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

 

14 maart 2021  week 53 van de COVID-19 pandemie

 

 

 

Beste allemaal, 

 

Er is weer aardig wat te melden. Veel leesplezier! 

 

Wijkraadkamer Frieslandlaan 1 

Onze behuizing groeit gestaag! Ruud slaapt zo 

ongeveer op de Frieslandlaan no. 1. Samen met zijn 

zoon is hij druk in de weer geweest om de elektra in 

onze nieuwe wijkraadskamer op orde te brengen. Er 

waren veel te weinig stopcontacten en ook de 

verlichting mocht wel wat uitgebreider. Een 

aansluiting voor de beamer is ook meteen aangelegd 

en deze hangt inmiddels aan het plafond. Het 

whiteboard hangt al aan de muur en ook de 

plattegrond van onze wijk heeft weer een mooie plek 

gekregen. Afgelopen week is de vergadertafel 

gebracht en de stoelen staan er vrolijk omheen. We 

kunnen zó gaan vergaderen, dus… zodra het weer 

mag…!!!  
 
Ruud is beste maatjes met de vrijwilligers en leiding 

van Het Open Huis; ze lenen elkaars gereedschap en 

als er ergens een handje nodig is, wordt dat altijd 

aangereikt. Het Open Huis had een vrijwilliger 

beschikbaar voor het schilderwerk in de 

wijkraadkamer en ook het sopwerk is gedaan door hun 

vrijwilligers. Super mooi om te zien hoe goed de 

samenwerking nu al is. 

 

 
 

Omdat er niet voldoende geld meer beschikbaar is bij Woord & Daad voor een goed ingerichte keuken in het pand 

heeft Margo het idee geopperd dat de wijkraad een crowdfundingsactie op zou kunnen zetten om geld bij elkaar 

te krijgen. Een keuken is onmisbaar als we het doel: verbinden, willen halen. Aan de crowdfunding wordt 

momenteel hard gewerkt, maar het is nog tamelijk ingewikkeld om dit op een goede manier in te richten. Hopelijk 

kunnen we snel van start, want de aannemer is nu in huis!  

 

Op het gebied van (keuken-)apparatuur is dus nog e.e.a. nodig. Bent u of kent u iemand die (het liefst 

professionele) apparatuur beschikbaar heeft, laat het ons a.u.b. weten. Er zal dankbaar gebruik van gemaakt 

worden! 

 

Tjadenterrein 

Op het terrein van Tjaden is in de afgelopen week begonnen met heien. De werkzaamheden lopen één week 

achter op de planning – dit vanwege de koudeperiode in februari. 
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Tiny Forest 

Vorige is week het Tiny Forest geplant bij de 
Molenwiekschool. In de wijkkrant meer hierover, maar nu 
alvast een voorproefje. 
 
Samen met mensen van het IVN hebben de leerlingen 
van de Molenwiek heel veel bomen en struiken geplant 
in een stuk grond naast de school. Het is de bedoeling 
dat de leerlingen dit bosgebied gaan onderhouden en 
tegelijkertijd veel leren over de natuur, bomen, struiken 
en fruit.  
 
Als ik goed ben geïnformeerd is dit het eerste Tiny Forest 
in Haarlem en daar zijn we dus best trots op! 

 

Zuid Schalkwijkerweg 

Bij navraag over de voortgang van de werkzaamheden aan de Zuid Schalkwijkerweg bij de gemeente ontving ik 

het volgende antwoord: er is inmiddels een communicatietraject met de bewoners opgezet, de eerste  

Nieuwsbrief is deze week in de brievenbus gevallen. Er wordt nog hard gewerkt aan allerlei technische zaken. Al 

met al is het wel zeker dat het project een jaar wordt opgeschoven. Misschien achteraf bekeken niet zo heel erg, 

want de weg wordt nu echt aan gruzelementen gereden door grote vrachtwagens, die naar de bouw op het 

voormalige Tjadenterrein rijden… 

 

Inwonerspeiling 2020 

De gemeente heeft de resultaten van de inwonerspeiling 2020 op haar website gepubliceerd. Onder het kopje: 

“Haarlem in cijfers” kan je veel interessante informatie vinden over de bevolking van Haarlem, en met name van 

Molenwijk. De cijfers gaan over alle mogelijke onderwerpen: wonen, verkeer, gezondheid, veiligheid, 

gezinssamenstelling, waarde van de woningen enz. Echt interessant leesvoer! 

 

Aardgasvrij 

Wie nog meer interessante zaken wil lezen: de Haarlemse transitievisie warmte laat het toekomstbeeld voor 

aardgasvrij verwarmen zien. Voor de ene buurt is een collectief warmtenet de oplossing, voor de andere buurt 

een individuele oplossing zoals een warmtepomp. De inspraakperiode voor de visie loopt t/m 14 april. Wilt u meer 

weten over de visie en een reactie achterlaten? Dat kan op ��� Visie - Gemeente Haarlem. 
 
Op 30 maart van 19.30 – 20.30 uur is er een online informatiebijeenkomst over gasvrij wonen. Tijdens de 

bijeenkomst worden de plannen in de visie toegelicht. U kunt zich hiervoor aanmelden ��� https://bit.ly/3v2Uqkn.  
 
 

Wijkagent 

Van de politie hebben we vernomen dat onze wijkagent, Mustapha el Yailoufi, zijn werkzaamheden in onze wijk weer 

rustig aan aan het opstarten is. Dat is heel goed nieuws, voor Mustapha én voor ons! Doe rustig aan, Mustapha, en 

hopelijk ben je dan straks weer helemaal beschikbaar. Want we willen je nog lang actief in onze wijk zien. 
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Overig 

De vier Schalkwijkse voorzitters hebben deze week weer eens de koppen bij elkaar gestoken. Gesproken over 

allerlei zaken, die alle vier de wijken aangaan, o.a. de plannen van de gemeente bij de bushub bij de 

Buitenrustbruggen (hier worden ook nog eens heel veel huizen bijgebouwd) en over de voortgang van Schalkwijk 

aan Zet. Ook hebben we de gemeente gevraagd naar de stand van zaken in verband met de RES. Er wordt op dit 

moment gewerkt aan een nieuwe afspraak om weer met ons van gedachten te wisselen. Die is nu definitief 

vastgesteld op 12 april a.s. Wij zullen dan zeker de stand van de poll meenemen in dit gesprek! 

 

Ook hebben we van de gemeente de vervolgopdracht toegestuurd gekregen, die is verstrekt aan de winnaar van 

de prijsvraag Panorama Lokaal. Goed te zien, dat deze groep betrokken blijft bij de ontwikkelingen in onze wijk. 

 

Tot zover het laatste nieuws. 

 

Blijf gezond! 

 

Riet Ooms  
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II.  Informatie van / uit Gemeente Haarlem 

 Veilig stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen 

 18 februari 2021 
 
Woensdag 17 maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente neemt extra maatregelen 

om te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Dit jaar is een deel van de stembureaus bovendien ook al op 

maandag 15 en dinsdag 16 maart open. 

 

U kunt tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen bij een van de stembureaus. We richten alle stembureaus zo 

coronaproof mogelijk in. Zo is alleen gekozen voor grotere locaties, waar u voldoende afstand kunt houden. 

Ook komen er duidelijke looproutes. Er liggen voldoende beschermingsmiddelen klaar, zoals handgel en 

mondkapjes. Alle stembureaus worden regelmatig schoongemaakt.  

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden potloden niet hergebruikt. Iedereen krijgt een eigen potlood, 

dat u mee naar huis mag nemen.  

 

Dit alles wordt door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd. Tot slot staat er bij de ingang iemand 

met een geel hesje die de dag in goede banen leidt en kijkt of het niet te druk wordt.  

 

Vanwege deze extra maatregelen is het op sommige plekken niet mogelijk om op uw vertrouwde locatie te 

stemmen. Bijvoorbeeld omdat die plek niet groot genoeg is om voldoende afstand te kunnen houden. We 

hebben dan gezocht naar een andere locatie die wel geschikt is. In een aantal andere gevallen komt er 

dichtbij de ‘oude’ stemlocatie een tent te staan.  

 

 Extra stemdagen  

Anders dan gewoonlijk, kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ook op maandag 15 en dinsdag 16 

maart hun stem uitbrengen. Dit is vooral bedoeld voor de kwetsbare kiezer, maar niet uitsluitend. 10 

stembureaus openen hun deuren voor de kwetsbare kiezers. Ook deze stembureaus zijn van 7.30 tot 21.00 

uur open. Door de verkiezingen over drie dagen te verspreiden, vermijden we zoveel mogelijk drukte.  

 

 Iemand anders voor u laten stemmen  

Iedereen die in het stembureau wil stemmen, moet eerst de vragen uit de gezondheidscheck 

beantwoorden. Heeft u klachten die op corona kunnen wijzen? Dan mag u niet zelf het stembureau in. U 

kunt dan iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat geldt ook als u om andere redenen niet zelf naar 

het stembureau kunt of wil.  

Let hierbij wel op: de gemachtigde mag voor maximaal 3 personen stemmen en brengt zijn of haar stem 

tegelijk uit met uw stem.  

 

Als de gemachtigde Haarlem woont, gebruikt u hiervoor gewoon uw stempas. Dit kan tot op de dag van de 

verkiezingen. Vul de gegevens op de achterkant van de stempas in en zet allebei een handtekening. Vergeet 

niet een kopie van uw legitimatie mee te geven!  

 

 Stemmen met een beperking 

Heeft u een lichamelijke beperking? Dan kunt u zelf hulp meenemen. Die persoon kan u hulp geven zonder 

dat tussen u beiden 1,5 meter afstand moet worden aangehouden. Lukt dit niet, dan kunt u in het 

stembureau vragen om hulp. Een lid van het stembureau stelt u dan eerst de vragen uit de 

gezondheidscheck. 
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Als u moeite heeft met de kleine letters op het stembiljet, dan kunt u met behulp van de stemmal en audio-

ondersteuning uw stem uitbrengen. Dit kan alleen bij het stembureau in de publiekshal. 

 

Voor mensen in een rolstoel is er een rolstoeltaxi beschikbaar. Die kan u naar het dichtstbijzijnde, 

rolstoeltoegankelijke stembureau brengen.  

 

 Meer informatie 

U vindt alle informatie over de verkiezingen op deze pagina. Deze pagina wordt steeds aangevuld met 

actuele informatie. 

 

 

 

 Bomen geplant voor Tiny Forest Schalkwijk 

 4 maart 2021 
 
Haarlem heeft een eigen Tiny Forest! Leerlingen van basisschool De Molenwiek mochten woensdag 3 maart 

de bomen planten. Bij het mini-bos komt ook een natuurspeelplek. 

 

Het Tiny Forest ligt naast het schoolgebouw van De Molenwiek. Alle leerlingen hebben een eigen boompje 

geadopteerd. Dat gaven ze ook een zelfbedachte naam. In totaal zijn er meer dan zeshonderd bomen en 

struiken in de grond gezet. In de loop van het voorjaar komt het er dus steeds groener uit te zien! 
 
Meer informatie: Tiny Forest Haarlem 

 

NB 

Zie tevens ‘Het laatste nieuws van onze voorzitter’ en de lente-editie van wijkkrant De Molen.(red.) 
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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 : dock.nl/haarlem/schalkwijk/jongeren 

Volwassenen : dock.nl/haarlem/schalkwijk/volwassenen 

Ouders en kinderen : dock.nl/haarlem/schalkwijk/ouders-en-kinderen 

 

 Vrijwilligerscentrum Haarlem: 

-  Plaats jouw hulpvraag zelf op 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 

 

 Sociaal Wijkteam: 

Wat doet een Sociaal Wijkteam 

Wilt u informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte aan iemand 

die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam in uw buurt kan helpen. Bijvoorbeeld bij het 

maken van een plan om uit schulden te komen of weer werk te vinden bij langdurige werkloosheid. 
 
Het Sociaal Wijkteam denkt met u mee als u vragen hebt over wonen, of als u zich eenzaam voelt, of te 

vaak verveelt, of als u huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig hebt, en ook bij een moeizame relatie met 

familie of buren. U krijgt een steuntje in de rug. Ook kunt u met het Sociaal Wijkteam kijken of familie, 

vrienden of buren u kunnen helpen. Voor uw vragen over opvoeden of opgroeien, werkt het Sociaal 

Wijkteam nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

Wijkteam Europawijk en Molenwijk 

Rivièraplein 4 

2037 AS Haarlem 

E wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nl 

T 023 5430992  (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00u) 

 

 

 

 


