februari 2021. We weten niet hoe de coronamaatregelen dan zijn, wellicht is een mondkapje verplicht. Ach, daar zijn we 
zo langzamerhand wel aan gewend.

Er hadden zich veel exposanten aangemeld, maar mogelijk vallen er mensen af voor wie dat weekend niet uitkomt. Wilt u 
meedoen? Mail ons en dan kijken we of er plek is. U kunt contact met ons opnemen via schalkwijkuitdekunst@gmail.com. 

We hopen in februari alle geïnteresseerden te kunnen verwelkomen. Zet de datum vast in uw agenda! Schalkwijk Uit De Kunst is 
mede mogelijk gemaakt door Dock.

Tekst Erik Veltkamp en Liesbeth Groenewegen

struiken, was het plan opgezet om gedurende de zomer 

met een kleine groep een stuk van het park vrij te maken 

van bramen en berenklauwen en daarna in het najaar te 

beplanten met bloemdragende struiken en planten. Goed 

voor de insecten en leuk 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 goede plek in het park. 

Een mooi succesje van deze groep, die toch mooi elke week 

aan het werk is! Ondertussen is ook de tweede lading planten 
aangekomen en ook al weer verwerkt. Op het infobord staan 
prachtige foto’s van al dat werk. Petje af Groengroep leden 
en heel erg bedankt voor jullie inzet.

De Groengroep kan nog wel wat extra handjes gebruiken.

 Meld je aan bij Riet Ooms op riet@wijkraadmolenwijk.nl!

Foto Riet Ooms

Foto Marieke van der Leij
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Na de kick-off van Schalkwijk aan Zet 
wordt Jur Botter, wethouder gemeente 
Haarlem aan de tand gevoeld voor 

een artikel in de 4 wijkkranten van 
Schalkwijk. Dit interview/gesprek 

vindt plaats op zaterdag 19 september 

2020 op een zonnig terras bij het 

Winkelcentrum.

Wat wordt bedoeld met ‘nieuwe 

democratie’? Als ik dat begrip hoor 
dan denk ik aan referenda, waar de 

burgers zich uit kunnen spreken over 

plannen van de gemeente. Is dat ook 

de bedoeling?

De Nieuwe Democratie is ontstaan 
in de eerste 2 maanden dat ik 

verantwoordelijk was voor de wijkraden 

en burger- en overheidsparticipatie 
tijdens een discussie in de Pletterij.

Ik vond overheidsparticipatie een 
onduidelijke titel en toen kwam de 
term Nieuwe Democratie naar boven. 
Nou het ging die avond los op Twitter. 
Ik was ineens portefeuillehouder van 
de Nieuwe Democratie en daar heb ik 
eigenlijk heel veel last van gehad. Veel 

mensen hadden het idee: Is de Oude 
Democratie dan niet goed? 

Je trekt natuurlijk wel een hele grote 

broek aan om het Nieuwe Democratie 
te noemen. Het is eigenlijk veel meer 

een vorm van onderhoud aan onze 

democratie dan dat we de boel op de 
schop gooien. En voor dat onderhoud 

gebruiken we een aantal instrumenten 

zoals de democratische wijkbegroting, 
de gelote wijkraad en Schalkwijk aan 

zet.

Als je ‘Nieuwe Democratie’ 
introduceert dan ben ik ook benieuwd 

wat dan de ‘oude democratie’ is. Wat 
was er mis met de ‘oude democratie’? 
Wat verwacht u van de ‘nieuwe 

democratie’?

Met Oude Democratie bedoelen we dat 
het is vastgelopen, dat de processen 

ondoorzichtig zijn geworden en dat 
mensen gewoon niet meer weten 

hoe besluitvorming tot stand komt. 

Bepaalde dingen zijn sleets geraakt. 

Kun je iets vertellen over concrete 

projecten die gaan starten (of al 

zijn gestart) in het kader van de 

‘Nieuwe Democratie’ in Haarlem of 

voorbeelden elders uit het land?

Voorbeelden in Haarlem zijn de gelote 

wijkraad, het wijkcontract en de 

democratische wijkbegroting. Dit zijn 
allemaal projecten die zich hebben 

bewezen in andere gemeenten. Voor 

mij hoeft niet alles opnieuw te worden 
uitgevonden. Goede voorbeelden van 

anderen kunnen we ook gebruiken. 

Bijvoorbeeld uit Den Haag, waar 
een groep mensen vanuit de VNG 

(Vereniging Nederlandse Gemeenten) 

dit soort projecten monitort en 

inzichtelijk maakt. De nulmeting die we 
recent in Haarlem hebben gehouden 

(Quick Scan voor Lokale Democratie) 
is een voorbeeld van een project dat 

we van de VNG hebben afgekeken. In 
die Quick Scan zijn 1400 Haarlemmers, 

het college, ambtenaren en raadsleden 

bevraagd.

Over de uitkomsten werd wat gegniffeld 
in de Commissie. Het college vindt dat 

ze goed naar de Haarlemmers luisteren 

en een derde van de Haarlemmers 

vindt dat ook .Ik denk dat ik goed naar 
Haarlemmers kan luisteren en doe 

daar mijn best voor. Maar ik ben niet 

aangenomen om klakkeloos te doen 

wat Haarlemmers zeggen. Soms is 

het antwoord nee en dat kan worden 

opgevat als niet luisteren. Het kan niet 

altijd ja zijn.

Je hebt in het begin van je loopbaan 

op ministeries gewerkt. Waarom dan 

gekozen voor de lokale politiek en 
niet de landelijke politiek? Of is dat 
misschien nog een ambitie voor in de 
toekomst? 

Het is vrij geleidelijk gegaan. Ik heb 
Europese studies gestudeerd met alle 

blokken public relations en voorlichting 
met het idee bij een PR-bureau aan de 

slag te gaan. Maar het was moeilijk om 

in de crisis van de jaren ‘80 een baan 

te vinden. Ik schreef alle ministeries 
aan in de hoop junior voorlichter te 

worden. Van de directeur voorlichting 
bibliotheken en internationale 
betrekkingen van het ministerie van 

O&W kreeg ik de kans om op de 
internationale afdeling aan de slag 
te gaan. Dat was net ten tijde van de 
val van de Muur en zodoende heb ik 

alle bilaterale betrekkingen van O&W 
opgezet met de landen in Midden- en 

Oost-Europa. Ik heb heel veel gereisd 

in die tijd. Ik kwam in Praag, Berlijn, 
Boedapest, Boekarest en ben in het 
paleis van Ceausescu persoonlijk 

rondgeleid door ambassadeur Stork. 

Na drie jaar deed ik hetzelfde voor 

VWS, ook in Midden- en Oost-Europa. 
Daarna kwam er meer interesse voor 

de lokale politiek, dat liep gelijk met de 
komst van ons eerste kind. Mijn vrouw 

is huisarts, dus dat viel mooi samen, 

goed te combineren. Zeker als je samen 

de opvoeding van de kinderen voor 

je rekening neemt. De volgende job 

was projectleider armoede en sociale 

uitsluiting.

Dat is best wel een zwaar dossier.

Ja, maar ik was al wat ouder en 

had op dat moment al zo’n 7 jaar 

werkervaring. Ik ben in die tijd ook  
gestart met deelraadwethouderschap 

in de Rivierenbuurt Amsterdam, mijn 

geboorteplek. Toen kreeg ik echt de 

smaak te pakken voor lokale politiek. 
Alleen D’66 heeft het niet altijd goed 
gedaan qua stemmenwinst, dat 

maakte het lastig. In die periode is 
ons gezin verhuisd van Amsterdam 

naar Heemstede en toen er in 2010 

verkiezingen kwamen ben ik weer 

wethouder geworden. 
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Jeugdbeleid gaat je erg aan het hart. 

Er is veel geld mee gemoeid en we 

hebben gelezen dat je daar graag 

verandering in aan zou willen brengen. 

Wat zou je als eerste daarin aan willen 

passen?

Ik wil graag terug naar normalisatie. 
De kosten en het aantal cliënten 

stijgen enorm in de jeugdhulp en het 
zorglandschap is complex, waardoor de 

reden voor die stijgingen niet meteen 
helder is. Als we niets doen wordt de 

jeugdhulp onbetaalbaar. We hebben 
daarom van de zomer maatregelen 

ingevoerd om de uitgaven te beperken. 

Dat lost de problemen niet op, maar 

we kopen er tijd mee om de oplossing 
te zoeken. Dat is een flinke klus die we 
voor de nieuwe aanbestedingsronde in 

2022 rond moeten hebben.

Hoe hou je alle ballen in de lucht 

met zoveel belangrijke dossiers in je 

portefeuille? En hoe laat je de politiek 
soms even los? Hoe ontspan je?

Je kunt dit niet helemaal loslaten en 

mijn werk is ook mijn hobby. Illustratief 
is dat ik hier nu ben op een zaterdag. 

Het hoort bij de functie en ik vind het 
niet belastend om dit soort dingen 

in het weekend te doen. Ook tijdens 
vakanties worden de mails gelezen, niet 
perse om alles meteen af te handelen, 

maar meer om voorbereid weer te 

starten na de vakantie. Ontspannen doe 
ik op de vakantie(s) of door naar het 
strand te gaan met de hond en dan daar 

lekker te eten.

Ken je de uitzending van Tegenlicht 

over de Top der onmisbaren? En wat 

vind je daarvan? 

De moeite waard om te kijken. Die ken 

ik niet, maar zal er zeker naar gaan 

kijken.

Hoe vind je de samenwerking met de 

wijkraden tot nu toe en wat kan beter?

Afgelopen 2 jaar zijn we intensief met 

de wijkraden in gesprek gegaan over 

hun rol en de manier van samenwerken. 

Ik vind het enorm knap en te waarderen 
dat mensen zich inzetten voor hun 
buurt of wijk. Ik vind het super als een 
wijkraad een verbindende rol heeft en 
dat wat er speelt in de wijk kan vertalen 

naar de gemeente. Ik ben minder 

gecharmeerd van de dwingende rol 

die sommige wijkraden hebben. Dat 

ze coûte que coûte hun ideeën willen 

doordrukken, dat vind ik niet passen 

bij de positie die een wijkraad heeft. 
Vanuit mijn eigen werkveld gezien 

hebben we veel geïnvesteerd in de 
wijkraden om duidelijk te krijgen wat 

hun rollen, taken en bevoegdheden 

moeten zijn. Het resultaat is de nieuwe 

verordening wijkraden 2020.

Stel je mag 1 ding helemaal opnieuw 

inrichten, welke keuze maak je dan?

Dan kom ik toch weer op de jeugdzorg 

terecht. Er zijn nu heel veel partijen. 
Het zou fijn zijn om daar met een 
blanco vel een goede structuur te 

kunnen invullen.

Er zijn mensen die niet of niet 

genoeg kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. Het is een landelijk, zelfs 

mondiaal probleem. Hoe gaan we dit 

met zijn allen doorbreken, te beginnen 

in Haarlem?

Laaggeletterdheid is probleem in heel 
Nederland waar we meer oog voor 

mogen hebben. In Schalkwijk is er 
ook een groep die het Nederlands 

helemaal niet machtig is. We proberen 
met verschillende vormen van 

communicatie die groepen wel te 
bereiken. Dat is moeilijk en ik denk 

dat we daar allemaal oog voor moeten 

hebben. Want het is niet altijd een 
taalprobleem. Het is ook niet overweg 

kunnen met de computer. En die 

helpende hand hoeft dan niet altijd uit 
de overheid te komen, die kan ook uit 

de buurt komen. 

Geloof je in het motto ‘de jeugd heeft 
de toekomst’?

Ik zeg liever: DE JEUGD = DE TOEKOMST. 
De jeugd kan de toekomst borgen. Ze 

zouden veel meer actief de rol van 
nu moeten opeisen. Dat stimuleren 
we in Haarlem. Haarlem heeft een 
Kinderburgemeester, een Kinderraad 

en de Jongerenraad. In Schalkwijk is 
een kinderwijkraad actief, dat vind ik 
leuk. We moeten er voor zorgen dat 
de jongeren nu al maatschappelijk 

betrokken zijn.

Doe je zelf vrijwilligerswerk? Zo ja, wat 

voor werk? Zo nee, wat zou je willen 

als je tijd had?

Ik doe dat niet, simpelweg omdat al 
mijn tijd op gaat aan mijn werk. Maar 
ik doe wel altijd mee aan NL-Doet. 
En wat ik graag zou willen doen is via 

Samenleving in Bedrijf buddy worden 
voor een jonger iemand. Maar wel na 

mijn politieke carrière.

Wat was je eerste kennismaking met 

Schalkwijk?

20 jaar geleden was mijn eerste 

kennismaking met het winkelcentrum. 

Maar sinds ik 4,5 jaar geleden 

wethouder werd in Haarlem ben ik 

vaker in Schalkwijk. Ik heb veel gedaan 
met stichting Samen vanwege de 
WMO. Ik had uitgebreide discussies 
met wijkraden over de mogelijkheid 

van maatschappelijke opvang in 

Boerhaavewijk. Dat is destijds niet zo 
harmonieus verlopen. En ik heb me 

heel erg ingezet voor de komst van 

Da Vinci, tot zelfs het voorzitterschap 
van de stuurgroep om alle partijen op 
sleeptouw te nemen. In Molenwijk 
ben ik vaak op de fiets en heb ik 
veel met de boeren uit de Verenigde 

Polders te maken gehad vanuit de 

vastgoedportefeuille. Mooie plekken, 

zoals de Molenplas en de Zuid 

Schalkwijkerweg, daar zou ik wel willen 

wonen.

Hoe kunnen we de kloof tussen 

Schalkwijk en het centrum dichten?

Er is veel energie gestoken in de 

rapportage over de ongedeelde stad 

in 2040. Het Spaarne werd gezien als 

fysieke barrière tussen het armere 

en rijkere deel van de stad. De 

raadsleden gingen daar in mijn ogen 

krampachtig mee om en wilden het 
niet echt bespreken. Dat document 

is nog steeds relevant en er zitten 
aanknopingspunten in die kunnen 

helpen om de barrière op te heffen. Ik 
wil dat document weer op tafel krijgen. 

De moeite waard.

Tekst: Yvonne van Schie, voorzitter wijkraad 
Europawijk.Foto: Bibi Veth.

Het 2e deel van dit interview vindt u 

op de website van wijkraad Molenwijk.

www.wijkraadmolenwijk.nl
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Eerste wijkdeel Molenwijk

In 1963 is Haarlem eigenaar geworden 
van Schalkwijk. De stad groeide snel en 

had dringend behoefte aan woonruimte. 
Met de toewijzing van Schalkwijk kon 

aan die behoefte worden voldaan. De 
stedenbouwkundigen/architecten van 

toen creëerden een middengebied 

waarin een ziekenhuis, kantoren en 

een groot winkelcentrum kwamen met 

daar omheen 4 woonwijken. Zij dachten 

daarbij aan hoogbouw, flats niet hoger 
dan 14 lagen, galerijflats, portiekflats 
en rijtjeswoningen onder één kap die 
georiënteerd werden op de zon en te 

midden van groen. Kortom veel licht 

en lucht rondom. Ook zijn in die wijken 
scholen, kerken en winkels te vinden en 

in de stadsranden ruimte voor sport en 

recreatie. Opeenvolgend zijn Europawijk, 
Boerhavewijk en Meerwijk en het eerste 
deel van Molenwijk volgens dat principe 

gebouwd.

Naast kritiek op deze bouwwijze, er 
waren te veel onbestemde en voor het 

gevoel duistere plekken, begon ook het 

eind van de bouwmogelijkheden in zicht 

te raken en de vraag naar woonruimte 

bleef aanhouden. Onder aanvoering van 

een aantal vooraanstaande architecten 

is toen gekozen voor een andere insteek. 

Hierbij zijn de woningen veel dichter op 

elkaar komen te staan en is het groen 

speelser tussen de woningen aangelegd. 

Nu zal dat eerste wijkdeel bestaande 

uit Waddenstraat, Gaasterlandstraat, 
Vlielandhof en Texelhof in de nabije 

toekomst aangepast worden voor de 

toekomst. Er zullen meer woningen 

bijkomen. Nu zijn het er 264 en dat 

moeten er 418 worden. Dat betekent 

een flinke verdichting. Karakteristiek 
voor deze wijk zijn de 11 portiekflats 
waarvan een aantal noord/zuid 

en de overige oost/west gericht 

staan. Het zijn deze flats die op de 
nominatie staan te worden gesloopt of 
heringedeeld. De landelijke prijsvraag 

Panorama Lokaal sprong ook in op 

de ontwikkeling van dit deel van de 

Waddenbuurt.  Aanbevelingen van het 
winnende ontwerpteam waren o.a.: 

een multifunctioneel te gebruiken 
gebouw waarin allerlei activiteiten zoals 
zaalsporten, gezondheidszorg, wijkraad 

enz. zich kunnen ontplooien. Eventueel 

gebruik van de opslagruimten onder 

de flats als winkeltjes of werkplaatsjes. 
Van belang is ook de aandacht voor 

het autogebruik – de gemeente wil dit 

terugbrengen tot 50%. Voor fietsen 
zal een goede stallingsmogelijkheid 

noodzakelijk zijn.

Hoe dichter we op elkaar komen te 

wonen hoe belangrijker het wordt 

om veel aandacht te besteden aan 

verschillende soorten groen. Hierdoor 

krijgen de insecten en kleine dieren 

weer kans om te overleven. Stenen 

zorgen er voor dat de aarde meer wordt 

opgewarmd en dat is iets wat we nu 

niet willen. Er zal veel aandacht moeten 

komen voor groen op de daken en 

eventueel tegen de gevels.

Tekst en foto's Frits Breen

Molenwijk krijgt een Tiny Forest 

Leerlingen van basisschool de 

Molenwiek planten begin 2021 samen 

met Sensa Zorg, Jantje Beton, Gemeente 
Haarlem en IVN Natuureducatie een 
Tiny Forest naast de school. Stichting 
Sensa maakt dit mini bos samen met 

sponsoren mogelijk en daarnaast 

bekostigen zij allerlei natuurlijke 
speelelementen die rondom het Tiny 

Forest geplaatst zullen worden. In de 
natuurlijke speelplek die zo ontstaat 

kunnen leerlingen van de school en 

kinderen uit de buurt spelenderwijs een 

band opbouwen met de natuur. 

Voor meer informatie over het Tiny 
Forest: www.ivn.nl/tinyforest of kijk op 
www.tinyforesthaarlem.nl

Het Tiny Forest zal worden geplant op 

27 januari 2021. Wilt u bij de feestelijke 
opening aanwezig zijn en/of een handje 

helpen met planten? Meldt u dan aan 

bij Louwra Postma (IVN Natuureducatie) 

l.postma@ivn.nl. Heeft u nog vragen 
neem dan gerust contact op via 

bovengenoemd mailadres.

Tekst  Louwra Postma/Foto Margo Weesie
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Wijkbeheer

'Zonder Gas' stelt zich voor

Er lopen nu een paar kleine projecten die de wijkraad op de rails wil krijgen.

Ellertsveld

Achter de flat Brammershoop ligt het Ellertsveld. In de vorige wijkkrant heb ik al 
geschreven dat enkele omwonenden dit veld wat levendiger willen maken door 

het plaatsen van een paar lage fruitbomen. Langs de randen van de paden stroken 

met bloemen die insecten aantrekken en speelruimte voor kinderen. Hierdoor zal 

dit veld zeker in het voorjaar met de in bloei staande bomen en bloemen er veel 

aantrekkelijker uitzien en uitnodigen voor recreatief gebruik. Inmiddels hebben de 
omwonenden middels een enquête formulier de gelegenheid gekregen hun mening 

hierover te geven. Op basis van deze uitslag zal het plan verder worden uitgewerkt.

Mijn huis verwarmen zonder 
gas, kan dat?

Ieder huis kan van het aardgas. Het 
vergt alleen een andere manier van 

verwarmen, warm water en koken. 

Voor iedere woning en budget is een 

passende oplossing mogelijk.

“Het is onze missie om alle gebouwen 

van het gas af te krijgen”, vertelt Marcel 

Holt, commercieel manager bij het 

snel groeiende bedrijf ‘Zonder Gas’. 

Wij maken uw woning dus in een keer 

gasloos en bijna energie neutraal. 

Het geeft je als eigenaar niet alleen 
een goed gevoel, maar het is direct 

een waardevermeerdering van uw 

huis. Zonder Gas biedt particulieren 
en professionals passende producten 

waarmee ieder gebouw van het gas af 

kan.Van infrarood stralingspanelen tot 

slimme vloerverwarming  en complete 

warmtepomp oplossingen voor het 

verwarmen en koelen.

Gelukkig zijn er steeds meer 

financieringsmogelijkheden waardoor 

een gasloos huis voor steeds meer 

mensen haalbaar is. En de overheid 

helpt ook een handje. Zo zijn er 

landelijke en gemeentelijke subsidies 

beschikbaar als u uw woning gaat 

verduurzamen. 

Jacques Warmenhoven woont in 
Molenwijk en komt graag vrijblijvend 

langs om u te adviseren.

Tel: 06 51181802. Informatie op www.
zondergas.nu.

Pleintje achter Scharreveld 28

Op dit moment wordt op basis van beleid van de gemeente de aanplant in de randen 
langs de ring Aarwinkel-Korenburgerweg aangepakt. Om insecten en kleine dieren 
zoals egels te beschermen wordt de ondergroei hersteld en indien nodig uitgebreid. 

Ook zal men de struiken die daartussen staan, zodanig snoeien dat het transparanter 
wordt. Vreemd genoeg worden de pleintjes die aan het ongenoemde pad tussen 

de woningen in die ring, waaraan de toegangen tot die woningen te vinden zijn, 

daarbij niet betrokken. Zo ook het pleintje achter Scharreveld 28, dat moet er in 

een ver verleden leuk hebben uitgezien. Een bankje, nu verdwenen, een perkje met 

planten en bloemen, nu een hoop asfalt met uit het midden een scheef staande 

lantaarnpaal. Het straatwerk door wildgroei van onkruid tussen de voegen, niet meer 

te zien en zwaar verwaarloosd. Op verzoek van een bewoner heeft de wijkraad dat 
aangekaart en gevraagd daar wat aan te doen.

Plein Saeftinge

Dit plein ligt achter de galerijflats evenwijdig aan de Biesbosweg en grenzend aan de 
Sloeweg. Een bewoonster heeft haar plan ingediend bij de actie ‘Schalkwijk aan zet’. 
Haar wens is om dit saaie en verzakkende plein wat levendiger te maken.

Met wat bloembakken en wat bankjes zou dit een ontmoetingsplek voor de buurt 
kunnen worden

 

Het talud op de Christine Koetsstraat

Een schelpstructuur en drie bomen. Helaas heeft diegene die verantwoordelijk was 
voor de bomen, gekozen voor een soort dat veel te groot voor dit pleintje is .Nu de 

bomen volwassen zijn drukken de wortels alles omhoog en daardoor ziet het pleintje 

er niet meer goed uit. Verwijderen is over het algemeen geen optie omdat de bomen 
gezond zijn. De mooie bomen hebben ook grote voordelen: ze produceren zuurstof 

en zorgen voor koelte als het erg warm is.

Tekst en foto's Frits Breen
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Afscheid wijkraadsleden

Tijdens de jaarvergadering, eerst in april en later gepland in 

oktober, zouden we afscheid nemen van drie wijkraadsleden. 

Echter de gemeente kondigde aan dat in verband met 

Covid-19 vanaf oktober opnieuw niet meer mocht worden 

vergaderd. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om 

het afscheid van drie wijkraadsleden tijdens de – nog wel 
mogelijke – bestuursvergadering van 13 oktober te doen. 

Josh

Josh meldde zich aan bij de wijkraad op 12 maart 2019. Werd 
direct actief bij de Buurtouders, waar hij o.a. hielp door via 
een kennis, geluidsmetingen bij de Burgen te laten doen. 
Als Buurtouder was en is hij een grote aanwinst, mede door 
zijn ervaring met moeilijke jongeren vanuit zijn vorige baan. 

Ook deskundig op het gebied van AED’s en als zodanig al 
menigmaal opgeroepen in de wijk.

Bij de Buurtcamping was hij een geweldige verteller voor het 
slapen gaan van de kids; dit was voor alle kinderen echt een 

onvergetelijke ervaring.

Gelukkig blijft Josh actief als Buurtouder, dus de contacten 
zullen blijven.

JanBert

JanBert bezocht zijn eerste de bestuursvergadering van de 
wijkraad op 19-2-2019. Hij zat meteen al boordevol ideeën 

voor de wijk, waarvan in elk geval er één is gerealiseerd: 
de Jeu de Boules banen langs de Zuiderzeelaan zijn weer 
in gebruik. Elke donderdagmiddag – zomer en winter door 

– speelt hier een behoorlijk grote groep buurtbewoners 

lekker fanatiek. Er is een samenwerking gerealiseerd met de 
Pétanque-club uit Europawijk, waarvan in de eerste periode 
mensen aanwezig waren om les te geven. De gezellige opening 

vorig jaar was een goede start en sindsdien breiden de 

activiteiten zich alleen maar uit. JanBert heeft alweer plannen 
om deze plek in de wijk nog aantrekkelijker te maken.

 In elk geval blijft hij deze groep nog actief begeleiden. Mooi 
dat hij dit voor de wijk blijft doen.

Wouter

Wouter is bestuurslid van de wijkraad geweest sinds de (her)
oprichting, nadat de wijk een tijdje zonder wijkraad had 
gezeten. Samen met Ruud en nog enkele andere mensen 

was Wouter één van de eersten die zich weer actief voor de 
wijk gingen inzetten. Met name heeft hij zich in die fase veel 
beziggehouden met de jongeren in de buurt. Ook ging hij al 
snel aan de slag met de wijkkrant, die onder zijn leiding tot 

een echt pareltje onder de wijkkranten in Haarlem werd.

Wouter werd als eerste actief als buurtouder en ook hij zal dit 
in elk geval nog blijven doen. De keuze voor de Buurtouders 
was een logische vervolgstap na zijn activiteiten voor de jeugd 
in de wijk. 

Veel plezier hebben we als wijkraad ook gehad van zijn 

kwaliteiten als fotograaf. Bij alle activiteiten in de wijk, van 
kinderspeelmiddagen tot aan de Buurtcamping, maar ook 
bij evenementen als Schalkwijk aan Zee, Koningsdag etc. 

(activiteiten van alle 4 Schalkwijkse wijkraden) konden we 
altijd op zijn mooie foto’s rekenen. En niet te vergeten bijna 
alle foto’s van de wijkkrant, inderdaad een mooie opsomming!

Deze betrokken wijkbewoners bedanken we heel hartelijk 

voor hun inzet. We waarderen het zeer dat zij alle drie zoveel 
tijd en moeite hebben gespendeerd aan de wijkraad. Zoals al 
eerder gezegd zijn zij niet helemaal weg en we zullen elkaar 

nog regelmatig terugzien. 

Soep Support

In deze bijzondere Corona tijd, willen we elkaar graag een hart onder de riem steken. We doen 
dat d.m.v. Soep Support, een initiatief van de Antonius Gemeenschap. Vanaf 11 november 
wordt elke woensdag een grote pan verse vegetarische soep gekookt. U kunt de soep 

bestellen op www.antonius-gemeenschap.nl of via de contactgegevens op de flyer en tussen 
16.00-17.00 uur ophalen bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 

Frieslandlaan 15 (hoek Groningenlaan). Ruim een ½ liter kost € 1,50. Bij de eerste afname krijgt 
u een emmertje dat kan worden hergebruikt. Bezorgen kan ook: bel daarvoor 06-25055325.

Wees lief voor elkaar, blijf gezond en eet smakelijk! 

Ineke den Hollander

Foto Riet Ooms
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Terugdenkend aan dit jaar

Denk ik aan het eerste glas champagne
“Proost op het nieuwe jaar!”

Onwetend van wat ons te wachten zou staan.
En dan komt een bericht uit een ver land,

Ach, hier is nog niets aan de hand!
En dan de schrik, het zal toch niet?

De angst, de verlamming, de eenzaamheid.
De stilte om ons heen, de vragende ogen.

De intens blauwe lucht,
waar geen vliegtuig meer een streep in trekt.

De wereld stond stil en wij ook.
We keken naar het nieuws, totdat je er ziek van werd.
Afstand houden, geen hand meer geven, geen knuffel,

Geen terrasje, etentje, sporten, film, theater,
Maar wel de zon, de natuur die open ging.
We mogen naar buiten, wandelen, fietsen,

sporten in de open lucht, vakantie in eigen land.

De natuur heeft ons gewaarschuwd,
maar geeft ook de mooie dagen terug.

Wat een mooie zomer, zitten in het gras, buiten eten,
genieten van alle bloemen om je heen.

De vogels en de bijen gaan gewoon hun gang.
Ze vliegen af en aan en zingen het hoogste lied.

Ze gaan gewoon door, merken zij het niet?
De bladeren beginnen te vallen, het wordt kil en koud.

Buiten, maar ook in ons hart, want de angst komt terug.

Het is niet voorbij, we hebben het niet in eigen hand.
Of toch? Weer thuis blijven en niet meer uit gaan?

Het zit er niet in als we zo doorgaan.
Er zijn mensen die luisteren, doen wat er wordt verwacht.

Er zijn mensen die niet luisteren, gaan feesten.
Hoe krijgen we dit monster onder controle?

Wanneer is het afgelopen en kunnen we verder
met ons vrije leventje?

Niemand weet een antwoord, dat is raar!
We weten het toch altijd met elkaar?

Nu even niet!

Margo Weesie

Wij wensen u allemaal een heel gezond en vooral gezellig nieuw jaar toe!

We proosten met elkaar op 2021.

We houden samen moed.

Het gaat ons lukken!
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Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer

Apotheek Molenwijk

Buurtbedrijf

Buuv

Centrum jeugd en gezin

Dierenambulance

Discriminatiezaken

Elan wonen

Gemeente Haarlem

GGD Kennemerland

Handhaving

Hoogheemraadschap Rijnland

Juridisch loket

Kindertelefoon

Misdaad melden anoniem

Ongedierte bestrijding(rat, muis)

Politie algemeen en wijkagent

Pré Wonen

Slachtofferhulp

Sociaal Wijkteam

Spoed - Huisartsenpost Haarlem

Spaarnelanden (grof vuil)

Vliegtuiglawaai Schiphol-BAS

Wijkraad Molenwijk

Ymere

Zoefzoef

112

023 533 18 20

06 81 33 66 68

023 551 78 45

088 995 84 84 

023 533 43 23

023 531 58 42

023 515 98 59

14023

023 515 95 00

023 511 49 50

071 306 35 35

0900 8020

0800 0432

0800 7000

023 751 72 00

0900 8844

088 770 00 00

0900 0101

023 543 09 92

023 224 25 26

023 751 72 00

020 601 55 55

06 12 29 58 71

0800 00089 00

023 5436046

E-mailadressen en/of websites

E-mail: info@apotheekmolenwijk.nl
Website: https://molenwijk.dezoed.nl
E-mail: info:buurtbedrijfhaarlem.nl
Website: www.buurtbedrijfhaarlem.nl
E-mail: info@haarlem.buuv.nu
Website: https://haarlem.buuv.nu
E-mail: info@cjghaarlem.nl
Website: https://cjgkennemerland.nl
E-mail: informatie@dierenambulance-haarlem.nl
Website: www.dierenambulance-haarlem.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.bdkennemerland.nl
E-mail: klantenservice@elanwonen.nl
Website: www.elanwonen.nl
E-mail: Via webformulier of antwoord@haarlem.nl
Website: www.haarlem.nl
E-mail: info@ggdkennemerland.nl
Website: www.ggdkennemerland.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.haarlem.nl/melding
E-mail: post@rijnland.net
Website: www.rijnland.net
E-mail: Via webformulier
Website: www.juridischloket.nl
Chatten: Via website
Website: www.kindertelefoon.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.meldmisdaadanoniem.nl
E-mail: info@spaarnelanden.nl
Website: www.spaarnelanden.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.politie.nl
E-mail: mail@prewonen.nl
Website: www.prewonen.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.slachtofferhulp.nl
E-mail: wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nl
Website: www.sociaalwijkteamhaarlem.nl 
E-mail: Via webformulier
Website: https://spoedposthaarlem.nl
E-mail: info@spaarnelanden.nl
Website: www.spaarnelanden.nl
E-mail: Via webformulier
Website: https://bezoekbas.nl
E-mail: info@wijkraadmolenwijk.nl
Website: www.wijkraadmolenwijk.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.ymere.nl
E-mail: nvt
Website: https://zoefzoefhaarlem.nl






