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Voorwoord

De complimenten voor....
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Riet Ooms

Van de voorzitter

In de vorige wijkkrant meldde ik dat de 

secretaris van de wijkraad stopte met 

haar werkzaamheden en deed ik een 

oproep ter invulling van de ontstane 

vacature. In deze krant kan ik u berichten 

dat zich inmiddels een kandidaat voor 

deze functie heeft aangemeld: Marjolein 
Huijser. Daar is de hele wijkraad 

bijzonder blij mee, want het is tenslotte 
een functie in het dagelijks bestuur. 
Welkom Marjolein en veel succes! 

Belangrijk nieuws over de RES elders 

in dit nummer. U kent vast en zeker de 

plannen van de gemeente om o.a. op 

de Molenplas en de Schouwbroekerplas 

zonnepanelen te leggen; dit in het kader 

van de Energietransitie. Lees het hele 
verhaal en bekijk de resultaten van de 

poll. Er is goed actie gevoerd in heel 
Schalkwijk.

In deze Coronatijd is het moeilijk om 
de contacten met de wijkbewoners 

optimaal te houden; de wijkraad stuurt 
wel regelmatig informatie over lopende 
zaken aan bewoners, die zich hebben 

opgegeven voor onze Nieuwsbrief.

Wilt u die ook ontvangen? Stuur een 
mail aan info@wijkraadmolenwijk.nl 

en vermeld: aanmelding nieuwsbrief. 

Zodra het mogelijk is gaan wij uiteraard 

de maandelijkse vergaderingen van de 

wijkraad weer starten. Die zullen dan 

plaatsvinden in ons nieuwe onderkomen 

aan de Frieslandlaan 1, in Het Open 
Koffie Huis. Het is de bedoeling om ook 
daar in oktober de jaarvergadering te 

houden. Verder is de wijkraad actief in 

Zonnepanelen van Elan Wonen

Elan Wonen vindt het belangrijk dat 
haar huurders betaalbaar blijven 

wonen. Daarom investeren wij in het 

plaatsen van zonnepanelen op daken 

van eengezinswoningen. Zo ook in 

Molenwijk. Met zonnepanelen wekken 

huurders hun eigen stroom op en wordt 

de energierekening een stuk lager. Ieder 

jaar krijgen diverse huurders van Elan 

Wonen een aanbod om zonnepanelen 
af te nemen. De aanschaf, de plaatsing 

en het onderhoud van de zonnepanelen 

worden door Elan Wonen betaald. 
De huurder betaalt alleen een bedrag 

aan servicekosten. De zonnepanelen 

worden geïnstalleerd door onze 

partner Sungevity. Zij beoordelen ook 

of zonnepanelen goed werken op 

een eengezinswoning. Hierbij wordt 

gekeken naar de ligging van het dak, 

hoe schuin het dak is, de beschikbare 

ruimte voor zonnepanelen en het aantal 

zonuren per jaar. Alleen als een woning 

geschikt is, krijgt de huurder een aanbod 

voor zonnepanelen. Een woning met 

zonnepanelen is niet alleen goed voor 

de portemonnee van de huurder. Het is 

ook goed voor het milieu. Zonnepanelen 

leveren liefst 22 jaar milieuwinst op!

Een goed initiatief, wie weet volgen er 
meer !

het bestuderen en becommentariëren 

van allerlei gemeentelijke plannen: 

de Woonvisie, het Mobiliteitsbeleid, 
het beleidsstuk “Veilig op weg”, het 

conceptbestemmingsplan Molenwijk, 

etc. Wij zetten ons ook in voor 
Schalkwijk aan Zet, Schalkwijk aan 

Zee en de Buurtcamping. Daarnaast 

bemoeien onze “specialisten” zich met 

hun eigen werkgebied: wijkbeheer, 

buurtouders, groengroepen en 

klankbordgroepen. 

Bijzonder triest was het om te zien 

hoe vandalen brand stichtten bij het 
net aangelegde Tiny Forest (bij de 

Molenwiekschool). Al na een paar 

weken vond deze vernieling plaats. Heel 

jammer dat kennelijk bepaalde jongeren 

er plezier aan beleven om dit soort 

streken te leveren. Laten we met elkaar 

proberen te voorkomen dat zoiets nog 

eens gebeurt en spreek elkaar erop aan.

En, helaas, nog een heel vervelende 

zaak: in het parkje achter de Jumbo is 

een groep vrijwilligers actief om van 
deze wildernis weer een mooi park te 

maken, 

met veel 

bloeiende 

struiken en 

bloemen. 

De 

bedoeling 

is dat hier alle wijkbewoners van 

kunnen genieten. Maar wat gebeurt er? 
Vandalen beschadigen de net geplante 

boompjes en knakken ze zelfs om!! Laten 
we samen opletten of we de daders 
kunnen betrappen en ze dan aanspreken 

op dit soort gedrag. Jammer dat het 

werk van onze vrijwilligers zo wordt 

“gewaardeerd”. 

Meer waardering krijgt de groep van de 

politiek: als alles volgens plan verloopt 
helpen 7 fractieleden van D66 met 
het verwijderen van brandnetels en 

bramenstruiken op 29 mei. In het kader 

van de actie NL Doet kan die zaterdag 
heel wat werk verzet worden. Dank aan 

deze enthousiaste partij!

In deze wijkkrant dit keer niet de rubriek 

“Ontwikkelingen in de wijk”. Hiervoor 
in de plaats komt een artikel over de 
invoering van het scheiden van afval 

in de flats van Molenwijk (SPA) door 
Spaarnelanden. Dit vind ik zo belangrijk, 

dat de Ontwikkelingen hier maar even 
voor moeten wijken.

En dan hopen we natuurlijk op een 

mooie zomer, met een beetje meer 

vrijheden en mogelijkheden om te 

genieten. Moet gaan lukken!



Molenwijk en de afvalscheiding

Even voorstellen
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Molenwijk krijgt extra 

afvalscheidingscontainers. Deze worden 

tussen 7 en 18 juni 2021 geplaatst. 

Zo wordt het voor iedereen in de wijk 

gemakkelijk om afval te scheiden, 

ook voor bewoners zonder eigen 

rolcontainers in de tuin. 

Gratis gft-emmertje

Als alle nieuwe containers in juni 

geplaatst zijn, ontvangen de bewoners 

van de hoogbouw in Molenwijk een 

pakketje van Spaarnelanden. Daarin 

zit informatie over het scheiden van 
gft (groente-, fruit- en tuinafval en 
etensresten): waarom scheiden we gft 
en wat hoort er wel en niet in de gft-
container? 

In dat pakketje zit ook een rolletje 

composteerbare zakjes én een coupon 

voor een gratis gft-emmertje. 

Eind juni is Spaarnelanden op 

verschillende locaties in de wijk te 
vinden zodat bewoners gemakkelijk een 

gft-emmertje kunnen ophalen en vragen 
kunnen stellen over afvalscheiding. De 

precieze data en locatie zijn te vinden 
in de brief die bij het pakketje gevoegd 

wordt. 

Wil je helpen met betere 
afvalscheiding en een schone 
buurt?

Word dan adoptant van een 
‘grondstofstraatje’, de plek waar de 

afvalscheidingscontainers staan! Samen 
met Spaarnelanden zorg je ervoor dat 

er meer afval gescheiden wordt in 

jouw buurt, dat er geen restafval in de 

verkeerde containers belandt en dat het 

schoon blijft rondom de containers. 

In andere buurten blijken deze vrijwillige 

adoptanten een enorme bijdrage te 

leveren aan een schonere buurt. Juist als 

buurtbewoners actief helpen, worden 
medebewoners gemotiveerd hun afval 
goed te scheiden.

Wat wordt er van je verwacht? 

Je hebt een voorlichtingsrol naar andere 
bewoners over afvalscheiding en het 

schoon houden van de grondstofstraat

Je neemt regelmatig polshoogte bij de 
containers 

Als er huisvuilzakken naast de container 

staan, dan geef je dat aan ons door

Als adoptant krijg je een vast 

aanspreekpunt binnen Spaarnelanden, 

de afvalcoach. Natuurlijk zorgen we dat 

je alle informatie ontvangt die je nodig 
hebt en je krijgt een welkomspakket. 

Ook bespreken we graag de ideeën die 
je hebt om jouw buurt schoner te maken 

en houden we je op de hoogte van de 

resultaten. 

Interesse of meer informatie? Neem 
contact met ons op via:

 afvalscheiden@spaarnelanden.nl 

Ik ben Marjolein Huijser en woon sinds 

1996 in Molenwijk. Ik vind Molenwijk 

een prachtige groene wijk waar het 
fijn wonen is. Ik vind het erg belangrijk 
dat wij een actieve wijkraad hebben, 
want er is veel om te behouden en in 

overleg met de gemeente kunnen we als 

bewoners de wijk nog beter maken. Het 

is erg goed dat de wijkraad een nieuw 

onderkomen heeft gekregen op de 
Frieslandlaan 1.

Iets over mijzelf. Ik houd van veel 

verschillende creatieve dingen. Ik heb 
gezongen in het Haarlems Jazzkoor 

en tegenwoordig schilder ik samen 

met anderen in een gedeeld atelier. 

Ik ben getrouwd met Dik Bol. Wij 
hebben beiden twee kinderen en vier 

kleinkinderen tussen 2 en 5 jaar. Ze 

wonen allemaal nog in Haarlem. 

In juni van dit jaar ga ik met pensioen. 

Tot die tijd werk ik als opbouwwerker 
in een Sociaal Wijkteam aan de 

leefbaarheid van Haarlem Zuid West. 
Een leefbare buurt voor iedereen is altijd 
mijn ding geweest. 

Tijdens mijn studie culturele 

antropologie deed ik een actieonderzoek 
met vrouwen en jongeren in een 

sloppenwijk in Mexicostad. Ik heb daar 

met erg veel plezier gewoond en heb 

met een aantal van de actieve bewoners 
daar nog steeds goed contact. Ook in 
mijn verdere loopbaan ben ik vooral 

bezig geweest met het versterken van 

de samenleving. In Alkmaar in het 

welzijnswerk bij een emancipatiebureau 
en als teamleider. In Haarlem als 

coördinator van een wijkcentrum en als 

opbouwwerker. In Haarlem en Utrecht 

heb ik als ondersteuner van de Brede 

School ontwikkeling gewerkt. Ik vind 

het belangrijk dat mensen hun talenten 

kunnen ontplooien en benutten en 
te zorgen dat iedereen gehoord kan 

worden en mee kan doen.

Mijn interesse in mensen heb ik ook uit 

kunnen bouwen in de 6 jarige studie 

klassieke homeopathie. Ik heb een 

praktijk gehad als klassiek homeopaat. 
Als welzijnswerker maar ook als 

homeopaat probeer ik problemen en 

kansen als een samenhangend geheel 

aan te pakken.

Het met anderen binnen een wijkraad 

gaan werken aan een duurzaam en 

inclusief Molenwijk zie ik dan ook als 

een nieuwe uitdaging.

Marjolein Huijser



Wist u dat...
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*We zijn al meer dan een jaar gebonden 
aan de coronaregels. Lucas Kruse uit 

Molenwijk heeft hierover een boekje 
geschreven met 50 gedichten. Dit boekje 

is te koop bij de Jumbo voor € 10,- of per 

mail: lucas72@kpnmail.nl. De helft van 
de opbrengst is bestemd voor het Rode 

Kruis.

*De peukenbak die wij hadden 

neergezet bij de Jumbo is gestolen. Nu 

liggen de peuken van de rokers weer op 

de grond. Zelfs het kleine asbakje van 

de drankenwinkel heeft iemand mee 
genomen. Dit is te gek voor woorden. 

Hoe lossen we dit op?

*Het tafelblad van de picknicktafel bij de 

molen De Hommel is ook door iemand 

meegenomen, nu staan er alleen nog 

twee losse banken.

*Bij de kerk op 

Frieslandlaan no.15 

hangt een leuk 

boekenkastje in 

prachtige Mondriaan 
kleuren, waar 

je boeken gratis 
kunt lenen en 

boeken die je niet 

meer leest kan brengen. Op de Zuid 
Schalwijkerweg t/o nr. 41 en 42 staat 

ook zo’n boekenkast. Leuke initiatieven! 

*De buurtouders hebben gelukkig twee 

nieuwe mensen erbij! Dat is heel fijn. De 
groep komt maandelijks bij elkaar om 

zaken af te stemmen; eenmaal per jaar 

wordt een bijscholing georganiseerd. 

Er is een speciale telefoon aangeschaft, 
waarmee Paulien snel zaken kan melden 

of doorgeven aan Handhaving, dat hoeft 
dan niet meer via de privé-telefoons. 

Mooie ontwikkelingen! Wilt u zich ook 
aanmelden? Stuur Paulien een mailtje: 
paulien@wijkraadmolenwijk.nl.

*Er is een nieuw informatiebord 
geplaatst in het wijkje bij de bibliotheek. 

Deze wijk hoort ook bij Molenwijk. In 

alle informatieborden komen nieuwe 
kaarten, waarop duidelijk alle straten 

van onze wijk zijn aangegeven zodat 

onbekenden snel hun bestemming 

kunnen vinden. Dit was een lang 

gekoesterde wens van de wijkraad.

* Onze woonbootbewoners ervaren veel 
overlast van de bootjes die veel te hard 

varen in het Spaarne en in de Ringvaart. 

Heeft u een boot, wilt u dan met deze 
mensen rekening houden? Dank u wel.

*Na de zomervakantie krijgen we 
een nieuwe kinderburgemeester en 

kinderraad. Zij worden democratisch 
gekozen. Leerlingen van de basisschool 

kunnen zich hiervoor aanmelden.

*Schalkwijk aan Zee is dit jaar gepland 

op 5 september. Zet het vast in uw 

agenda!

*Maak van je thuis een concertplek. 

Eind juli organiseert de Koorbiënnale 

samen met het Britse topensemble 

VOCES8 vijf online concerten. Vanuit 
de Grote of St. Bavo in het hartje 

van Haarlem wordt er een prachtig 
programma gebracht met juweeltjes 

uit het Nederlands repertoire en 

eigenzinnige werken van moderne 

componisten. Koorbiënnale van 28 juli 

t/m 1 augustus. Kaartverkoop start 

medio mei.

*Schalkwijk uit de kunst.

In het voorjaar 2020 zou in wijkcentrum 

Da Vinci in Meerwijk een expositie van 
amateurkunstenaars plaatsvinden, 

onder de naam Schalwijk Uit De 

Kunst. Door corona is deze echter al 

driemaal uitgesteld. Immers, binnen 

lopen en ongehinderd rondkijken is 

nog niet haalbaar. De expositie is nu 
verschoven naar het weekend van 11 

en 12 september 2021, in de hoop dat 

dan alles weer (redelijk) normaal is. Er 

hadden zich in 2020 veel exposanten 

aangemeld, maar mogelijk vallen er 

mensen af voor wie het weekend in 

september niet uitkomt. 

Wilt u meedoen? Mail dan naar 
schalkwijkuitdekunst@gmail.

com. We hopen in september alle 
geïnteresseerden ongehinderd te 

kunnen verwelkomen. Zet de datum 

maar vast in uw agenda! 

*De boerderijwinkel van Irma 

van de Nes is nu ook open op 

woensdagmiddagen. Tussen 13.00 en 

17.00 uur bent u welkom!
Margo Weesie

Van de redactie
We hopen dat u weer genoten heeft van 
deze krant. We merken aan de reacties, 
dat het steeds meer een krant wordt 

van de Molenwijkers. Dat is een goed 

teken. Ook de ondernemers komen 
steeds meer aan bod. Zelfs de jonge 

ondernemer weet ons te vinden. Heel 

fijn, want we willen er ook zijn voor de 
jonge mensen in onze wijk.

In september besteden we aandacht 

aan de wijk tussen Zuiderzeelaan, 

Amelandstraat en Zwemmerslaan. Weet 
u iets bijzonders te vertellen, laat het 

ons weten.

Wilt u een bijdrage leveren, houdt u dan 
rekening met de volgende punten:

De tekst moet zonder plaatjes worden 

aangeleverd, de foto’s apart en van hoge 

kwaliteit.

Teksten zonder naam kunnen wij niet 

behandelen.

Kopij kunt u uiterlijk 20 augustus mailen 

naar: demolen@wijkraadmolenwijk.nl of 

sturen naar ons nieuwe adres: Wijkraad 
Molenwijk, Frieslandlaan 1, 2036 NE 

Haarlem.

We wensen u een fijne 
zomer.

Margo Weesie
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Park Oosterspaarn en Watermolenplantsoen

Deze wijken staan dit keer centraal in 

onze krant, omdat zij zo’n bijzondere 

vorm hebben en een voorgeschiedenis, 

die de moeite waard is. Eerst iets over 

de naam Oosterspaarn. Deze naam 
komt al voor op hele oude stadskaarten 

van Haarlem. Op een kaart uit 1836 
was dit een polderlandschap en werd 

het gebied bewoond door boeren. Aan 

de overkant van het Spaarne stonden 

grote ’buitens’, waarvan er helaas 

maar een paar bewaard zijn gebleven. 

Haarlem was toen niet groter dan de 

huidige binnenstad. De beroemde 

Haarlemmerhout bestond al, wat groter 

dan nu, maar wel met de eeuwenoude 

bomen in dit mooie stadsbos.

In de krant van dinsdag 13 oktober 

1992 stond het volgende stukje: 'Op een 

stuk grond ten zuiden van het Spaarne 

Lyceum, waar het inmiddels gesloten 

Sportfondsen bad staat, komt een wijk 
met minimaal 100 zeer luxe woningen'. 

Er zijn 7 architectenbureaus aan het 

werk gegaan en uiteindelijk werd er 

gekozen voor het plan van de architecten 

van Delft/Janssen uit Bloemendaal. Een 
apart ontwerp, dat is zeker te zien met 

de ronding in het midden, die ook bij het 

Watermolenplantsoen terug komt.

Met deze beslissing was het plan van 

het bebouwen van de Verenigde Polders 

van de baan. Daar begon het allemaal 

mee. De Verenigde Polders zouden 

bebouwd worden met ongeveer 800 

huizen! Kunt u het zich voorstellen? 
De Kadijk zou een bouwweg worden. 

Nu is het een heel mooi fietspad. Je 
moet er toch niet aan denken, dat 

dit mooie oude veengebied er niet 

meer zou zijn! Heel veel Haarlemmers 
hebben zich hiervoor ingezet. Velen 

gingen protesteren op De Grote 

Markt, ze namen de toen al bestaande 

groenbakken mee om hun mening 

kracht bij te zetten. De wijkraad was ook 
van de partij. Er werd een projectgroep 
‘Verenigde Polders’ opgericht. Ook werd 
er massaal op D66 gestemd tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor 

kwam D66 in de raad en gingen deze 

vreselijk plannen gelukkig van tafel. 

Maar….ons Sportfondsen bad werd 
ingeleverd en moest verdwijnen. 

Dat was en is natuurlijk jammer voor 

onze wijk! Weliswaar kwam daar het 
Boerhaavebad voor in de plaats, maar 

dat was toch anders. Ons zwembad 
had meerdere openluchtbaden en 

weiden, waar zomers werd gespeeld. 

Veel kinderen hebben daar goede 

herinneringen aan. De zwemvierdaagse 

werd er gehouden, de schoolkinderen 

kregen hier zwemles. Met de leerlingen 

van De Molenwiek liepen we iedere 

week naar de zwemles. Velen hebben in 

dit zwembad hun diploma gehaald. 

Het bouwen van Oosterspaarn en 
Watermolenplantsoen leverde de 
gemeente wel een slordige 3 miljoen 

gulden op. De helft ging naar het fonds 
‘De Groene Zoom’ voor het inrichten van 

'de Groene Zoom' rond Schalkwijk, de 

andere helft ging naar de ontwikkeling 
van het Fredrikspark bij het centrum.

Na al deze strubbelingen waren er nog 

plannen om dit poldergebied om te 

zetten in een natuur- en recreatiegebied. 
Dat is gelukkig ook niet gebeurd, 

dan zou de laatste boer ook moeten 

verdwijnen. Het veenweidegebied, 

dat is ontstaan in de 13e eeuw, levert 

mooie landelijke plaatjes op: vele 

soorten bloemen, weidevogels, koeien, 

schapen. De stad lijkt ver weg wanneer 

je vanaf de Zuid-Schalkwijkerweg het 

weiland in kijkt. Een uniek gebied voor 

Haarlem, dat we moeten koesteren. Als 

je nu door Park Oosterspaarn en het 
Watermolenplantsoen loopt, zie je een 
mooie rustige wijk, waar de mensen 
naar alle tevredenheid wonen en is er 

niets meer dat herinnert aan die roerige 

tijden.

Met dank aan:

 Marijke v Kuijeren en Geert Poutsma. 

Margo Weesie

Het zwembad

Een reactie van Marisa

Als klein meisje schreef ze brieven 

naar de gemeente toen haar geliefde 

zwembad moest plaats maken voor een 

villawijk. 

Zij woont in Schalkwijk en vindt dit deel 

van de stad een zeer ondergewaardeerd 

stukje Haarlem.

Een gave plek was het Sportfondsenbad 
aan de Zwemmerslaan.

Hier heb ik al mijn zwemdiploma’s 

gehaald als kind, maar ik koester vooral 

de herinneringen aan het enorme 

buitencomplex dat er bij zat. Drie 

zwembaden, verschillende ligweides, 

speeltuintjes, een snackbar. Ik had een 

abonnement voor 100 gulden en dan 

kon je dus onbeperktde hele zomer 

zwemmen. Hoe gaaf was dat echt! 

Maar ja, toen besloot iemand, de 

gemeente, dacht ik toen, om het hele 

zwemcomplex te slopen en er een 

villawijk neer te knallen. 

Ik was woest! “Hoe konden ze deze 
plek van plezier nou inruilen voor zo’n 

stomme villawijk,” dacht ik. 

Toen heb ik allerlei brieven geschreven 

naar de gemeente, de ontwikkelaar 

en weet ik veel wie. Ik deed natuurlijk 

maar wat, ik was 7 jaar en had bij wijze 

van spreken net geleerd om ‘Aap, Noot, 

Mies’ te schrijven, maar ik vond het zo 

oneerlijk!
Marisa

Foto: Noord-Hollands Archief

foto's: Margo Weesie
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Gezichten uit de wijk

Bij Frits en Coby op de boot

Hartelijk worden we op de boot, 

bijna aan het eind van het Jaagpad, 

ontvangen. De zon schijnt, de wind waait 

en het is heerlijk. We zitten op de steiger, 
met een drankje, en af en toe wandelt er 

iemand voorbij. Meteen ontstaat er een 

geanimeerd gesprek. 

Frits en Coby, beide halverwege de 

70, wonen sinds 10 jaar met hun schip 

op deze plek. Daarvoor woonden ze 

18 jaar bij de scheepswerf, een stukje 

noordelijker. En ook al oogt alles 

heel relaxed: het werk op een schip 

is nooit af! Er moet altijd wel iets 
geverfd worden, aan de motor worden 

gesleuteld of het schip moet de helling 

op voor groot onderhoud. Van binnen 

is het gezellig ingericht, met zelfs twee 

logeerkamertjes waar de kleinkinderen 

slapen als ze er zijn. Samen hebben 

ze vier kinderen en dus ook de nodige 

kleinkinderen. 

Coby groeide op langs de Zuid-

Schalkwijkerweg en kwam later op een 

boot te wonen. Frits woonde al langer 

op een tjalk aan de overkant.

Beide hebben ze Molenwijk zien 

ontstaan; en met Molenwijk kwam 

de vraag om voorzieningen, zoals een 

zwembad. Er was in het begin helemaal 

niets, dus kreeg het zwembad (wat 

slechts een jaar of 20 heeft bestaan 
tot de subsidie werd stopgezet) een 

sociale functie. En laten ze elkaar nou 
voor het eerst hebben ontmoet toen 

ze beide badmeester waren! De relatie 
groeide later, maar o, wat was het een 

gouden tijd! Voor alle leden was het 
feest met kerst, sinterklaas of op andere 

feestdagen. Dan werd er uitgebreid 

getafeld. En met een groep mensen die 

er toendertijd werkte, is nu jaarlijks nog 
steeds een reünie. 

Waar je nu vanaf de Zwemmerslaan 
naar links afslaat richting Zuid-
Schalkwijkerweg, daar waar nu een 

grasveld is, was het zwembad. Met een 

klein binnenbad en een groot buitenbad.

In 1992 werd het zwembad helaas 

gesloopt. Na die tijd is Coby in het 
Boerhaavebad gaan werken en kwam 

Frits bij de gemeente terecht, eerst 

als medewerker speelvoorzieningen 

en daarna als projectleider 

achterstandswijken. Nu zijn ze met 

pensioen, maar stilzitten ho maar!

Voor mensen die meer over het 

zwembad willen weten: Ton Hulsebosch 

kan er nog heel veel meer over vertellen. 

Mirjam Stolp

Foto: Amber Bijster

Ik woon hier sinds september 1996 en 

ben dus een van de eerste bewoners van 

het Watermolenplantsoen.

De hoofdreden waarom ik hier ben 

komen wonen, was de ruime lichte 

woning met inpandige garage en balkon. 

Ook de rustige ligging aan de rand van 
de stad was voor mij belangrijk, na een 

jaar of twee in het (lawaaierige) centrum 

van Haarlem gewoond te hebben.

Kort nadat vrijwel iedereen zijn 

woning was ingetrokken hebben we, 

samen met de bewoners van het 

tegenoverliggende Park Oosterspaarn 
een belangenvereniging van eigenaren 

gevormd. 

Het primaire doel van deze vereniging 

was om als eigenaren/ bewoners als één 

partij tegenover de projectontwikkelaar-
bouwer van de net gebouwde woningen 

op te treden in geval van bouw– en 

installatietechnische problemen.

Nadat deze problemen overwonnen 

waren heeft de vereniging zich gericht 
op de sociale aspecten in de wijk. Zo 

worden er elk jaar een zomer barbecue, 

een of twee ‘groendagen’ en een 

kerstborrel georganiseerd, waar het 

merendeel van de bewoners aan mee 

doet. 

De contacten die hierbij ontstaan 

hebben geleid tot o.a. wandelclubjes en 

de oprichting van een buurt app.
Ook worden ervaringen en tips 
uitgewisseld voor onderhoud en 

Wonen aan het Watermolenplantsoen

reparatie van de woningen, zeker nu 
deze meer dan een kwart eeuw oud zijn.

De mensen lopen niet bij elkaar de 

deur plat, maar bij lief en leed en 

noodgevallen staan we voor elkaar 

klaar! De buurt app speelt hierin een 
belangrijke rol.

Ik hoop hier nog lang tevreden te 

wonen. 

Joop Spiekerman

Foto's: Margo Weesie



Schalkwijk aan zet: doe jij nu mee?
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Vorig jaar stelde de gemeenteraad 

70.000 euro beschikbaar voor ideeën 

die Schalkwijk gezelliger, veiliger of 

mooier maakten. Uit de maar liefst 

94 ingediende ideeën kozen de 

Schalkwijkers er 11, die in 2021 moeten 

worden gerealiseerd. Hoe staat het nu 

met de winnende plannen?

Bijna alle winnaars zijn inmiddels gestart 

met de uitvoering van hun idee of doen 

dat op heel korte termijn. Sommige 

plannen krijgen al echt vorm, zoals 

de Schalkwijkse honingstand en het 

Onderwijsloket Schalkwijk. Eind april 
verschijnt het verhaal over Schalkwijkse 

‘Best Friends’ in de Haarlemse 

Kinderkrant. In de nieuwsbrief 

Schalkwijk aan Zet leest u waar iedereen 

mee bezig is. Je kunt je gratis abonneren 
via deze pagina: Schalkwijk aan Zet - 

Gemeente Haarlem.

De tweede ronde 

September lijkt nog ver weg, maar we 

zijn nu al bezig met de voorbereiding 

voor de tweede editie van Schalkwijk 
aan Zet. Je kunt dan opnieuw plannen 

indienen om Schalkwijk mooier, 

gezelliger en duurzamer te maken. 

Het budget is hetzelfde: 70.000 euro. 

Voorwaarde is dat je je plan binnen 1 

jaar zelf uitvoert. Daar heb je het hele 

jaar 2022 de tijd voor.

Heb jij een goed idee?

Ga nu alvast aan de slag met het maken 

van een plan. Vraag mensen om je te 

helpen, bedenk wat je nodig hebt aan 

ruimtes en spullen. Ga op zoek naar 

medestanders, maak een inschatting van 
hoeveel geld je nodig hebt en zet het 

alvast op papier. 

Iedereen met hart voor Schalkwijk mag 

een plan indienen: bewoners, mensen 

die er werken of naar school gaan, er 

vrienden of familie hebben. Je leeftijd 
maakt niet uit. In mei verschijnt de 

Haarlemse Kinderkrant met een speciaal 

artikel over Schalkwijk aan Zet en wat 
basisschoolleerlingen daarmee kunnen 

doen.

Meer weten?

Eind augustus gaat de website Schalkwijk 

aan Zet 2021 live. Tot die tijd kun je 
voor algemene informatie terecht op 
de website van de gemeente Haarlem: 

Schalkwijk aan Zet - Gemeente Haarlem.

Wil je specifiekere informatie? Stuur 
dan een bericht naar schalkwijkaanzet@

haarlem.nl. Het Schalkwijk aan Zet-team 

beantwoordt je vraag zo snel mogelijk.

Dus, Molenwijkers met leuke 

ideeën: aan de slag!!

De boomgaard tegenover het landbouwmuseum 

Soms staart je iets al een tijdje 
aan zonder dat je het echt ziet. De 

grotendeels ontmantelde boomgaard 

op de zuidhoek van de Zuid-

Schalkwijkerweg /Zwemmerslaan is 

zo iets. Ergens in het grijze verleden 

is deze boomgaard ontworpen door 

een kunstenares en aangelegd door 

de Gemeente. Vervolgens is hij in 

de vergetelheid geraakt. Het terrein 

met een bruikbare oppervlakte van 

circa 1 hectare wordt nu incidenteel 

van dode bomen ontdaan en verder 

gebeurt er bij mijn weten niet veel. De 

vruchtbomen zijn deels verdwenen en 

de nog resterende bomen behoeven 

nadrukkelijk onderhoud.

Volgens mij kan dit stukje Groene Zoom 

nieuw leven ingeblazen worden door de 

eigen wijkbewoners, die het leuk vinden 

om in deze tijd van vergroening en gifvrij 
tuinieren iets tastbaars te doen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld ook aan een deel 

wilde bloemen inzaaien ten behoeve van 

bijen en vlinders. 

Andere ontwikkelingen als teelt van 

bijzondere kruiden en groentes onder 

de bomen is uiteraard ook mogelijk. 

De oevers van het terrein zijn hoog 

en kunnen dienst doen als nestoever 

voor de ijsvogel, die daar regelmatig 
boven de sloot gezien wordt. Kortom 

mogelijkheden te over. Je kunt lekker 

in de grond wroeten, nieuwe mensen 

ontmoeten en een bijdrage leveren 

aan een groenere wereld. Als iemand 

zich geroepen voelt om de trekker 

van dit project te worden, dan kan het 

idee worden ingediend bij het project 

Schalkwijk aan Zet. De Wijkraad kan u 
ondersteunen bij de aanvraag.

Foto/tekst: Hans Geerdink

Mijn naam is Corjan de Winter en 
vanaf begin februari ben ik de nieuwe 

buurtbeheerder voor Pré Wonen in 
Molenwijk. Ik ben 59 jaar en woon in 

Castricum. Tot begin dit jaar werkte ik 

als afvalcoach bij Spaarnelanden. In die 

rol heb ik Molenwijk al enigszins leren 

kennen. Molenwijk lijkt een vrij rustige 
wijk, maar nu ik er een tijdje rondloop, 

merk ik dat er veel meer activiteiten 
plaatsvinden en ontwikkeld worden dan 

je op het eerste oog zou verwachten 

en waar Molenwijk zeker trots op kan 

zijn. Terugkijkend op de eerste maanden 

moet ik zeggen dat ik heel hartelijk ben 

ontvangen. De komende tijd zal ik zeker 
benutten om de wijk en bewoners nog 
beter te leren kennen. Hopelijk, voor 

iedereen, kan dat binnen afzienbare tijd 
zonder beperkingen!

Corjan de Winter

Pré Wonen
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Dank zij alle reacties die de wijkraden 
ontvingen zullen de komende twee 

jaar geen plannen gemaakt worden 

om zonnepanelen op de Schalkwijkse 

plassen te plaatsen. Wij willen iedereen 
die gereageerd heeft dan ook hartelijk 
bedanken voor de moeite die u hiervoor 

genomen heeft!

Wat was het voorstel?

Om in 2050 energieneutraal te zijn, 
waren er voorstellen om zonnepanelen 

te leggen op de Schouwbroekerplas 

en de Molenplas. De vier wijkraden in 

Schalkwijk zijn hier tegen, omdat deze 

plassen een belangrijke recreatieve 
functie hebben en onmisbaar zijn als 
voedselgebieden voor de vogels.

Veel reacties bewoners

In de vorige wijkkrant hebben 

wij u over de gemeentelijke 

plannen geïnformeerd en 

gevraagd om via internet een 

vragenlijstje in te vullen. Wij 
hebben heel veel reacties 
gekregen, waarvan het merendeel 

(90%) tegen de plaatsing van 

zonnepanelen op het water. Ook 
op Facebook hebben we heel 

veel commentaren gekregen, 

die ook heel duidelijk tegen 

het plaatsen van zonnepanelen 

op de Molenplas en de 

Schouwbroekerplas waren. 

Wethouder heeft geluisterd.

In een overleg met de wethouder 

hebben de voorzitters van de wijkraden 
van Schalkwijk deze reacties besproken. 
We hebben bepleit om eerst te bekijken 
of er voldoende energie opgewekt kan 

worden door zonnepanelen op daken 

en gevels te leggen. De wethouder heeft 
goed naar ons geluisterd. Toegezegd is 

dat de komende twee jaar geen plannen 

gemaakt worden om zonnepanelen op 

de plassen te leggen. Ook hebben wij 
afgesproken dat de gemeente en de 

wijkraden zich zullen inspannen om 

zoveel mogelijk zonnepanelen op de 

daken en de gevels te krijgen. Als het 

niet lukt om op deze manier genoeg 

energie op te wekken, dan wordt in 

2022 opnieuw bekeken of toch plannen 

worden gemaakt om zonnepanelen op 

de plassen te leggen.

Op daken en gevels

Wij roepen dan ook iedereen op om 
zich in te spannen om zonnepanelen 

op daken en op gevels te leggen. Als u 

aanvullende ideeën heeft voor plekken 
waar zonnepanelen gelegd kunnen 

worden dan horen wij dat graag van u.

U kunt reageren via

info@wijkraadmolenwijk.nl. 

Namens de vier wijkraden in Schalkwijk,

Marijke ‘t Hart

Er is iets moois gaande in Molenwijk

Afval in de wijk 

Al langere tijd bestaat er grote ergernis 
over de manier waarop met afval wordt 

omgegaan. Door de hele wijk liggen 

soms bergen vuil gestort. Molenwijk 

verpaupert op deze manier en dat kan 

niet de bedoeling zijn.

Verschillende organisaties slaan hun 
handen ineen om samen te werken in 

de wijk aan thema’s die extra aandacht 

vragen. 

Dit jaar geven 

we aandacht 

aan het thema 

afval, omdat 

we zien dat er 

in deze wijk 

meer afval ligt dan in andere wijken. 

We organiseren daarom een 

“Week tegen afval” 
van 14 juni – 19 juni 

In deze week zijn er verschillende 

acties, zoals knijpdates, waarbij je al 
wandelend het zwerfvuil opruimt en 

afsluit met een gezellig kop koffie of 
thee, de vaste activiteit van Dangelo 
die samen met kinderen uit de wijk 

opruimt, de vaste sport en spel activiteit 
op dinsdagmiddag met het thema afval, 

inclusief Bakkie in de buurt voor de 

ouders om onder een bakkie koffie over 
het onderwerp te praten, een bezoekje 

van de afvalcoaches van Spaarnelanden 

aan de basisscholen en extra aandacht in 

de schoollessen over het thema.

Houd de website van de wijkraad en 

de sociaal media van een van ons in de 

gaten voor het weekprogramma en meer 

info over de afvalweek! 

En doet u samen met uw buurman 

of buurvrouw ook mee met het 

schoonhouden van uw wijk?

De organisaties die mee doen zijn: 
Spaarnelanden, Dangelo, de Wijkraad, 
SportSupport, basisschool de Brandaris, 

basisschool de Wadden, DOCK, de 
Buurtouders, Mooizooi, Hattrick, Thriple 
Threat, Pré Wonen

Namens alle organisaties, 

Suzanne v Rijn
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SUPPEN op de Molenplas!

Een SUPer leuke activiteit voor mensen 
uit deze buurt. De Molenplas is 

verrassend mooi, zeker ook vanaf het 

water. SUP staat voor Stand Up Paddling, 

een sport die enorm in populariteit 

toeneemt. Het is heerlijk om te doen 

en je gebruikt al je spiergroepen. SUP 

kajakken is een leuke variant voor 

wie geen zin heeft in een nat pak en 
ontspannen een stuk wil peddelen. Het 

SUP board is dus veelzijdig te gebruiken; 

staand, op je knieën, zittend, actief, 
meditatief, voor ieder wat wils en voor 
alle leeftijden geschikt. Je kunt er ook 
heerlijk op liggen en relaxen bij warm 

weer. Ook een leuke manier om op 
het water bij te praten met een vriend 

of vriendin. De startplek is de nieuwe 

steiger bij de doeltjes aan de Molenplas. 

Laat je sores achter op de kant en 

geniet van water, vrijheid en natuur. Je 

huurt al een kant en klare SUP vanaf 

€ 15,00 (1,5 uur: € 20,00). Voor lezers 

van de wijkkrant: € 5,00 korting op dit 
tarief. Een strippenkaart voor 5 of 10 x 

is nog voordeliger. Suppen is een ideale 

anderhalve meter activiteit voor teams, 

collega’s of een vriendengroep. Gezellig 

samen met mensen uit je eigen buurt 

suppen/sup kajakken onder begeleiding? 
Sluit je aan op dinsdagavond van 19.00 

tot 20.00 uur. Als je zelf een groepje van 

minimaal 4 personen bij elkaar hebt, kun 

je in overleg een eigen tijdstip kiezen. 
Ben je enthousiast? Neem contact op via 
de mail, Instagram of het formulier op 

de website.

Laten we er een SUPer leuke zomer van 

maken! Website: www.supmolenplas.nl

E-mail: info@supmolenplas.nl

Instagram:@supmolenplas 

Mirjam Mahieu

foto: Yasmin Bots

Beauty secrets by Manon

Even voorstellen, ik ben Manon Mertens, 

34 jaar oud en trotse eigenaresse 

van mijn thuissalon Beauty Secrets 

by Manon in Haarlem. Na jarenlang 

in verschillende branches te hebben 

gewerkt, bleef de beauty branche 

mij het meest interesseren. Direct 

na mijn middelbare school heb ik de 

kappersopleiding gedaan, die jaren 

later werd gevolgd door de cursus 

hairextensions, wimperextensions, 

opleiding tot schoonheidsspecialiste en 

vele andere cursussen omtrent wimpers 

en wenkbrauwen. Het veranderen 

van iemands totale oogopslag vind 

ik het allermooiste om te doen. Op 
1 november 2019 heb ik de knoop 

doorgehakt en schreef ik mijn bedrijf in 

bij de Kamer van Koophandel. Bij Beauty 

Secrets by Manon kun je terecht voor: 

Wimperextensions ‘One by One’, 
Wimperextensions ‘Russian Volume’, 
Lash Volume Lift.

Voor de wenkbrauwen: Brow 

Lamination, Browstyling & Henna, 
Browstyling & Wenkbrauwverf.

Ook voor losse behandelingen, een 
heerlijke ontspannende gezichtsmassage 

of voor het harsen van gezichtszones 

ben je hier aan het juiste adres.

Volg Beauty Secrets by Manon op 

Facebook en Instagram om o.a. de 

nieuwste acties, foto’s en video’s in 
de gaten te houden. Of neem eens 
een kijkje op mijn website: www.

beautysecretsbymanon.nl. Wil je een 
afspraak maken? Tel: 06-27858736 of 
mail: info@beautysecretsbymanon.nl.

Tot gauw! Manon 

Sleutelhangers voor het prinses Maxima ziekenhuis

Mijn naam is Soraya Heesbeen en ik ben 

13 jaar. Ik maak sleutelhangers, omdat 

mijn vriendin erg ziek is en omdat er 

meer onderzoek nodig is naar deze 

vreselijke ziekte kanker.

Ik verkoop deze sleutelhangers voor € 6,- 

daar doe ik dan € 2,- af om de spullen te 

kopen en €1.-hou ik zelf. Ik doneer € 3,-.

Ik wilde eerst mijn haar doneren, maar 

dat vonden mijn ouders niet goed. Ik heb 

dit zelf bedacht. 

Als Ik alles verkocht heb, ga ik een 

cheque maken en dan geef ik het geld 

aan het ziekenhuis.

Ik woon in een woonwagen op de 

Amelandstraat. Als u een sleutelhanger 

wilt bestellen, dan mag u dat doen via 

Face Book. Als u een privé berichtje 

stuurt, dan kan ik foto’s doorsturen van 

de sleutelhangers die ik heb gemaakt.

Alvast bedankt, Soraya
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Het Open Koffie Huis en de Kringloopwinkel

Ik droom...

Misschien heeft u het al gemerkt: de 
wijkraad is een crowdfundingsactie 
begonnen voor Het Open Koffie Huis. 

Het is de bedoeling dat we niet alleen 

koffie kunnen drinken, maar ook iets 
kunnen eten in Het Open Koffie Huis.

Helaas was er niet genoeg geld meer om 

een keuken aan te schaffen. Een goede 
reden om de crowdfundingsactie op te 
zetten. 
Veel mensen uit Schalkwijk hebben al 

geld gestort. 

We zijn bijna op de helft € 6900,-.       

Waarvoor natuurlijk onze hartelijke 
dank! 
We zijn er nog niet, ons streefbedrag is
 € 15.000,-.

Helpt u mee? 
Alle beetjes helpen. Het zou fijn zijn 
om voor de mensen met een kleine 

portemonnee een maaltijd te kunnen 
bereiden.

Op de website van Wijkraad Molenwijk 
kunt u zich aanmelden om te doneren.

U kunt uw bijdrage ook storten op de 

rekening van de wijkraad Molenwijk: 

NL19INGB 0006376070 ten name van de 

Stichting Faciliteiten Wijkraad Molenwijk 
te Haarlem, onder vermelding van: 

keuken Het Open Koffie Huis.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Tot ziens in Het Open Koffie Huis!

Margo Weesie

Ik droom, ja ik droom, het is een van 

mijn gekke wensen,

Ik droom, ja ik droom van een stadion 

vol mensen,

Die juichen nou eens niet voor de 

helden van de sport,

Maar juist eens voor hen waar nooit 

voor gejuicht wordt.

Zoals Jan uit Amsterdam,een zwerver 

die niemand kent en het stadion roept:

"Jan we zijn zo blij dat jij er bent."

En Jan zie je glunderen als hij het 

stadion zo hoort, trekt zijn shirt over 

zijn hoofd alsof hij net heeft gescoord.

Of dat meisje uit de straat waar geen 
kind mee wil spelen, staat opeens op 

de middenstip.
Duizenden kelen juichen voor die lieve 

kleine meid.

"Speel maar zolang je wilt, voor jou 

nemen we alle tijd."

Of die asielzieker uit Irak, waar is hij 
doorheen gegaan?
Gemarteld en gevlucht, maar ik zie hem 

op het veld staan.

En het stadion juicht en ze gaan uit hun 

dak!
Er klinkt een luid applaus voor die man 

uit Irak.

Ik droom van een stadion vol mensen.

Die juichen nou eens niet voor de 

helden van de sport,

maar juist eens voor hen waar nooit 

voor gejuicht wordt.

Ik droom

Herman Boon

De kringloopwinkel

Eindelijk is het zover: garage Wester is 
helemaal omgetoverd tot een gezellige 

en mooie kringloopwinkel van Woord & 
Daad en Het Open Koffie Huis.

Wat is er de laatste maanden hard 
gewerkt door een groot team van 

vrijwilligers en alle mensen van de 

organisaties Woord & Daad, Het Open 
Huis en Het Open Koffie Huis.

De kringloopwinkel is wat kleiner dan 

bij het oude gebouw van V&D, maar 
daardoor misschien wel wat gezelliger. 

De kringloopwinkel is ontstaan uit een 

samenwerkingsverband tussen Woord 
& Daad en Het Open Huis. De winkel 
wordt gerund door vrijwilligers en biedt 

een werkervaringsplek voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 

opbrengst gaat naar goede doelen.

Het Open Koffie Huis

Dit is werkelijk een plek om even bij te 

komen met een lekkere bak koffie of 
thee en niet te vergeten de heerlijke 

appeltaart. Een warme plek om elkaar 

te ontmoeten en verhalen met elkaar 

te delen. Wat ziet deze plek er mooi 

uit, prachtige tegels en de tweede 
hands meubelen maken er een echte 

huiskamer van.

Op 18 mei ging dit allemaal open. Tot 
laat in de nacht is er door gewerkt om 

alles klaar te krijgen en de mensen 

van Schalkwijk te ontvangen. Gelukkig 

kwamen ze ook. Op de eerste dag stond 
er zelfs een rij buiten, maar niemand 

vond dat erg. Iedereen stond lekker met 

elkaar te babbelen.

Ook werden er flyers uitgedeeld bij de 
scholen met een versierde bakfiets. De 
reacties waren allemaal positief:“O, wat 
leuk, ik heb er van gehoord, ik kom gauw 

kijken.”

De kinderen van Molenwijk mochten 

meedoen aan een kleurwedstrijd, ook 

dat vonden vooral de kleinere kinderen 

heel leuk.

Vrijwilligers hadden koekjes gebakken en 

die werden leuk ingepakt uitgedeeld aan 

de naaste bewoners.

Wat een mooie aanwinst voor 
Molenwijk!

 

Open op: dinsd. t/m vrijd. 10 tot 4 uur.
Op zaterdag van 12 tot 4 uur.

Margo Weesie

Crowdfunding
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Buurtcamping

De eerste editie van De Buurtcamping 
Molenplaspark in 2019 was een groot 

succes. Sommige deelnemers waren 

zó enthousiast, dat zij zich meteen 

wilden aanmelden voor het volgende 

jaar! Helaas kon De Buurtcamping 
Molenplaspark 2020 door Covid 19 

niet doorgaan, wat voor zowel voor de 

reeds aangemelde deelnemers, als het 

Kernteam een flinke domper was.

Ook voor dit jaar is het niet zeker, 
maar de vooruitzichten zijn positief. 
Er zijn reeds versoepelingen in de 

coronamaatregelen en uit ervaring 

van vorige zomer is bekend, dat het 

virus door het warmere weer minder 

goed gedijt.Het Kernteam is dan ook 

al een aantal maanden bezig met de 

organisatie.

De Buurtcamping 2021 zal plaatsvinden 

in het op één na laatste weekend van 

de zomervakantie: van vrijdag 20 t/m 
zondag 22 augustus. De organisatie gaat 
ervan uit dat het hele weekend mogelijk 

zal zijn, maar houdt voor de zekerheid 

rekening met eventuele restricties vanuit 
(semi-)overheden: als het kamperen niet 

mogelijk blijkt, zullen de activiteiten op 

zaterdag en zondag wel doorgaan.

Of er nu wel of niet gekampeerd kan 
worden bij alle activiteiten wordt 
rekening gehouden met de basisregels, 

zoals bijvoorbeeld 1,5 meter afstand 

houden. Dit geldt natuurlijk niet voor 

personen uit hetzelfde gezin en kinderen 

tot en met 12 jaar.

Een greep uit de geplande activiteiten: 
Gezamenlijk ontbijt, lunch, diner.

Ochtendgymnastiek 
Ouder-en kind challenge (sport/
behendigheid), Speurtochten, Drum-

trommel-en dansworkshop,

Hutten bouwen, Volleybal, Jeu de Boules
Bonte Avond met muziekquiz en 

karaoke.

De Buurtcamping Molenplaspark is gratis 
voor Haarlem Pas-houders. 

Meedoen?

Stuur een e-mail naar:

debuurtcamping@wijkraadmolenwijk.nl.

U ontvangt dan meer informatie 
over, tarieven, activiteiten,reglement, 
inschrijving, etc.

Graag tot ziens bij De Buurtcamping 

Molenplaspark 2021.

Sylvia van den Berg

Foto: Wouter Moné

Kunst in Schalkwijk 

In en om het winkelcentrum Schalkwijk 

is van 24 t/m 27 juni een kunstroute 

te zien. Aan de parkeergarage hangen 

nieuwe doeken met foto’s, gemaakt 

door leerlingen van de Waddenschool en 
De Globe. Er is ook een route uit gezet. 

Onder de huid, in de boom

Op de route zie je tatoeage kunstwerken, 
gemaakt door bewoners. Zij vertellen 

wat het verhaal is achter hun tatoeage. 

Op het Lissabonplantsoen komt in de 
bomen een groot viltkunstwerk.

Fotosafari en gedichten

In de vijver van het Romolenpark drijft 
een kunstwerk van twaalf kinderen uit 

de wijk. Op de route leest u  gedichten 
gemaakt door kinderen.

Theater

Als de coronamaatregelen het toestaan, 

zijn er live optredens op de Laan van 

Berlijn. Kinderen van de Waddenschool 
hebben met professionele 

theatermakers een voorstelling gemaakt. 

Kom kijken op 24 t/m 27 juni! 

Alle kunst is door bewoners gemaakt. 

Meer weten?
 Kijk op www.stichtingkapsalon.nl voor 

de route.

Kunstroute 'Het ongeziene Gezien'

Elan Wonen

Vanaf 1 april ben ik gestart als 

wijkregisseur bij Elan Wonen in 
Schalkwijk. Een mooie rol die bij mij past 

als geboren en getogen Haarlemmer, 

mijn wieg stond in de Zuiderpolder. 

Als wijkregisseur houd ik me bezig 

met de leefbaarheid in de wijk. Dit is 
voor mij geen onbekend terrein. Ik 

ben opgeleid als toegepast psycholoog 

aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Tijdens mijn studie was ik al veel bezig 

met leefbaarheid en sociale verbinding 
in diverse wijken in Amsterdam. Juist 

die betrokkenheid bij de maatschappij, 

zorgt ervoor dat ik heel veel zin heb om 

uw wijkregisseur te zijn. Dat ik dat nu 

ook mag doen in ‘mijn’ stad, daar word 

ik heel blij van. Daarnaast ben ik zeer 

geïnteresseerd in andere culturen en 

gewoonten. Van elkaar leren en elkaar 

begrijpen, daar worden we allemaal een 

beter mens van. In mijn vrije tijd sport 
ik regelmatig en sta 
ik graag in de keuken 

als ‘hobby chef’. Ik kijk 

ernaar uit om samen 

met u van Molenwijk 

een nóg fijnere wijk te 
maken.

Tobias Lubbers
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Wijkbeheer

Wateroverlast bij woningen 
aan de Christine Koetsstraat

De gemeente heeft naar aanleiding 
van een brief van de bewoners van 

januari 2021, aan het college van 

B&W en na herhaaldelijke aandrang 
van de wijkraad, nu opdracht gegeven 

aan het aannemersbedrijf BAM om te 

onderzoeken wat de oorzaak is van de 

wateroverlast onder die woningen. De 

gemeente is nadrukkelijk gevraagd om 

de wijkraad en de bewoners daarover 

te informeren en te vertellen wat er aan 

gedaan wordt.

Kruising Biesbosweg en het 
voetpad Saeftinge/ Beveland

In Molenwijk is bij de opzet van deze 

wijk bewust gekozen voor een scheiding 

van auto- fiets- en voetgangersverkeer. 
Kinderen kunnen spelen in het 

voetgangersgebied. De gevaarlijke 

punten zijn hierbij de kruisingen van die 

wegen. De kruising op de Biesbosweg 

tussen het Saeftingeplein en Beveland 
is zeer gevaarlijk. Daar zijn dan ook 

diverse malen bijna ongelukken 

gebeurd. Op verzoek van de bewoners 
heeft de wijkraad middels een 
handtekeningenactie, de gemeente 
verzocht daar een drempel aan te 

brengen waardoor de weggebruiker 

gedwongen is zijn snelheid aan 

te passen. De gemeente is het er 

mee eens dat dit een gevaarlijke en 

onoverzichtelijke kruising is en studeert 

nu op de oplossing van het probleem.

Oversteek van het grasveld bij 
Beveland naar de Betuwelaan 

Het verzoek van een bewoner hier 

een tegelpad aan te leggen, is door de 

gemeente afgewezen met als argument 

dat het gras kort wordt gehouden.

Ellertsveld

Het zaaigoed voor een strook van 

insecten aantrekkende planten langs de 

randen van het grasveld ligt nog steeds 

bij Spaarnelanden in afwachting van een 
opdracht van de gemeente.

Beveland

Er zijn weer veel jonge gezinnen met 

kleine kinderen komen wonen in 

Beveland. Er is dus behoefte aan een 
speelplek. Op verzoek van meerdere 
moeders heeft de wijkraad nu de 
gemeente gevraagd de bestaande 

speelplaats die jaren lang op non actief 
is en ontdaan van speeltoestellen, weer 

te herinrichten. 

Frits Breen, wijkbeheer 

Foto's: Frits Breen

Als je door de wijken loopt, kom je heel 

veel 'tegeltuinen' tegen. De gemeente 

Haarlem wil daar iets aan gaan doen.

Haarlem bindt de strijd aan met Leiden 

in het NK Tegelwippen. We horen u 
denken: het NK Tegelwippen? Jawel, het 
Nederlands Kampioenschap Tegelwippen 

wordt dit jaar voor de tweede keer 

georganiseerd in 40 steden. Ook 
Haarlem doet hieraan mee en gaat de 

strijd aan met Leiden.

Het doel is om zo veel mogelijk tegels uit 

de grond te ‘wippen’ en volplanten met 

groen. Uiteraard zijn dat tegels die tegen 

huizen of gebouwen liggen en niet tegels 

midden in een stoep.

Biodiversiteit

De ludieke actie is bedoeld om de 
biodiversiteit in steden te vergroten. 

Volgens tv-tuinman Lodewijk Hoekstra 

hebben tegels nadelige effecten voor 
de biodiversiteit. Meer groen in de 

stad is nodig om de gevolgen van de 

klimaatverandering op te vangen, het is 

goed voor de biodiversiteit én zorgt voor 

afkoeling op hete dagen.

Meedoen?

Wil je meedoen met deze actie? Dat kan, 
sterker nog, de Haarlemse wethouder 

Michel Rog van Beheer Openbare 
Ruimte moedigt het aan: “We vragen 
Haarlemmers om zoveel mogelijk 

tegels in hun tuin te vervangen door 

groen en bomen. Het zou geweldig 

zijn als Haarlemmers groener zijn dan 

Leidenaren! Ik heb mijn Leidse collega’s 
al gemeld dat wij die strijd willen 

winnen.” Alle informatie vind je op 
website, waaronder tips en het aantal 
tegels dat al gewipt is.

Tegels eruit en planten erin

Tegels

Bij de eerste editie, die vorig jaar 
werd gehouden, werden er 95.000 

straatstenen gewipt. Toen ging de strijd 

tussen Amsterdam en Rotterdam. Dit 
jaar duurt het evenement van 30 maart 

tot 30 september. Doe jij ook mee? Zo 
ja, stuur ons een foto van jouw nieuw 

stukje Haarlems groen via de mail!

Veel succes!

Foto: Margo Weesie
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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: molenwijk.dezoed.nl
E-mail: info:buurtbedrijfhaarlem.nl
Website: www.buurtbedrijfhaarlem.nl
E-mail: info@haarlem.buuv.nu
Website: haarlem.buuv.nu
E-mail: info@cjghaarlem.nl
Website: 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: spoedposthaarlem.nl
E-mail: info@spaarnelanden.nl
Website: www.spaarnelanden.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.bezoekbas.nl
E-mail: info@wijkraadmolenwijk.nl
Website: www.wijkraadmolenwijk.nl
E-mail: Via webformulier
Website: www.ymere.nl
E-mail: nvt
Website: zoefzoefhaarlem.nl






