
 
 
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. 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 
 

Beste allemaal, 
 
Er is weer aardig wat te melden. Veel leesplezier! 
 

Een heel gelukkig, gezond en productief 2022, dat wens ik iedereen toe! Lekker aan de slag met z’n allen en 
bekijken wat we dit jaar aan mooie dingen voor onze wijk – en de bewoners – voor elkaar kunnen krijgen. 
Wij hebben er zin in! 
 

Na een weekje pauze zijn we begin januari weer gestart met het inloopspreekuur, dat gelukkig – ondanks 
corona-maatregelen – gewoon kan plaatsvinden. Heeft u een wijkgerelateerd(e) vraag of probleem, bent u 
van harte welkom op de Frieslandlaan 1. Het spreekuur is iedere woensdag tussen 10:00u en 12:00u. 
 

Een niet zo fijne start van het nieuwe jaar voor de harde werksters in het parkje achter de Jumbo. Een aantal 
jonge vandalen vindt het nodig om hier elke dag weer struiken en jonge boompjes uit de grond te trekken en 
nieuwe aanplant te vernielen. Enkele boosdoeners zijn al getraceerd en bij Handhaving terecht gekomen. Die 
gaan bij de ouders van deze jongeren op bezoek.  
 

Gemeente Haarlem voert per 1 februari de opkoopbescherming van huizen in. Dit is een maatregel die het 
in principe verboden maakt om koopwoningen aan te kopen (vaak door investeerders) en vervolgens te 
verhuren. Hiervoor hebben wij ook behoorlijk actie gevoerd – en met succes dus. Vanaf die datum moet er 
een vergunning worden aangevraagd voor huizen met een WOZ waarde tot 389.000 euro als de koper dit 
huis wil verhuren.  
 

In december heeft de wijkraad extra informatie gevraagd aan de gemeente en Antea over de tijdelijke weg, 
die moet worden aangelegd tijdens de reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg. Overleg hierover heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat er een “gewone” weg zal worden aangelegd, van asfalt, 
met 2 rijbanen, waarvan ook fietsers, brommers en wandelaars gebruik mogen maken. Wij worden nader 
geïnformeerd, zodra de plannen vastere vorm gaan aannemen. Ook voor de wijkkrant zullen wij tijdig 
informatie krijgen, maar dan moet het plan wel definitief zijn. 
 

Op 27 januari a.s. vindt de volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Zuid Schalkwijkerweg plaats. 
Hopelijk krijgen we dan te horen hoe de tijdelijke weg zal worden aangelegd. En misschien ook al wel 
wanneer er gestart gaat worden? 
 

 

 
 

In hetzelfde overleg hebben wij aangegeven dat het fiets- en 
wandelpad langs de Ringvaart, de Hommeldijk, er wel heel 
slecht aan toe is op verschillende stukken. Vooral het gedeelte 
bij het bruggetje dichtbij de Zuid Schalkwijkerweg is heel smal, 
scheef en kapot. Ik heb daarvan een melding gedaan via de 
Buiten Beter App. Op vrijdag 14 januari heb ik samen met een 
vertegenwoordiger van gemeente Haarlem ter plekke een 
schouw gedaan en hij gaf aan dat dit echt een gevaarlijk stuk 
pad is. Gezamenlijk gaan we proberen om hier snel iets aan te 
laten doen, voordat er ongelukken gebeuren. 
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Dock gaat weer starten met een Bakkie in de 
Buurt. Op vrijdag 4 februari is het pleintje bij 
Saeftinge aan de beurt. Tussen  13.00 en 14.30 
uur staat de kar van Dock op het pleintje en 
kunnen de bewoners terecht voor een bakkie en 
een praatje. 
 

 
 
We kregen van de gemeente de vraag om mee te werken aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit in 
Haarlem. Daartoe mogen alle wijkraden één plek in de wijk aanwijzen waar gedurende een jaar onderzoek 
wordt gedaan naar de lucht ter plekke. Marjolein (onze secretaris) en ik hebben daartoe een avondsessie 
bijgewoond waarin we uitleg kregen over hoe de beste plek in de wijk te zoeken. Het gaat met name om een 
plek waar mensen langdurig in slechte lucht zouden kunnen vertoeven. Er zal nu een jaar lang aan de 
Frieslandlaan – vlakbij de ingang van de school De Wadden en de benzinepomp – waar vooral voor en na 
schooltijd veel ouders langere tijd rondhangen en waar ook best veel autoverkeer plaatsvindt. Wij zijn 
benieuwd wat uit dit onderzoek gaat komen. 

 

 
 

 
Zojuist een leuk bericht van Frits ontvangen! 
Woensdag kwam een bewoonster van 
Saeftinge op het spreekuur. Zij kwam melden 
dat de bestrating op het pleintje Saeftinge 
toch wel erg veel kuilen ging vertonen. En 
behoorlijk diepe ook, dus best gevaarlijk voor 
oudere mensen. 
Zij had dit al eerder bij de gemeente gemeld, 
maar tot nu toe geen reactie en zeker geen 
reparatie  gezien. 
Frits heeft een paar foto’s van de toestand 
gemaakt en dit naar de gemeente gestuurd.  

Er meteen een telefoontje aan gewaagd en zie: vandaag werd Frits gebeld door de bewoonster, dat er druk 
gewerkt werd aan de bestrating op het pleintje. Wederom een bewijs dat melden helpt en dat ons spreekuur 
toch regelmatig mensen kan helpen met problemen. Ook dank aan Frits voor zijn vasthoudendheid: dit geeft 
ons weer energie! 
 
In het Molenplaspark worden binnenkort afvalbakken voor BBQ-kolen geplaatst. Alleen… wij hadden gedacht 
dat er een BBQ bijgeleverd zou worden, maar dat blijkt niet zo te zijn. Er komen 2 afvalbakken, die speciaal 
bedoeld zijn voor kolen. De wijkraad gaat proberen vanuit een ander budget toch een BBQ bij de bakken te 
laten plaatsen.  
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Donderdag 20 januari is in de Commissie Beheer gesproken over de kap van 151 bomen in Haarlem. Het gaat 
hier vooral om bomen, die in zeer slechte toestand verkeren. Voor Molenwijk staat er maar één boom op de 
lijst. Die staat op de Zwemmerslaan (het gaat hier om een z.g. “valse acacia”). 
 
Haarlem gaat starten met het 30 km-beleid. Begin dit jaar wordt er in Haarlem Noord in 53 straten de 30 km. 
ingesteld als maximum snelheid. Het is de bedoeling dat, zoals in zoveel steden, deze 30 kilometer/uur in de 
hele stad zal gaan gelden. Deze eerste 53 straten liggen in de wijken: Planetenwijk, Bomenbuurt, Delftwijk 
en de Krim. 

 
Waarschijnlijk heeft u het al gezien? De brug bij de 
Costa del Sol (aan de zuidkant van het 
winkelcentrum) is niet meer te berijden. Bij de 
rotonde op de Briandlaan-Stresemannlaan heeft 
geen afslag richting winkelcentrum meer.  
De bouw aan de zuidzijde van het winkelcentrum 
gaat eerdaags van start. Hier komen ongeveer 1100 
woningen. Bewoners van de aangrenzende straten 
zijn vrezen voor parkeeroverlast, wanneer deze 
woningen worden opgeleverd. Wij houden dit 
nauwlettend in de gaten en zullen ervoor zorgen dat 
de bewoners van Molenwijk, die hier mee te maken 
krijgen, tijdig zullen worden meegenomen in het 
proces. 

 

 

 

 

 
De redactie van De Molen heeft met twee kandidaten gesproken die gehoor hebben gegeven aan de oproep 
voor hulp bij de wijkkrant (met kennis van InDesign). Een van de kandidaten blijkt inderdaad iemand te zijn 
met kennis van zaken. Hij gaat ook de website bijhouden. Wij hopen dat er een goede samenwerking gaat 
ontstaan en dat hij ons echt kan helpen bij de wijkkrant en met de website! 
 
De keuken in Het Open koffie Huis begint al aardig ingericht te raken. Van de binnengekomen gelden zijn de 
laatste weken diverse aankopen gedaan. Zo zagen we een mooie kast staan, zijn er tafels neergezet en nog 
meer mooie dingen aangeschaft. Als straks Corona voorbij is denk ik dat er hier heerlijke gerechten kunnen 
worden gekookt. We denken nu samen met Stichting Ontmoeting na over een bedankje aan de gulle gevers 
van de crowdfundingsactie en hoe en wanneer we dit het beste kunnen organiseren. Daarna zetten we de 
actie ook stop. 
 
We hopen dat we op dinsdag 15 februari weer op de normale manier een openbare wijkraadsvergadering 
kunnen organiseren. Dit zullen wij duidelijk aankondigen op onze website en op Facebook. Hopelijk zullen 
vele bewoners zich weer bij ons melden. Leden van de mailinglijsten – die ook deze nieuwsbrief ontvangen 
– zullen voorafgaand aan de vergadering de agenda per e-mail toegestuurd krijgen. 
 
Tot zover het laatste nieuws. 
 
Blijf gezond! 
 
Riet Ooms  



 

Nieuwsbrief wijkraad Molenwijk 25 januari 2022  

5 

 

II.  Informatie van / uit Gemeente Haarlem 

 
• Contact met de gemeente voor stadsdeel Schalkwijk 

Michel de Graaf, gebiedsverbinder, via het contactformulier op de website van gemeente Haarlem, of 
bel met 14 023 
Chantal Freeke, regisseur Openbare Ruimte, via het contactformulier op de website van gemeente 
Haarlem of bel met 14 023 
Sociaal Wijkteam, Europawijk en Molenwijk, via e-mailadres wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nl of bel 
met 023 – 543 0992 (bereikbaar van 09:00u – 17:00u) 

 

• Milieuzone Haarlem is een feit 
Vanaf 1 januari heeft Haarlem een milieuzone tegen vervuilende vrachtwagens. Met de zone wordt de 
verkeersuitstoot verminderd. Dat is belangrijk voor een gezondere lucht en minder klimaateffect. 
 
In Haarlem mogen nu alleen nog vrachtwagens met emissieklasse 6 of hoger het gebied rond de 
binnenstad in. Dat scheelt flink in de uitstoot van fijnstof, koolstofmonoxide en stikstofoxiden in een gebied 
waar mensen wonen, werken en winkelen. 
 
Klik hier voor meer informatie. 

 

• Geld voor wijkactiviteiten in stadsdeel Schalkwijk 
Er zijn verschillende budgetten beschikbaar die bewoners kunnen aanvragen voor het organiseren van 
activiteiten in de wijk.  
 
Klik hier voor meer informatie. 

  

https://www.haarlem.nl/vraag-of-reactie/
https://www.haarlem.nl/vraag-of-reactie/
mailto:wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nl
https://www.haarlem.nl/nieuws-schalkwijk/milieuzone-haarlem-is-een-feit/
https://www.haarlem.nl/subsidies-vergoedingen-en-leningen/
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III. Informatie van / over overige organisaties in Haarlem 

 
• Het Open Huis, onderdeel van Stichting Ontmoeting 

 
Boerhaavewijk, Professor Boumanstraat 1A 
Maatschappelijk centrum 
Het Open Huis is er voor de wijk en wil een plek zijn waar bezoekers zich thuis voelen, anderen ontmoeten 
en deel kunnen nemen aan activiteiten. Een plek ook waar bezoekers terecht kunnen met hulpvragen. 
 
De ontmoetingsactiviteiten worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers, waarvan er ruim 70 actief 
zijn. Zij worden ondersteund door professionele medewerkers. De zorgactiviteiten zoals ambulante 
begeleiding en dagbesteding staan in verbinding met de ontmoetingsactiviteiten die worden 
georganiseerd vanuit het maatschappelijk centrum, die gericht zijn op ontmoeting en (professionele) zorg. 
Website: klik hier 

Facebookpagina: klik hier 

 
Molenwijk, Frieslandlaan 1 
W&D Kringloopwinkel Schalkwijk is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Woord en Daad en 
maatschappelijk centrum Het Open Huis in Schalkwijk. De winkel biedt werkervaringsplekken. De 
opbrengst gaat naar goede doelen. 
Website: klik hier 

Facebookpagina: klik hier 

 
Het Open koffie Huis: een sfeervolle koffiebar waar iedereen welkom is voor een kop koffie en een goed 
gesprek. De koffiebar wordt gerund door een kleurrijke mix van vrijwilligers en er zijn 
werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Facebookpagina: klik hier 
 
 

• Haarlem Ontmoet 
Maar liefst 23 organisaties hebben zich verenigd om actief eenzaamheid te bestrijden en te voorkomen. 
Er worden talloze activiteiten georganiseerd, zowel op (diverse) locaties als online.  
Een aantal voorbeelden: Bewegen op Muziek, Begeleide rollatorwandeling, Sport, Taalsoos, etc. 
Een aantal van de organisaties: DOCK, Haarlem Effect, Stem In De Stad, Gemeente Haarlem, Stichting 
Samen, e.v.a. 
Website: klik hier 
 

https://hetopenhuishaarlem.nl/
https://www.facebook.com/Hetopenhuishaarlem/
https://woordendaadwinkels.nl/winkels/haarlem/
https://www.facebook.com/WenDSchalkwijk/
https://www.facebook.com/HetOpenkoffieHuis
https://haarlemontmoet.nl/CMS/Schalkwijk/show.do?ctx=145767,2072607&tagtarget=649186&tagid=2068602

