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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 6 

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

Beste allemaal, 

 

Er is weer aardig wat te melden. Veel leesplezier! 

 
Half juni is de wijkkrant van de zomer weer verspreid in de wijk, en dat kan je merken. Margo is al door diverse 
mensen aangesproken over de mooie wijkkrant, die zij maakt. Zij heeft dit keer een wijk bezorgd van een 
bezorger, die met vakantie is, en zodoende spraken best veel mensen haar aan over de krant. Terechte 
complimenten overigens aan Margo! 

En de krant wordt goed gelezen. Dat is te merken aan de mailtjes, die binnenkomen naar aanleiding van 
diverse artikelen. Een aantal mensen heeft zich geabonneerd op de Nieuwsbrief, om zo op de hoogte te blijven 
van de activiteiten van de wijkraad. Anderen gaven aan bij onze adverteerders, dat zij hun advertentie hadden 
gezien en toen ik bij Irma van de Nes kwam (boerderijwinkel) wist zij mij te vertellen dat er al klanten extra 
waren gekomen op de woensdagmiddag. Die hadden dit in de wijkkrant gelezen, goed he? 

 
Ook halverwege juni was de week van de 
schoonmaakactie in de Waddenbuurt. Op 
maandag, dinsdag en donderdag is er 
gewandeld en geprikt (door volwassenen, 
kinderen, Handhavers, Pré Wonen etc.) en 
op vrijdag was er een workshop bij 
MooiZooi over wat je nog van restafval kunt 
maken. Een groot succes, deze week die 
vooruitliep op de uitrol van SPA in 
Molenwijk. 
 

 

 

 
 

Na deze grote schoonmaakacties is Spaarnelanden weer druk in de 
weer geweest in Molenwijk. De nieuwe containers voor Gft en 
papier zijn in de wijken met flats geplaatst. Alle bewoners kregen 
een brief met een pakketje groenzakjes en een bon  in de 
brievenbus. Met de bon konden de bewoners op 2 dagen  en 2 
verschillende plekken een groenemmertje en een tas (voor papier) 
ophalen. Spaarnelanden en de gemeente Haarlem deelden uit. Er 
werd goed gebruik van gemaakt en de mensen waren er erg 
enthousiast over. We hoorden verhalen van mensen, die altijd alle 
vuil al scheidden en die blij waren dat ze nu dichter bij huis de boel 
kwijt kunnen. Hopelijk gaat het systeem echt goed lopen!  

 
Vorige week was er weer een bijeenkomst van de buurtouders. Voor de laatste keer met Kitty van Tooren 

erbij. Zij heeft een andere baan binnen de gemeente gekregen, en wilde graag nog een keer zich actief inzetten 

voor onze buurtproblemen. Met een behoorlijk lijstje van to-do dingen (die ze in haar laatste werkdagen in 

deze baan nog voor ons wil gaan aanpakken) nam ze afscheid. Paulien had een mooie afscheidsspeech en 

een passend cadeau voor Kitty. Een supergoeie bijeenkomst (hulde aan Paulien). En Kitty zullen we zeker 

terugzien op de Buurtcamping, zei ze…. 
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De eerste koffieochtend was nog lekker rustig. De bewoners van 
onze wijk moeten waarschijnlijk nog even wennen aan het idee 
dat ze weer terecht kunnen bij de wijkraad, politie, Handhaving, 
corporaties e.d. 
Maar voor een eerste keer was het wel heel goed dat al deze 
instanties elkaar ook weer eens “live” zagen. Frits heeft de 
honneurs voor de wijkraad dit keer op zich genomen; hij ging bij 
diverse gasten even langs en vertelde van het nut van deze 
ochtenden. 
Walter Ooms had de koffievoorziening voor zijn rekening 
genomen – samen met een medewerkster van Het Open Huis 
– en nu maar hopen dat de loop er weer snel in gaat komen bij 
de bewoners van Molenwijk. 
We gaan het elke week aankondigen op Facebook en op onze 
website. 

Wethouder Floor Roduner heeft onze wijk 
vereerd met een bezoek. De start was met koffie 
in onze nieuwe wijkraadskamer. Wij hebben met 
hem uitgebreid gesproken over de plannen voor 
Molenwijk-noord. Momenteel wordt gewerkt aan 
de Gebiedsvisie voor dit stuk van onze wijk. Wij 
hebben er nogmaals op gehamerd dat ook het 
perceel Zwemmerslaan hierbij betrokken moet 
worden. Na de koffie heeft hij een leuk 
hebbedingetje gekocht bij Woord & Daad en 
uitgebreid gesproken met Anja. Zij heeft hem de 
doelstellingen van Het Open Huis en hun 
activiteiten die nu al in deze locatie plaatsvinden 
uitgelegd. Daarna hebben we een uur 
rondgefietst door de diverse interessante plekken 
van onze wijk. Hij heeft hopelijk veel opgestoken 
van deze tocht. 
  

 
 

 

  

Na de fietstocht met Floor Roduner werd er 
verzameld bij de parkeerplaats van 
voetbalvereniging Davo om aan te sluiten 
bij een groepje mensen, die de plannen van 
Leven Op Water bij de Schouwbroekerplas 
gingen bekijken. Hier waren van de partij: 
burgemeester Jos Wienen, wethouder 
Floor Roduner, de stadsarchitect Jan Hein 
Schenk, Laura Bakema (junior 
gebiedsmanager Schalkwijk), twee 
wijkraadsvoorzitters (Europawijk en 
Molenwijk) en de mensen van de plannen: 
LOW.  
De plannen voor kleine horeca op het water 
van de plas werden enthousiast 
aangeprijsd door de initiatiefnemers. Ter 
plekke werd gekeken hoe de mogelijkheden 
er bij liggen. Hiernaast een leuke foto, 
genomen onder de brug!! 
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De crowdfunding voor Het Open Koffie Huis heeft een mooi succesje opgeleverd. Van één van de 
aangeschreven fondsen kregen we bericht dat onze aanvraag was ontvangen en dat zij op 14 juli vergaderen 
en ons daarna informeren. Van een tweede fonds kregen we meteen een toezegging! Dat fonds hadden we 
aangeschreven voor de aanschaf van een vrieskast voor de prijs van 1220 euro. Het geld is ook al door Ruud 
ontvangen; dat was een mooie snelle actie. Het fonds wordt zeker uitgenodigd voor den kopje koffie in Het 
Open Koffie Huis. Met deze gift komt het totaal van de crowdfundingsactie nu op 7951 euro, mooi bedrag 
toch? 

 
Op zaterdagavond vond het 
Midsummernight-evenement plaats bij de 
Jeu de Boulesbanen aan de 
Zuiderzeelaan. Dangelo en zijn kids 
hadden de tweede baan onkruidvrij 
gemaakt en dus kon er naar hartenlust op 
twee banen worden gespeeld. Om even 
voor 20.00 uur startte Margo met haar 
gezellige, vrolijke muziek en zo zorgde zij 
ervoor dat er van lieverlee steeds meer 
mensen op de banen afkwamen. In totaal 
hebben we die avond zo’n 45 – 50 
mensen een plezierige avond bezorgd. 
Onder het genot van een heerlijk drankje 
en wat borrelnootjes (dank, Jumbo!!) 
werd er druk gegooid – en gemeten. Ja, 
het ging er af en toe heel serieus aan toe. 
Om 22.00 uur precies zong Margo het 
bekende afscheidsdeuntje en werd er 
door alle nog aanwezige mensen netjes 
en snel opgeruimd. Complimenten aan 
JanBert voor dit leuke idee. Het is zeker 
de moeite waard om dit zo af en toe te 
herhalen. 
 

 
 

 

 

 

De 4 wijkraden klommen in de pen om de gemeente ervan 
te overtuigen dat het superbelangrijk is voor Schalkwijk om 
het Cultuurcentrum Schalkwijk jaarlijks van een bedrag te 
voorzien, zodat dit centrum gehuisvest kan blijven in het 
Winkelcentrum Schalkwijk. Qua cultuur komt Schalkwijk 
nogal wat tekort en aangezien we over een paar jaar een 
wijk met ongeveer 40.000 inwoners zijn is het toch niet te 
veel gevraagd om onze inwoners – en vooral ook onze 
jeugd – iets cultureels bij te brengen. Hein Peijnenburg 
voorziet met zijn muziekschool grotendeels in deze 
behoefte en dan mag het toch niet zo zijn, dat dit op een 
bedrag van 25.000 euro per jaar de mist in gaat? 
Teken dus allemaal ook de petitie, die op de foto staat (ook 
op onze Facebooksite) en laten we proberen dit centrum 
voor onze wijk te behouden. 
De petitie vind je op: 
https://cultuurcentrumschalkwijk.petities.nl  
 

Maandag wordt dit nogmaals besproken bij de Kadernota, vandaar dat er nu heel veel brieven door allerlei 

instanties worden geschreven (wijkraden, Schalkwijkse scholen, SCAS en nog enkele andere). De PvdA zal 

een motie indienen. Hopelijk komt er een heroverweging ten goede. 
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Naar aanleiding van een artikeltje in de wijkkrant over de “boomgaard” bij de Zwemmerslaan hebben enkele 

bewoners van het Watermolenplantsoen gereageerd. Zij willen meedenken/doen om van dit stukje grond weer 

iets aardigs te gaan maken. We hebben deze mensen in contact gebracht met de schrijver van het artikel en 

zij gaan samen een plan bedenken en dit waarschijnlijk inbrengen bij Schalkwijk aan Zet. Er meldde zich via 

de wijkraadstelefoon nog een meneer, die erg geïnteresseerd hierin is en ook hij gaat aansluiten bij dit groepje. 

Ziet er naar uit dat ook hier weer iets moois uit kan gaan voortvloeien. En laat ook nog maar weer eens zien 

hoe goed de wijkkrant gelezen wordt!!  

 

 

 

Woensdagochtend een interessante bijeenkomst 
bijgewoond, waarin het eindrapport van de winnaars 
van Panorama Lokaal getoond werd. Wethouder 
Floor Roduner, Willem Hein Schenk (stadsarchitect), 
Pré Wonen en de gemeente zaten aan tafel om te 
bekijken wat er in de nieuwbouwwijken in Schalkwijk 
allemaal mogelijk is – en vooral in Molenwijk 
natuurlijk. Er kwamen bijzondere zaken aan de orde: 
het aantal garageboxen en garages onder flats in 
Schalkwijk (dit is enorm!!), het grote aantal 
speelplekken in Schalkwijk. Maar daarbij werd meteen 
aangegeven dat deze speelplekken steeds maar voor 
één leeftijdsgroep bestemd zijn, en in elke buurt zijn 
toch kinderen van alle leeftijden?? Genoeg stof tot 
praten!! 
 
 

De “week van het vuil” in de Waddenbuurt – samen 
met de scholen, Spaarnelanden, Dock, Pré 
Wonen, Sport Support, MooiZooi en Dangelo is 
een groot succes geweest. De afvalcoaches gaven 
informatie aan de kinderen op school en daarna 
gingen ze de straat op. Er werd behoorlijk veel vuil 
opgehaald. Ook gingen op maandag de 
vrijwilligers van Het Open Huis de wijk in met 
papierprikkers en door MooiZooi is op vrijdag een 
workshop gegeven aan de kinderen, waarbij ze te 
zien kregen wat je allemaal met afval voor leuke 
dingen kunt maken. Een leerzame, nuttige week, 
die wordt herhaald in oktober. 

 

 

In de afgelopen week (dinsdagavond) was er weer een bijeenkomst van het kernteam van de Buurtcamping. 

Het kernteam groeit gestaag; alle plekken zijn nu opgevuld. Het programma krijgt al aardig vorm en er komen 

ook al antwoorden van de aangeschreven fondsen binnen. Het wordt best een ingewikkelde organisatie, met 

alle Corona-perikelen, maar we proberen voor alle zaken een passende oplossing te vinden, b.v. we gaan 

werken met plastic borden, kopjes en bestek (afwasbaar), een afwasploeg, aparte eetzitjes voor elke familie 

en meer van dit soort zaken.  

Voor meer informatie of inschrijven, mail naar: debuurtcamping@wijkraadmolenwijk.nl. 

 

 

Tot zover het laatste nieuws. 

 

Blijf gezond! 

 

Riet Ooms  
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II.  Informatie van / uit Gemeente Haarlem 

Schalkwijk aan Zet 2021 start in september 
In september start de 2e editie van Schalkwijk aan Zet. De nieuwsbrief met alle informatie en 

nieuws over de projecten van vorig jaar, 2020, komt volgende week uit. 

Schalkwijk aan Zet is een experiment met het overdragen van zeggenschap en budget aan 

bewoners. Omdat bewoners zelf wel weten wat er moet gebeuren om hun wijk mooier, veiliger, 

duurzamer of gezelliger te maken. Schalkwijk is experimentgebied voor 2020 en 2021.  
 

Nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de plannen van Schalkwijk aan Zet 

2020 en de start van Schalkwijk aan Zet 2021? Abonneer u gratis op de nieuwsbrief en mis niets. 
 

Meer informatie over Schalkwijk aan zet en het abonneren op de nieuwsbrief 

 

Weidevogels spotten in de Hekslootpolder 
Het gaat het dit jaar goed met de jonge weidevogels. De afgelopen maanden is hier door 

vrijwilligers, boeren en Landschap Noord-Holland hard gewerkt om de weidevogels te 

beschermen. De plaatsing van nieuwe voswerende rasters -hekwerken van stroomdraden- heeft 

ervoor gezorgd dat de grutto, kievit, tureluur, kluten en kokmeeuw veilig konden broeden 

Foto: Toussaint Kluiters 

Wandelaars hebben de (stroom)draadjes waar een vossenraster uit bestaat vast wel zien gezien. 

Om uit te leggen waarom de vossenrasters in de weilanden staan, welke soorten weidevogels er 

te zien zijn en met welke bedreigingen deze vogels te maken hebben, is er een informatiebord 

geplaatst. 
 

Walhalla voor vogelaars 

Wethouder Michel Rog van gemeente Haarlem onthulde het infobord. Michel Rog: ”De 

Hekslootpolder is een paradijs voor weidevogels en een walhalla voor vogelaars. Dit bord is van 

grote toegevoegde waarde voor natuurliefhebbers groot en klein. Het is belangrijk dat mensen 

zich realiseren hoe belangrijk weidevogels voor Nederland zijn en dat het heel bijzonder is dat je 

ze hier nog kunt zien.” 
 

Landschap Noord-Holland, Recreatieschap Spaarnwoude, gemeente Haarlem, boeren en vele 

vrijwilligers maken zich hard voor de weidevogels. Ook het informatiebord is een gezamenlijk 

initiatief.  
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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) 

 

 

 

 


