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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 4 

III. Informatie overige organisaties Haarlem 6 

 

Bijlage:   Spaarnelanden nieuwsbrief 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 

 

10 februari 2021  week 49 van de COVID-19 pandemie

 

 

Beste allemaal, 

 

Sinds 1 februari jl. wordt het gebouw van Wester aan de Frieslandlaan 1 gehuurd door Woord & Daad, 

Het Open Huis Haarlem en wijkraad Molenwijk. We zullen hier uitgebreid aandacht aan besteden in onze 

wijkkrant die in maart verschijnt. Onze wijkraadskamer - die we gaan delen met Het Open Huis – wordt 

momenteel enigszins verbouwd: door het slopen van een muurtje is de ruimte zo’n 3,5 meter langer 

geworden. Nu zijn elektra, schilderwerk  en vervolgens een gezellige inrichting aan de beurt.  

Het is de bedoeling dat onze bestuursvergaderingen in deze ruimte worden gehouden en eventueel ook 

besprekingen met kleine groepen.  

De openbare wijkraadsvergaderingen zullen op de begane grond worden gehouden. Nu maar hopen dat 

Covid-19 ons niet al te lang meer in zijn greep houdt, zodat we deze nieuwe ruimte snel zullen kunnen 

openen!  

In de showroom wordt al hard gewerkt door de mensen van Stichting Ontmoeting en de ramen van de 

showroom geven al duidelijk aan wat hier binnenkort staat te gebeuren! We hebben het bord van de 

wijkraad erbij gezet, zodat duidelijk is dat ook wij hier gehuisvest worden. 

Op de aankondiging op Facebook kwamen positieve berichten naar ons toe: veel felicitaties en 

complimenten. Ook een verzoek om in dit gebouw iets voor de jongeren te gaan doen: dit signaal pakken 

we natuurlijk op en gaan we bespreken met Het Open Huis. 

 

Wat een start van de week op maandag 18 januari: nietsvermoedend kwam Frits naar het Ellertsveld om 

een paar fruitbomen te planten en daar werd hij verrast door een groot deel van de wijkraadsleden, een 

afvaardiging van de gemeente Haarlem, mensen van de scouting en zijn eigen familie. Margo’s 

kleindochter had een ballon met 90 erop meegebracht en ook nog een verkeersbord met daarop de tekst: 

hoera! 90; hoe ouder, hoe wijzer. We hebben hem toegezongen en gekeken hoe hij hielp met het planten 

van de eerste boom. Het Haarlems Dagblad was ook present. Frits was bijzonder blij verrast en heeft 

meteen van deze happening een mooie collage gemaakt. 
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Het kiezen  van een nieuwe plek voor het ophalen van grof vuil bij de Burgen is nog niet zo gemakkelijk. 

De gebiedsverbinder heeft samen met de VvE een alternatieve plek gevonden; bekeken wordt nu of deze 

niet weer bezwaren gaat opleveren bij de omwonenden. Er wordt in elk geval goed over nagedacht, 

hopelijk met een voor alle mensen acceptabele eindoplossing. 

 

Half januari hebben wij als 4 Schalkwijkse wijkraadvoorzitters ons jaarlijkse gesprek met de directeur van 

Spaarnelanden gevoerd; als altijd lekker constructief en open. Aandacht gevraagd voor de wijze waarop 

het ophalen van grof vuil wordt geregeld bij de Burgen. Spaarnelanden gaat bekijken of er andere 

mogelijkheden zijn. Ook gevraagd (voor heel Schalkwijk) om meer prullenbakken met deksels: dat scheelt 

echt heel veel vuil op straat. Er zijn al enkele bakken geplaatst in Europawijk, met succes. Ook goed voor 

Spaarnelanden want hun medewerkers hoeven minder zwerfvuil te verwijderen. 

  

Pré Wonen organiseert voor de kinderen in de Waddenflats elke dinsdagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur 

een sport & spelmiddag op het plein bij de Waddenschool. Alle kinderen tussen de 6 en 14 jaar oud zijn 

welkom. Goed initiatief voor deze kids! 

 

De gemeenteraad stemde donderdagavond 28 januari in met de nieuwe wijkraadsverordening. In de 

verordening staan alle regels voor de wijkraden. Grootste verandering is de manier waarop de subsidie 

wordt verdeeld over de wijken.   

Wijkraden krijgen subsidie om de belangen te behartigen van de bewoners en ondernemers in de 

wijk. Tot nu toe werd de jaarlijkse subsidie verdeeld over alle wijken die Haarlem telt. Ook de wijken 

zonder wijkraad. In de nieuwe verordening wordt het geld verdeeld over de bestaande wijkraden. Als een 

nieuwe wijkraad wordt opgericht wordt die in het nieuwe jaar meegenomen in de subsidieverdeling.   

De nieuwe verordening is samen met de wijkraden van Haarlem vormgegeven en heeft voor inspraak ter 

inzage gelegen. De wijkraadsverordening is duidelijker geworden op een aantal punten. Bijvoorbeeld hoe 

een wijkraad opgericht kan worden. Procedures uit het verleden lieten zien dat in de oude tekst ruimte 

was voor discussie. Ook de gebiedswethouders hebben een prominentere rol gekregen in de verordening. 

 

Tot zover het laatste nieuws. 

 

Blijf gezond! 

 

Riet Ooms  
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II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 

 

 LET OP!  GGD vaccineert géén ouderen aan huis 

 1 februari 2021 

We ontvangen berichten dat ouderen buiten onze regio worden gebeld door oplichters die zich 

voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een 

coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt niet! De GGD neemt geen contact op met ouderen 

over het vaccineren en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren. 

 

Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Huisartsen 

nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 

jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM. 

 

Mobiele ouderen bellen zelf met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden 

gevaccineerd op de centrale vaccinatielocatie van GGD Kennemerland in Badhoevedorp (Schiphol). 

Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan. 

 

Heeft u nog vragen over de coronavaccins en de coronavaccinatie? Bel het landelijke nummer 0800 – 

1351 (dagelijks van 8.00 – 20.00 uur), of neem contact op met GGD Kennemerland via 023 789 1631. 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur. 

 

Onze informatie over vaccineren vindt u op ggdkennemerland.nl/coronavaccin 

 

.  

 Vervoer naar priklocaties 

 3 februari 2021 

Huisartsen zijn gestart met het uitnodigen van thuiswonende ouderen (90+ sinds maandag 25 januari 

en 85-90-jarigen sinds 1 februari) om zich te laten vaccineren tegen corona. Behoort u tot deze groep? 

Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging via uw huisarts. 

 

Uitnodigingsbrief 

Als u na overleg met uw huisarts voor kiest uzelf te laten vaccineren op de priklocatie van de GGD (op 

Schiphol), dan krijgt u een uitnodigingsbrief van het RIVM. Hierin wordt u verzocht een (landelijk) 

nummer te bellen voor het maken van een afspraak. 

U kunt op verschillende manieren naar de priklocaties toe: 

 u rijdt er zelf naartoe of gaat met het openbaar vervoer 

 u wordt gereden door een familielid of bekende (u mag een begeleider meenemen) 

 u heeft een Wmo-vervoerspas. 

 

U heeft een Wmo-vervoerspas/Valyspas 

Met een Wmo-vervoerspas kunt u gebruikmaken van RegioRijder (reserveringsnummer: 0900 -9343), 

de regionale vervoerder voor mensen met een Wmo-indicatie. Heeft u een Valyspas, dan kunt u een 

beroep doen op personenvervoerder Valys (0900 -9630). 

 

Zowel RegioRijder als Valys vraagt geen eigen bijdrage van u. Ook schrijven zij niets van uw kilometer-

saldo af. 
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Heeft u geen Wmo-vervoerspas/Valyspas? 

Kunt u niet zelf rijden of met het openbaar vervoer, heeft u geen familielid of bekende die u wilt rijden 

en heeft u geen Wmo-vervoerspas/Valyspas? Dan kunt u contact opnemen met RegioRijder (0900 - 

9343).  

Deze vervoerder kan u dan in dat geval gratis vervoeren. 

Houd er rekening mee dat RegioRijder uw rit moet inpassen in zijn vervoersschema. In verband met 

het afstand houden, is sprake van een beperkt aantal zitplaatsen in de bus. Reserveer uiterlijk 1 dag 

voor vertrek. 

 

Mondkapje in de taxi 

Gaat u gebruikmaken van het vervoer van RegioRijder of Valys? Zorg er dan voor dat u een medisch 

mondkapje bij u heeft (een IIR ofwel 2R). U bent namelijk verplicht een mondkapje in de bus of taxi te 

dragen. Medische mondkapjes zijn verkrijgbaar bij de apotheek of online te bestellen. 
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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. 

Initiatieven Schalkwijk 

 

 

 

 


