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Voor e-mail en website: Zie pagina 14.

www.facebook.com/wijkraadmolenwijkhaarlem

De wijkraad vergadert iedere derde dinsdag van de maand 

vanaf 19:30 uur (m.u.v. juli en december).

Iedere woensdag is er een koffieochtend/spreekuur tussen 
10 en 12 uur. U kunt ons voor urgente vragen bellen op 

werkdagen tussen 10:00 uur - 17:00 uur tel:06 12295871.

Wijkkrant De Molen – Voor en door Molenwijkers!

De Molen verschijnt in maart, juni, september en 

december. Kopij en op- en aanmerkingen zijn altijd welkom 
in onze mailbox: demolen@wijkraadmolenwijk.nl. 

Redactie: M. Weesie, M. Posthumus en H. Langbroek. 
Drukkerij: Divendal Repro.

Voorzitter : Riet Ooms
Penningmeester : Ruud Norg
Secretaris : Marjolein Huijser
Notulist : Sylvia van den Berg
Lief en Leed  : Jamila Ereduani
Algemeen wijkraadslid : Ahmed Ben Ali
Coördinator Buurtouders : Paulien Heesbeen
Wijkbeheer : Frits Breen
De Molen, Lief en Leed : Margo Weesie

Werkgroepen: Groengroep Burgen, Klankbordgroep 

Molenplaspark, Bezorgers De Molen en de Buurtouders. 
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Voorwoord

De complimenten voor....
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Van de voorzitter

Kerstverrassing

De kinderen van de Marco Polo 
waterscouting Haarlem hebben 
dit jaar voor de bewoners van 
De Molenburg weer hele mooie 
kerstkransen gemaakt.

Voor elke huiskamer één.
Compliment voor deze jongelui 

die de ouderen in onze wijk

niet vergeten!

Kerstbomenactie

De meeste kerstbomen zijn netjes 

ingeleverd bij Spaarnelanden, 

die hiervoor een datum hadden 

geprikt!

Er waren zelfs mensen die een 

speciale kar voor de kinderen in 

elkaar hadden getimmerd om de 
bomen op te halen!

Tekst: Margo Weesie

Wat zijn we opgelucht dat we na twee 
lange jaren  nu weer “gewoon” bij elkaar 

kunnen komen.

Weliswaar nog steeds op gepaste 
afstand, maar we kunnen weer 

vergaderen, bijeenkomen en gezellig 

koffie drinken. Daar waren we echt aan 
toe! 

De wijkraad heeft de afgelopen jaren 
niet stil gezeten, maar het werk was toch 
anders dan anders.

Er staat heel wat te gebeuren in onze 

wijk en in Centrum Schalkwijk met name 

dat deel dat dicht aan Molenwijk grenst. 

Voor wat betreft de woningbouw aan 
de zuidkant van Centrum Schalkwijk 

zullen alle bewoners die hier direct 

mee te maken krijgen informatie van de 
gemeente ontvangen.

Het Stedenbouwkundig Plan van Eisen 
ligt ter inzage van 21 februari tot begin 

april.

Molenwijk-noord 

In onze wijk speelt op dit moment 

het concept Gebiedsvisie Molenwijk-

noord. Deze visie ligt ter inzage bij de 

gemeente. Je kunt het downloaden op: 
https://gemeentebestuur.haarlem.
nl/Vergaderingen/Commissie-

ontwikkeling/2022/03-februari/18:30. 

Het is een document van 62 pagina’s, 

maar het lezen waard.

Alle flats van 3 verdiepingen van Pré 
Wonen zullen worden gesloopt en 
daarvoor in de plaats komt niet alleen 

nieuwe bebouwing, maar ook een nieuw 

stratenplan!

De visie betreft het gebied rond de 
Waddenstraat, doorgetrokken over 
Zuiderzeelaan naar de Amelandstraat.

Op 3 februari werd de visie voorgelegd 
aan de Commissie Ontwikkeling.
Op dit moment loopt de inspraak en wij 
moedigen iedereen aan om te reageren 

op dit plan. Nu is er de mogelijkheid tot 

24 maart 2022.

Op 14 en 16 februari hebben twee 
informatieavonden plaatsgevonden, 
waarbij zo’n 70 bewoners via de 

computer de plannen uitgelegd kregen. 

Er was voldoende tijd om vragen te 
beantwoorden. Als alles volgens wens 

verloopt zal de sloop van de eerste flats 
in 2025 gaan plaatsvinden.

De ontwikkeling aan de Zwemmerslaan 

zou al eerder kunnen starten. Daar ligt al 

een Stedenbouwkundig Plan van Eisen. 
De visie en het Stedenbouwkundig Plan 
van Eisen zijn tot stand gekomen na 

raadpleging van verschillende partijen 
die actief betrokken zijn. 

Schalkwijk aan Zet

We bekijken samen met de gemeente 
hoe we plannen, die het niet gehaald 

hebben bij Schalkwijk aan Zet, toch 

nog, geheel of gedeeltelijk, kunnen 

honoreren.

Want als er iets duidelijk is geworden bij 
dit project, is dat er heel veel wensen 

leven bij bewoners en dat die bewoners 

er ook best zelf veel aan willen doen. 

Dat willen we stimuleren en belonen. 
Binnenkort neemt de gebiedsverbinder 

van Schalkwijk contact op met de 

mensen, wiens plan het niet gered heeft 
en gaat met hen bekijken wat er wel 

gerealiseerd kan worden.

Tot slot nog even 

de koffieochtenden 
op woensdag: elke 

woensdagochtend 

kunt u terecht 

met uw vragen, 

problemen of 

wensen in Het Open 
koffie Huis, Frieslandlaan 1. De wijkraad, 
wijkagent, Handhaving, een ambulante 

begeleider van Het Open Huis en van 
tijd tot tijd de wijkbeheerders van de 
woningbouwcorporaties zitten dan 
voor u klaar. Maar uiteraard kunt u ook 

gewoon gezellig een kopje koffie komen 
drinken!!

Riet Ooms 

Foto: Ruud Norg

Foto: Jan-Bert Eweg



Ontwikkelingen in de wijk
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Aanpak Zuid Schalkwijkerweg

De Zuid Schalkwijkerweg is aan groot 

onderhoud toe. Omdat deze weg ook 
een waterkering is, werkt de gemeente 

samen met het Hoogheemraadschap van 

Rijnland. 

De veiligheidsnormen voor alle dijken 

in Nederland zijn aangescherpt. De dijk 

onder de Zuid Schalkwijkerweg voldoet 

niet meer aan de norm. Daarom moet 

de dijk verbeterd worden. Aanvullend 

op het groot onderhoud en de 

dijkverbetering worden er ook kabels en 

leidingen vervangen en aangelegd. 

Er staat  veel informatie op de 
gemeentelijke website: www.haarlem.

nl/zuid-schalkwijkerweg-groot-

onderhoud. 

Er wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met wensen van de 

bewoners, die via verschillende 

informatiebijeenkomsten kenbaar 
konden worden gemaakt. 

De afbeelding laat zien hoe het 
voorbeeldontwerp vanaf de Lage Kadijk 
er uitziet. 

Laadpalen

De gemeente gaat op verzoek van een 

aantal burgers een tweetal laadpalen 

voor elektrische auto’s in Molenwijk 

plaatsen. De juiste plekken die zijn 

voorzien zijn: Hondsbos nabij no. 2 en 

Scharreveld nabij no. 33.

Goed om te zien, dat er steeds meer 

mensen in elektrische auto’s gaan rijden. 

Dat maakt onze wijk schoner en stiller!

So good kastje

Dit zijn kleine 

kastjes gevuld met 

boodschappen in een 

voortuin, bij de kerk 

of het buurthuis.

Het is een 

initiatief om 
voedselverspilling 

tegen te gaan.

Nu ook te vinden op 

Frieslandlaan 1. 

Het werkt eigenlijk heel simpel: mensen 

kunnen boodschappen die ze over 

hebben (eten, drinken en drogisterij-

artikelen) achterlaten in het kastje. 
Andere mensen kunnen dit meenemen 

als ze het kunnen gebruiken.Er zijn een 

paar regels: geen tabak en alcohol, geen 

bederfelijke waren die gekoeld moeten 

blijven, geen aangebroken etenswaren.

Riet Ooms

De Belastingaangifte over 2021
Dit jaar kunt u weer terecht bij wijkraad 

Molenwijk voor hulp bij uw aangifte. 
Ook met aanvragen, stopzetten en/of 
wijzigen van toeslagen en voorlopige 

aanslagen kunnen wij u helpen.

Als u gebruik wilt maken van deze 

service, kunt u ons dat laten weten via 

het e-mailadres:

belasting@wijkraadmolenwijk.nl .

U krijgt van ons binnen twee 

werkdagen een ontvangstbevestiging 
van uw aanmelding. Vergeet niet uw 

telefoonnummer te vermelden.  

U ontvangt een checklist met zaken die 

nodig zijn voor een juiste aangifte en een 
voorstel voor een datum / tijd voor een 
afspraak.

Vraagt u voor de zekerheid uitstel aan! 

In de meeste gevallen wordt dit direct 

toegekend en de uiterste inleverdatum 

wordt dan 1 september in plaats van 

1 mei. Uitstel aanvragen kan via de 

website van de belastingdienst (DigiD 
nodig) of telefonisch op 088 - 0543 

(houdt uw BSN bij de hand).

Wanneer u vragen heeft met betrekking 
tot uw aangifte kunt u deze stellen via 
hetzelfde e-mailadres.

Let op!

Voor woningbezitters en/of mensen met 
een inkomen boven € 27.000,- bruto per 

jaar (alleenstaanden) of € 35.000,- bruto 

per jaar (tweeverdieners / fiscaal- of 
toeslagpartners)  en IB-ondernemers 

zal een marktconform tarief berekend 

worden of u wordt doorverwezen naar 

een belastingconsulent.

Is uw inkomen lager dan hierboven ge-

noemd? Dan is deze service gratis voor 
u.

Sylvia van den Berg

belasting@wijkraadmolenwijk.nl

Renovatie, nieuwbouw en een fijne leefomgeving
Ontwikkelvisie Molenwijk 
Noord is klaar 

In de Waddenbuurt zijn verouderde 
sociale huurwoningen van Pré Wonen 
toe aan vervanging. Bovendien is de 

gemeente van plan om woningen toe 

te voegen op de locatie Zwemmerslaan 
2-4 en op de plek van het gebouw van 

de voormalige Grafische school aan het 
Terschellingpad. 

De bedoeling is om de buurt te 

verbeteren en meer verschillende 

soorten woningen toe te voegen. Zo 

wordt het mogelijk voor bewoners 

van de buurt om door te stromen naar 

een woning die bij hun past. Jong en 
oud, alleen of samen, iedereen kan in 

Molenwijk blijven wonen. 

De gemeente en Pré Wonen willen 
de voorgenomen plannen tevens 

aangrijpen als kans om de kwaliteit van 

de openbare ruimte te verbeteren en de 

wijk klimaatbestendig in te richten. 

Kijk voor meer informatie op haarlem.nl/
molenwijknoord



Wist u dat...
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Van de redactie

* Het voorjaar komt er weer aan, dus 

tijd om de jeu de boules ballen weer 
eens te pakken en een partijtje te 
spelen. Een leuke manier om de mensen 

uit de buurt te leren kennen. De banen 

zijn op de Zuiderzeelaan.

* Vanaf 1 januari heeft Haarlem 
een milieuzone tegen vervuilende 

vrachtwagens vastgesteld. Met de zone 

wordt de verkeersuitstoot verminderd. 

Dat is belangrijk voor een gezondere 

lucht en minder klimaateffect. 

* Als u vanuit Molenwijk wilt gaan 

recreëren in De Groene Weelde heeft 
u sinds kort de beschikking over een 

nieuw fietspad vanaf de Ringvaart. U 
hoeft niet meer per sé langs de golfbaan 
te rijden of over de Kruisweg. Vanaf 

het fietsbruggetje over de Ringvaart 
gaat u even rechtsaf en na ongeveer 

100 meter kunt u linksaf een nieuw 

fietspad oprijden. Via de nieuwe wijk 
Wickevoort bent u dan heel snel in De 
Groene Weelde. Een aanwinst voor 
Molenwijkers, die in de buurt willen 

wandelen, fietsen enz.

* Per 1 februari 2022 treedt in Haarlem 
de opkoopbescherming in werking. Dat 

is op 23 december besloten door de 

gemeenteraad. De opkoopbescherming 

geldt voor alle koopwoningen met 

een WOZ-waarde tot € 389.000. 
Voor koopwoningen die na 1 februari 

worden aangekocht, moet een 

vergunning worden aangevraagd om 

ze te verhuren. De vergunningen zullen 

in principe alleen verleend worden 

voor specifieke situaties: verhuur aan 
eerste- en tweedegraads familieleden, 

tijdelijke verhuur tot 12 maanden, 
verhuur van woningen verbonden 

aan een bedrijfspand en verhuur door 

corporaties.

* De rijksoverheid heeft aangekondigd 
dat huishoudens met een laag inkomen 

één keer extra geld krijgen voor de 
kosten van energie. Het rijk heeft 
gezegd dat de gemeenten dit moeten 

uitbetalen. Het is nu nog niet bekend 

hoe deze regeling er gaat uitzien. Ook 
is nog niet bekend welke huishoudens 

hiervoor precies in aanmerking gaan 

komen. Zodra meer informatie bekend 
is over de regeling en hoe dit uitgevoerd 

gaat worden, kunt u dit lezen op de 

website van 

Haarlem.

* In de 

bibliotheek is 

het Kunstnest 

atelier geopend. 

De kinderen uit 

de wijk kunnen 

gratis meedoen 

aan verschillende activiteiten: dans, 
muziek, beeldende kunst, fotografie, 
theater, musical en schrijven. Kunstnest 

is iedere week geopend op maandag, 

dinsdag en woensdag van 15.00 tot 

17.00 uur. Per keer kunnen er 8 kinderen 
mee doen. Kijk op: www.kunstnest.org

* Het college van B en W heeft een 
nieuw Cultuurplan voor Haarlem 

vastgesteld. In het Cultuurplan staan 

de visie en ambities voor de Haarlemse 
kunst- en cultuursector voor 2022 tot 

2028.  In de loop van 2022 kunnen 

subsidieaanvragen worden ingediend. 

* Stiltemeditatie
Op iedere donderdagmorgen wordt er in 
de Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan 
een Stiltemeditatie gehouden van 9.00 
tot 9.25 uur.

Iedereen kan gewoon naar binnen lopen, 

de stilte ervaren en daarna weer rustig 
de kerk uitlopen.

Een aanrader voor iemand die behoefte 
heeft om zich even los te maken van het 
dagelijkse ritueel. 

* Bij verschillende moskeeën staan 

speciale ‘brood-bakken’ waar u het oude 

brood in kan weggooien. Geef het niet 

aan de meeuwen of duiven! Voorkom 

een rattenplaag!

Margo Weesie

Beste lezer

Het is alweer maart en de lentekrant ligt 

weer op de mat.

Laten we hopen op een lekker voorjaar, 

dat hebben we wel verdiend! 

We hebben ondertussen een aantal 
nieuwe redactieleden gevonden die 
ons zullen helpen om de wijkkrant nog 

mooier te maken.

Marga Posthumus zal ons helpen met 
de correctie van de artikelen en Hans 
Langbroek gaat zich verdiepen in ons 
programma InDesign. Hij gaat zich ook 

bezighouden met onze website.

Marjolein Huijser is secretares van 

ons bestuur en zit ook bij ons aan de 

redactietafel.

Thema van de wijkkrant

De wijk die in de volgende krant in de 

spotlight komt, ligt ten zuiden van de flat 
Pampus, tussen de Zuiderzeelaan, Pad 
van Oudshoorn en de Betuwelaan.

We roepen iedereen op die iets te 
vertellen heeft over deze wijk om het 
met ons te delen. 

Hoe lang woont u er al? Heeft u nog 
foto’s van het allereerste begin?

Verhalen over leuke belevenissen die u 

met de buurt hebt meegemaakt?

Schrijf het op en stuur het naar de 

redactie:
demolen@wijkraadmolenwijk.nl.

Vindt u het moeilijk om iets te schrijven? 

Geen probleem! 

Laat het ons weten dan schrijven wij het 
voor u.

De teksten en foto’s moeten apart 

worden ingeleverd.

Heeft u leuke ideeën voor de wijkkrant? 
Daar staan we natuurlijk voor open.

Het moet een krant worden van de 

bewoners en de wijkraad.

Wij gaan altijd kijken of we er iets mee 
kunnen doen.

Wij zijn ook heel benieuwd wie de 
krant allemaal lezen. Daar komen we de 

volgende keer op terug.

De uiterste sluitingsdatum is dit keer
10 mei. Stuur uw kopij aan:
demolen@wijkraadmolenwijk.nl 
Wij wensen u allemaal een zonnig 
voorjaar!

Namens de redactie Margo Weesie



Schalkwijk aan zet 
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Paswerk is nu "Spaarne Werkt"

Een nieuwe naam en 

een nieuw logo. Dat kan 

vragen oproepen.

Wat is Spaarne Werkt? 

Het is het participatiebedrijf van de 
vier gemeenten in de regio Zuid-

Kennemerland.

Het is gevormd om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt nog beter 

aan betaald werk te helpen en te 

houden. 

Daarom zijn de bedrijven Paswerk, 
Pasmatch, Perspectief en Werkbedrijf 
Haarlem samengevoegd. Op de nieuwe 
website kun je lezen wat Spaarne Werkt 
voor je kan betekenen. 

Onze dienstverlening

Het vernieuwde takenpakket van 

Spaarne Werkt biedt veel diensten voor 
verschillende doelgroepen.

Het is wel de kunst om door de bomen 

het bos nog te zien.

Dit zijn onze vier hoofddiensten:

• Medewerkers vinden

• Werk uitbesteden
• Werk vinden
• Opleiding vinden.  

Op de nieuwe website
www.spaarnewerkt.nl staat meer 

informatie. Neem gerust contact met 
ons op bij vragen of mogelijkheden voor 

samenwerking. 

Een mooi voorbeeld 

Een voorbeeld van werk: een telefoontje 

van de Veiligheidsregio Kennemerland 

bij de afdeling Detacheren van Paswerk, 
of we de GGD zouden kunnen helpen 

met het bestickeren van testbuisjes 
voor het Corona project. Vanaf augustus 

zijn er nu al meer dan een half miljoen 

testbuisjes door de handen van onze 

medewerkers gegaan.

Participatiekrant wijst de weg

Zinvol werken, meedoen in de 

samenleving, collega’s hebben, 

arbeidsritme opdoen, het voorbereiden 

op de terugkeer in de (werkende) 

maatschappij. 

Zo maar een paar doelen voor 

burgers in de regio Haarlem. Om je te 
oriënteren is er nu de Participatiekrant. 
40 organisaties presenteren hun 
mogelijkheden en diensten.

Je kunt mailen naar:
info@spaarnewerkt.nl

of bel: 023-5434767.

Schalkwijk aan Zet 2020

In 2020 en 2021 heeft Molenwijk twee 
projecten gewonnen met Schalkwijk aan 

Zet.

Schalkwijk aan Zet past binnen 

de ontwikkeling van ‘de nieuwe 

democratie’. Een nieuwe aanpak om 
inventiviteit en creatieve inbreng en 
participatie van bewoners te stimuleren 
voor hun wijk.

Dit jaar wordt Schalkwijk aan Zet 

geëvalueerd en wordt besloten of deze 

aanpak doorgezet wordt. 

In 2020 kreeg het project van Roy 

Eikelenboom voor twee mooie 

afvalbakken voor het B&Q afval de 

meeste stemmen.

In het Molenplaspark wordt veel 

gebarbecued. Grote families genieten 

in de zomer van dit mooie park en eten 

met elkaar.

Roy ziet de 

afvalbakken 

als een goede 

oplossing om 

barbecue afval 

van hete kolen op 

te ruimen.

Als hij zijn hond uitliet in het Molenpark 

snuffelde de hond vaak aan de kolen die 
op de grond waren achtergelaten en at 

van de etensresten. Zijn hond is daar 

af en toe ziek van geworden. Daarom 

bedacht hij dat het de barbecuers 

gemakkelijk moest worden gemaakt om 

hun hete afval in een veilige afvalbak te 

kunnen gooien. 

Hij hoopt dat iedereen de bakken gaat 

gebruiken zodat het park voor mens en 

dier veilig en schoon kan blijven. 

Schalkwijk aan Zet 2021

In 2021 heeft Frans van Oerle de 
subsidie voor Schalkwijk aan Zet binnen 

gehaald met zijn idee voor een ‘fleurige 
entree Molenwijk’.

Zijn project kreeg de meeste stemmen 

van de bewoners van Molenwijk.

Frans viel het op dat de Groningenlaan 

in het voorjaar een prachtige entree was 
met narcissen in de tussenberm.  

Dit hield echter op zodra je de bocht om 

ging naar de Betuwelaan en daarna naar 

de Zuiderzeelaan.

Hij wil graag de toegang naar Molenwijk 

via de Groningenlaan en door naar 

de Zuiderzeelaan met bloemenpracht 

opfleuren. In overleg met de gemeente 
wordt gekeken naar de uitvoering ervan 

in het najaar.

Foto's en tekst: Marjolein Huijser
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De luisterlijn

Visie en missie

Een samenleving waarin écht luisteren 
naar elkaar, met aandacht en zonder 

oordeel, vanzelfsprekend is en waar er 

voor iedereen, altijd een luisterend oor 
beschikbaar is.

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele 
jaar door, bereikbaar voor mensen die 

behoefte hebben aan een vertrouwelijk 
gesprek.  Per mail, per chat en 24/7 
per telefoon. Met dank aan ruim 1500 

deskundig getrainde vrijwilligers. 

Onze diensten

De Luisterlijn telefoon: dag en nacht, 
24 uur per dag, het hele jaar door.

Bellen kan anoniem.

De Luisterlijn chat: alle dagen van de 
week van 10.00 tot 22.00 uur bereikbaar.

De Luisterlijn e-mail: via een beveiligd 
e-mailsysteem.

Jaarlijks worden er ruim 350.000 
gesprekken gevoerd, waarvan ca. 35.000 

gesprekken via de chat en e-mail. 

Wie bellen de luisterlijn?

De Luisterlijn wordt gebeld door veel 
verschillende mensen, waarbij een grote 

verscheidenheid aan onderwerpen aan 

bod komt.

De top drie gespreksonderwerpen bij de 

Luisterlijn telefoon zijn:
1. Eenzaamheid

2. Depressie en daaraan gerelateerde 

problemen zoals slapeloosheid,spanning, 

angst etc.

3. Relatieproblemen

Van de chat en e-maildienst maken 

vooral jonge mensen gebruik.

De top vier hiervan is:

1. Relatieproblemen
2. Omgaan met dood, somberheid, 
identiteit
3. Eetstoornissen 

4. Automutilatie

Vrijwilliger

Om vrijwilliger te worden is 
geen specifieke vooropleiding of 
opleidingsniveau vereist. Vooraf is er wel 

een kennismakingsgesprek. 

Als dit goed uitpakt dan volgt een 

basistraining van meerdere dagdelen en 

een mentorperiode waarin je samen met 

een vrijwilliger de eerste ervaringen op 

doet.

Wilt u vrijwilliger worden?

Meld u dan aan via het 

aanmeldingsformulier op de site; 

haarlem@deluisterlijn.nl.

Of bel 023 529 19 09 (let op: dit is ons 
zakelijke nummer, niet de hulplijn.)

Al meer dan 60 jaar weten mensen de 

Luisterlijn te vinden, want praten lucht 
op. Wij geven je even dat steuntje in de 
rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem.

Bel 088 0767 000 voor een luisterend 

oor. Stuur direct een e-mail naar

ehulp@deluisterlijn.nl om in contact te 

komen met één van onze vrijwilligers.

Lief & Leedstraten
Wat is een Lief & Leedstraat?

De Lief & Leedstraten worden in 
Haarlem georganiseerd door Dock.

In een Lief & Leedstraat besteden 
bewoners extra aandacht aan een buur 

als dat nodig is. Bijvoorbeeld als iemand 

veel alleen is, net uit het ziekenhuis 

komt of een naaste heeft verloren. Zo 
dragen buren bij aan het bestrijden van 

eenzaamheid en houden ze een oogje 

op elkaar. Dat laatste gebeurt ook op 

vrolijke momenten zoals bij de geboorte 

van een baby, een nieuwe baan of het 

behalen van een diploma. 

Zo ontstaan warme, zorgzame straten en 

iedereen kan meedoen.

Gangmaker

In iedere Lief & Leedstraat is een 
gangmaker, die een potje met geld 

ter beschikking heeft om gedurende 
een jaar kleine attenties, zoals een 
bloemetje of chocolaatjes te betalen.

In Molenwijk zijn nu drie gangmakers: 

in de Waddenstraat, Bergvennen en 
Vogelwaarde.

Beter onderling contact bevordert 

burenhulp.

Voor buren die meer omzien naar 

elkaar wordt de drempel die er kan 

zijn om hulp te vragen of aan te bieden 

steeds lager. Of het nu gaat om een 
boodschap doen, iemand begeleiden 

naar het ziekenhuis of iets extra’s koken; 

buren zijn altijd voor handen en goed in 
praktische burenhulp.

Oliebollen actie

Tijdens de donkere dagen en helemaal 

met de beperkingen van de coronamaat-

regelen leek het ons een goed idee om 

zelf ook wat liefs te doen voor Haarlem. 

We besloten daarom in december met 
een bakfiets gevuld met versgebakken 
oliebollen, glühwein en warme chocola-

demelk op pad te gaan. 

We hebben in 2 dagen 10 verschillende 
locaties in Haarlem bezocht om daar met 
bestaande en potentiële gangmakers in 
gesprek te gaan. Op verschillende loca-

ties waren gangmakers aanwezig en had-

den in sommige gevallen ook buren 

opgeroepen langs te komen voor een 

oliebol en een warm drankje.

Gelukkig hadden we genoeg oliebollen! 

Zelfs de kinderen die een partijtje had-

den, konden meegenieten. Ook de lokale 
pers was aanwezig. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe 
gangmakers in Haarlem. Mocht je ie-

mand kennen die het leuk lijkt om zich in 

te zetten voor de straat, stuur dan vooral 
even ons emailadres liefenleed.haar-

lem@dock.nl of het telefoonnummer 

van Marieke: 06-59969852 door!

We hopen dat we samen iets kunnen 
betekenen voor de mensen in de “Lief 
en Leed” straten! 

Dock
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Deze keer neem wij u mee naar het 

Middengebied van Molenwijk.

We hebben de geschiedenis van de 
namen van de flats weer kunnen 
achterhalen.

Gaat u weer mee?

Kasteel Engelenburg is een landhuis en 

buitenplaats met landgoed, gelegen in 

Brummen in Gelderland. Het kasteel is 

een rijksmonument.

Het oorspronkelijke kasteel stamt uit de 

Middeleeuwen en werd in 1624 door 

het Spaanse leger onder leiding van 

Graaf Hendrik van den Berg verwoest 

tijdens de inval van de Veluwe. Jacob 
Schimmelpenninck II bouwde op de 

oude grondvesten een nieuw kasteel, 

dat hij voor de jacht gebruikte. 

Tijdens de veldtocht van 1591 logeerde 

prins Maurits, Prins van Oranje, op de 
Engelenburg, wat betekent dat het een 

huis van aanzien was. 

Het kasteel is in 1828 ingrijpend geres-

taureerd in neoclassicistische stijl, maar 
de 17e-eeuwse indeling van de ruimtes 

is tot op heden intact gebleven.

Tot de Tweede Wereldoorlog werd 
de Engelenburg particulier bewoond. 
Daarna kwam het als vakantieoord in 
bezit van de Twentsche Bank. In 1988 

werd het landhuis grondig aangepast 

aan de moderne tijd. Sindsdien dient het 
als hotel, restaurant en conferentieoord. 

Kasteel Prattenburg is een landgoed en 

buitenplaats op de Utrechtse Heuvelrug 

in de gemeente Rhenen bij Veenendaal.

Het landgoed meet ruim 430 hectare, 

grotendeels bestaande uit bos. 

Het huis Prattenburg was als boerderij 
al in de late middeleeuwen bekend en 

moet toen aanvankelijk “Grootveld” 

geheten hebben. 

De naam “Prattenburg” duikt voor het 
eerst op in oude akten in 1502 wanneer 

een stokoude Ludolf Quynt verklaart dat 
hij als kind bij zijn ouders op de hoeve 

“Prattenborch” woonde en daar schapen 
hoedde. Na in verschillende handen te 

zijn geweest komt Prattenburg in 1694 in 
het bezit van Jacob van Wijck.
Hij laat het twee jaar later achter aan 

zijn neef mr. Anthony van Asch van 

Wijck, burgemeester van Utrecht. 

Kasteel Sandenburg ligt op de grens van 

het Kromme Rijngebied en de Utrechtse 

Heuvelrug. 

Kenmerkend voor dit overgangsgebied 

tussen rivier en bos is het prachtige 
coulissen landschap, waar weilanden, 

bossen, houtwallen en singels elkaar 

afwisselen.

Het kasteel wordt voor het eerst 

genoemd in 1391. In dat jaar werd het 

beleend aan Jan van Zijl. In 1792 werd de 
woontoren gekocht door Gijsbert Carel 

Cornelis Jan. Hij werd daarmee ‘Heer 
van Sandenburg’, en de familienaam 

veranderde naar Van Lynden van 
Sandenburg.

Tussen 1861 en 1865 liet F.A.C graaf 

van Lynden van Sandenburg het door 
de Utrechtse architect Samuel Adrianus 

van Lunteren uitbreiden tot het huidige 
kasteel. Onder zijn leiding werd het 
gebouw opgetrokken in romantische, 
neogotische stijl en kreeg het zijn 
karakteristieke witgepleisterde muren en 
torens. 

Het park rond het kasteel werd in 

Engelse landschapsstijl aangelegd. Naast 
het kasteel werden het Koetshuis, de 

Oranjerie en de Poortwachters woning 
gebouwd. 

Tegen de achterzijde van de Oranjerie 
kwam de woning voor de koetsier, waar 

in 1905 de dichter Gerrit Achterberg 

werd geboren. Het kasteel wordt nog 

steeds particulier bewoond door de 
familie Van Lynden van Sandenburg.

Het landgoed genereert inkomsten door 

het verpachten van (landbouw-)grond.

De Oranjerie is in gebruik als 
trouwlocatie en locatie voor zakelijke 
ontvangsten. In het Koetshuis en de 

Oude Stal zijn kantoren gevestigd. 

Margo Weesie

Een bewoner aan het woord

Een van de eerste klanten op de koffieochtenden
van de wijkraad is Bep de Jongh. Zij woont al 
41 jaar op Sandenburg.

Hoe kwam u op het idee om hier te gaan wonen?

“Wij woonden in Rotterdam en mijn man kreeg een baan bij 
het hoofdkantoor van VNU. We moesten toen wel verhuizen 
naar Haarlem.

Hij ging regelmatig even kijken naar de bouw van de Burgen en 

zo kwamen we op het idee om de knoop maar door te hakken. 

We wilden graag op de vierde verdieping wonen, daar had je 

een mooi uitzicht, maar die waren al verkocht, dus het werd 

de derde verdieping.

Ik woon met twee andere mensen op een gang, dat is veel 

gezelliger dan op zo’n lange gang.

Het zijn allemaal aardige mensen, als we elkaar nodig hebben, 

dan helpen we elkaar.

Ik woon nu alleen, want mijn man is overleden. De kinderen 

wonen niet in de buurt, maar komen regelmatig langs. Ze 
nemen eten mee of ze koken voor mij.

Ik kan hier gelukkig blijven wonen.”

Margo Weesie
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Dit enorme bouwblok ligt in het midden 

van Molenwijk. Het is ontworpen door 

de architecten Van Ardenne, Buma 

en Van Dillen en gebouwd door het 

aannemersbedrijf WILMA. 
Het omvat ca 1.020 huishoudens met in 

totaal 1.915 bewoners. 

Het park is ruim 

van opzet, met veel 

groen en met een 

waterpartij die er 
speels doorheen 

loopt. Het geeft 
de bewoner de 

gelegenheid om 

tot rust te komen. 

Ook de jeugd kan 
hier ruimschoots 

een balletje 

trappen. Het park is aangelegd door de 

voormalige Hout- en Plantsoenendienst 
van de gemeente. 

Aan de Betuwelaan wordt het afgesloten 

door het verzorgingshuis De Molenburg 

en basisschool De Molenwiek. Ook is er 
een gezondheidscentrum met zwembad 

en een klein winkelcentrum. 

In het oorspronkelijke plan waren de 

flats twee lagen hoger gepland. De flats 
Schuilenburg, Landschot en Pampus 
zouden door middel van een loopbrug 

verbonden worden met de wandel-  

promenade van dit complex. 

Het zou er dan hebben uitgezien als een 

enorme spin die met zijn poten in delen 

van de aangrenzende wijken stond.

Het verzorgingshuis is zo met het 

complex verbonden. Protest vanuit de 
bewoners, die het complex te massaal 

vonden, heeft ertoe geleid dat het is 
geworden zoals het nu is.

Bij de stedenbouwkundige opzet van dit 

woonblok heeft het begrip kasba een rol 
gespeeld. 

Een woonomgeving creëren, afgewend 

van zijn naburige omgeving, waar de 

bewoners een sociale en levendige 

gemeenschap vormen en waar alle 

voorzieningen dichtbij  zijn. 

Men heeft het autoverkeer om 
de buitenkant geleid en tussen de 

bouwblokken een wandelpromenade 

aangelegd. 

Opzet was dat de promenade met 
bloembakken en bankjes een plezierige 

en levendige aanblik zou krijgen. Hier 

zouden de bewoners elkaar ontmoeten. 

Konden ze gezellig met elkaar praten 

en BBQ ‘en. Kinderen konden er spelen. 

Helaas de praktijk is anders.
Er staat een enkel bankje en een paar 

bloembakken die door de gemeente 

nauwelijks worden verzorgd. 

Er is geen bewegwijzering waardoor je je 

verloren voelt. Onder deze promenade 
is ruimte genoeg voor parkeren. De 

auto staat droog, maar het geheel is erg 

onoverzichtelijk en doet naargeestig aan. 
Naast de toegangswegen voor de 

auto’s zijn er op verschillende plaatsen 

ingangen voor voetgangers en fietsers. 

De promenade heeft een grondige 
opknapbeurt gehad, maar het euvel 

is niet opgelost. Men beraadt zich nu 

over een grondige aanpak van zowel 

de promenade als de begane grond, de 

parkeerzone, waarbij de bereikbaarheid 

zowel van binnenuit als van buitenaf 

beter moet worden.

Tekst: Frits Breen

Foto's: Dik Bol

De Groengroep van het Middengebied

De Groengroep 

Sinds 2017 is een aantal vrijwilligers 

met veel liefde voor de natuur bezig 

om het park tussen de Burgen in zijn 

oorspronkelijke staat terug te brengen.

Het was een beetje een vergeten plek 

geworden.

Als eerste is het padenstelsel terug 

gebracht zodat de mensen weer door 

het park kunnen wandelen.

De vrijwilligers zijn een heel jaar 

bezig geweest om bramenstruiken, 

brandnetels en grassen, welke welig 

tierden te verwijderen.

Tijdens het werk, waarbij het parkje 

steeds meer licht en zon ving, 

ontwikkelde zich ook de fauna.

Veel vogels komen af op de open 

plekken op zoek naar voedsel, een lust 

voor het oog.

Het budget 

is klein, maar 

toch hebben we 

leuke aankopen 

kunnen doen. 

Ook hebben we 
vele stekken of 

heesters die over waren uit onze eigen 

tuinen meegenomen en geplant.

Helaas moeten we constateren dat een 

aantal jongeren minder respect heeft 
voor onze arbeid en verfraaiing.

Regelmatig worden de pas geplante 
bomen en struiken eruit gerukt, 

gebroken of met zakmessen bewerkt. 

Dit is onlangs weer gebeurd.

Wij hopen dat de ouders de jongeren 
wijzen op het belang van het groen in 

onze wijk.

Wanneer u dit ziet, maak een foto zodat 
wij de schade op de betreffende jongens 
kunnen verhalen.

Wij gaan in ieder geval met volle moed 
verder met de (herstel)werkzaamheden.

We kijken uit naar het voorjaar waarin 
we enthousiast verder gaan met ons 

werk en benieuwd zijn welke planten en 

bloemen het overleefd hebben.

De vrijwilligers Groengroep Molenwijk.
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PréSport 

Al ruim 27 jaar zijn wij gevestigd op 
Sandenburg 2 midden in Molenwijk. 

Hier beschikken wij over een heerlijk 

verwarmd zwembad van minimaal 32 

graden, een grote sportzaal en een 

gezellige koffiecorner.

Als sport- dans- en zwemschool zijn wij 

een begrip in Schalkwijk en omstreken. 

Vol passie en enthousiasme geven we 

met een vast team docenten les aan 

jong en oud. Hele families komen hier 

over de vloer: van babyzwemmen tot 

een leuke senioren groepsles. Naast 

het professionele sportieve element 
hechten onze leden veel waarde aan de 

persoonlijke aandacht en de gezelligheid.  

Wij hopen van grote sportieve en 
sociale waarde te zijn in deze wijk! 

Zwemmen

Zwemmen bij PréSport is kiezen voor 
kwaliteit en veel individuele aandacht.

Met veel succes werken wij al ruim 

14 jaar met de EasySwim methode en 

sinds 01-01-2019 ook met het EasySwim 

diploma. 

Op een vernieuwende manier 
bieden we kinderen een hele goede 

zwemopleiding! 

Naast onze reguliere zwemlessen geven 

we ouder en kind zwemmen (0-5 jaar). 

Ouder en Kind zwemmen is leuk, gezellig 
en leerzaam. Zwemmen heeft een 
positieve invloed op de ontwikkeling van 
het kind door het bevorderen van de 

coördinatie en motoriek. 

Sporten

Wij bieden een gevarieerd aanbod aan 
groepslessen in de sportzaal, in het 

zwembad, en zelfs buiten! 

AquaFit, AquaFysiek, 

Zwangerschapszwemmen, Wat Sji 
Gong, Pilates, Yoga, (Latin) BBB, Zumba, 
Dancemix, Fitness/Aerobic, FiftyFit, 
KickFit for Kids, Kinderfeestjes en zelfs 

een Outdoor les in het park bij de 
Molenplas.

Dansen

PréSport Dance biedt vele dansstijlen. 
Een ontspannen sfeer in de les, lekker 

zweten maar vooral veel plezier maken! 

Klassiek ballet, moderne dans, Peuter- 
en Kids Dance, Street/hiphop.

Elk seizoen werken alle leerlingen naar 

de kerstshow en de grote voorstellingen 

in stadsschouwburg Haarlem toe. 

Op 9 en 10 juli 2022 is het weer zover! 

Gedurende het hele seizoen kun je 

instromen in je les naar keuze. Kom en 

dans lekker mee!

Iedereen is welkom om een kijkje te 

nemen of meteen een leuke les te 

volgen. Hopelijk tot ziens!

Ontzettend blij zijn we dat we al onze 
lessen kunnen hervatten en hopen in 
2022 onze huidige en nieuwe leden weer 

te mogen ontvangen.

Meer informatie; www.presport.nl

Namens het hele team van PréSport 

Laura van den Broek en Marcella Riegen

Foto: Carla Eekels

Licht
Met strepen zonlicht in decemberlucht

komt Haarlem-Zuid van zeshoog in zicht.

Een bont palet, een ijle kleurenvlucht

het stenig grauw voorbij en even opgelicht.

Op mijn balkon het oog naar ver een flard

van onbegrensd en tijdloos paradijs

waar ‘k heen zweef voor hernieuwde start

heel Schalkwijk over speelsgewijs.

Maar zie de lucht verstrakt de wind steekt op

Ik beef ontnuchterd trek de deur snel toe.

Weer binnen trekt de vette krantenkop

Het virus slaapt niet, licht weer op en hoe.

Lucas Kruse
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Het Open koffie Huis

Insectenhotel

Beste wijkbewoners

U ziet vast wat er op de foto staat? 

Inderdaad, een insectenhotel. 

Deze wordt op milieuvriendelijke 

wijze gemaakt door vrijwilligers 

van Het Open Huis in de Woord en 
Daad Kringloopwinkel gevestigd aan 
de Frieslandlaan no. 1. 

Bent u al eens in deze mooie ruime kringloopwinkel en 

gezellige koffiebar geweest?

Het is echt de moeite waard!

Iedere donderdagmiddag klussen we met elkaar om onze 

bijen, vlinders en lieveheersbeestjes te helpen aan een 

milieuvriendelijk huis.

De opbrengst gaat naar een scholingsproject in Afrika en naar 

Het Open Huis. Voor deze mooie groep zijn we nog op zoek 
naar handige vrijwilligers. 

Doet u ook mee aan dit dankbare 

werk?

Woord en Daad en Het Open Huis 
zijn er voor alle Molenwijkers, 

met hart voor de natuur, tweede-

hands spullen en voor mensen in 

nood. 

Welkom! Wij zien u graag. 
Ton Kervel

Als we terugkijken op het afgelopen jaar 

dan kunnen we zeggen dat we een heel 

mooi jaar hebben gehad waarin heel 

veel werk is verzet. 

Allereerst natuurlijk het verbouwen en 

opbouwen van de kringloopwinkel en 

Het Open koffie Huis.
Wat een werk en wat zijn we de 
vrijwilligers ontzettend dankbaar.
Trots en dankbaarheid overheersen.

Ondanks alle corona perikelen en de 
lockdowns staan er nu een prachtige 
kringloopwinkel en een gezellige 

koffiebar. Mooie spullen krijgen een 
tweede leven en mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt een fijne en 
leerzame werkervaringsplek.

Het Open koffie Huis is een gezellige 
sociale koffiebar in Molenwijk waar je 
terecht kunt voor heerlijke koffies, verse 
thee en o.a. vers gemaakte soep, tosti’s 
en ambachtelijke appeltaart. 

Op woensdag is de inloop koffieochtend 
waar je als 

wijkbewoner 

terecht kunt 

voor vragen, 

klachten en/of 

opmerkingen 

voor de 

wijkagent, 

handhaving, 

woningcorporatie of de wijkraad.

Ook het ambulant team van Het 
Open Huis is aanwezig. Zij bieden 
o.a. ondersteuning bij het invullen 

van formulieren van de gemeente, 

aanvragen van bijzondere bijstand of 

bieden een luisterend oor. Uiteraard ben 

je ook van harte welkom voor alleen 

een kopje koffie. Mocht je de middelen 
niet hebben om een koffie te betalen 
dan kun je ook gebruik maken van een 

‘uitgestelde koffie’. Deze koffie is al 
betaald door iemand anders.

De afgelopen lockdown waren we 

noodgedwongen dicht, maar het werk 

ging door.

Zeker in de decembermaand was er veel 

werk aan de winkel. Zo werden er vanuit 

Het Open Huis ruim 200 kerstmaaltijden 
verzorgd. Deze boxen met maaltijden 
werden door vrijwilligers naar 60 

adressen gebracht, waar men mensen 

had uitgenodigd om de kerst samen aan 

tafel te vieren.

Ook in Het Open koffie Huis waren 
mensen uitgenodigd waarvoor het niet 

vanzelfsprekend was om Kerst te vieren. 

Keurig volgens de regels hebben we van 

elkaar en van het diner genoten.

We kijken nu al uit naar het eind van het 
jaar om vanuit onze eigen professionele 

keuken 

kerstmaaltijden 
te kunnen 

bereiden.

Net als naar de 

oliebollenactie 
om heel 

Molenwijk van de 

lekkerste oliebollen te kunnen voorzien. 

Jos Weesie, 
Ton Kervel 

en Gendro 

Schijff hebben 
hiermee dit 

afgelopen 

jaar een begin 

gemaakt en 

het was een groot succes. Maar liefst 

360 oliebollen werden in onze nieuwe 

keuken gebakken. 

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door 

de crowdfundings actie van de wijkraad. 
Middels de crowdfunding hebben 

we een prachtige keuken tot onze 
beschikking. 

We zijn begonnen met het maken van 
heerlijke verse maaltijdsoepen. Voor 
een lief prijsje krijg je een heerlijke kop 

soep met brood. De prijzen houden we 

bewust laag zodat ook wijkbewoners 

met een krappe beurs kunnen genieten 

van al het lekkers. De soep kun je 

trouwens ook ingevroren mee naar huis 

nemen. 

Kom gezellig langs en maak hier vooral 

gebruik van als je geen zin hebt om te 

koken. 

Wij zijn dankbaar dat er door zoveel 
lieve mensen is gedoneerd. In de 

volgende wijkkrant besteden we hier 

meer aandacht aan. 

Mocht je nog niet eerder in onze 

koffiebar zijn geweest, dan nodigen 
we je van harte uit om snel een keer te 

komen kijken en om samen met ons te 

genieten van al het moois en lekkers dat 

wij te bieden hebben. Tot snel!

Anja Rijkers / Margo Weesie
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Even kennismaken met...

Thuis Video Groep

Een videogroep van filmers voor filmers. 
De TVG bestaat nu meer dan 20 jaar.

Er zijn tegenwoordig nogal wat 

mensen die in het bezit zijn van een 

videocamera, fototoestel  of telefoon, 

waarmee vooral familie- en vakantiefilms 
worden gemaakt.

Leuke gebeurtenissen in het gezin 
worden vastgelegd en later bekeken met 

familie, vrienden en kennissen. U wilt 

eigenlijk wel wat meer.

Vooral wat tips en trucs om uw filmpjes 
wat korter te maken en... oh ja uw 

beelden fladderen zo, daar moet toch 
wat aan te doen zijn?

En een titel hoort erbij, maar muziek en 
commentaar mogen ook niet ontbreken, 

net als op de TV.

Als u dit beseft, wordt het tijd lid te 
worden van een videoclub, dat is 

namelijk de enige plaats waar u uw 

films nog beter kunt maken, daar is 
zoveel op te steken van elkaar en van de 

cursussen.

T.V.G. is zo’n club

Hij bestaat uit een groep enthousiaste 

mensen die vooral aan beginners heel 

veel aandacht besteedt.

De club komt op vrijdagmiddag om de 

drie weken bijeen, van 13.30 tot 16.30 

uur in het wijkcentrum “De Wereld”,
Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem.
Het seizoen loopt van 15 september tot 

mei.

Komt u gerust eens bij T.V.G. kijken. 

U kunt zonder bezwaar en zonder enige 

verplichting tweemaal uw licht opsteken 
en de sfeer “proeven”. U kunt dan zien of 

deze videogroep aan uw verwachtingen 
voldoet. Pas dan hoeft u te besluiten of u 
lid wil worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de voorzitter Wim Kuiper, 
023-5359711, 

of met de secretaris Leo Diependaal,  
023-5289042.

Zie ook www.tvghaarlem.nl

Schalkwijk winkelcentrum

Entree Evert Haverkortplein

De huidige entree van de 

hoofdingang van Centrum 

Schalkwijk heeft een gesloten 
karakter en is niet erg uitnodigend. 

Met de herinrichting van de 
openbare ruimte aan de noordzijde, 

het Evert Haverkortplein, 

ontstaat er voor omwonenden en 

gebruikers een overzichtelijk, mooi en veilig plein. Het nieuwe 

plein geeft het winkelcentrum een duidelijke voorkant en 
verblijfskwaliteit.

De herinrichting van dit plein staat niet op zichzelf, maar sluit 
goed aan op de openbare ruimte die wordt aangelegd bij de 

ontwikkeling van fase 1 van Schalkwijk Centrum (onder meer 

het Floridablok en de bioscoop). Er is ook een relatie met 
een deel van Schalkwijk Midden (Stad tussen de bomen). 

Deze herinrichting zorgt voor een logische aansluiting op de 
openbare ruimte die wordt aangelegd voor Stad tussen de 

Bomen. 

Voor het ontwerp van de openbare ruimte wordt een 

participatietraject opgestart. In het ontwerpproces wordt 
overlegd met de eigenaren van de winkels (CVVE), de 

winkeliers, de 4 wijkraden, Connexxion, de bewoners, de 

ontwikkelaars van Ceylonpoort en Stad tussen de Bomen. 

De manier waarop de participatie wordt vormgegeven is 
afhankelijk van wat er op dat moment mogelijk is in relatie tot 
de coronamaatregelen.

Begin 2022 zal worden gestart met de werkzaamheden aan de 

Ceylonpoort (voormalig VNU-gebouw). In deze toren komen 

162 woningen en 400 m² commerciële ruimte. Daarnaast 

worden er 107 parkeerplaatsen gerealiseerd, waarvan het 

overgrote deel in de te bouwen garage. De totale bouwtijd 
hiervan is ongeveer 2 jaar.

Stedenbouwkundig 
Plan van Eisen 
Schalkwijk Centrum 

Het Stedenbouwkundig 

Plan van Eisen ligt vanaf 21 
februari tot begin april 2022 

ter inzage.

Waaraan moet de nieuwbouw in Centrum Schalkwijk 
voldoen? Daar mag u als inwoner op reageren.

Het gaat om fase 2. Dan worden de panden van Blokker, H&M, 

Rabobank, V&D, TPG-post, Fit For Free, Jordan Carwash en de 
voormalig bowlingbaan gesloopt. 

Daar komen nieuwe gebouwen en nieuwe openbare ruimte 

voor terug.

De gemeente zal met het Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen de wijken intrekken om iedereen een kans te 

geven hierover in gesprek te gaan of vragen te stellen. Als 

u het ergens niet of wel mee eens bent kunt u een officiële 
inspraakreactie indienen.
Alle reacties worden bekeken en zo nodig meegenomen in het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De gemeenteraad 
stelt het plan nog voor de zomer 2022 vast. 

Meer weten? Wanneer komt de gemeente in mijn wijk?
Kijk op www.haarlem.nl/centrum-schalkwijk 
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Wijkbeheer

De volgende onderwerpen zal de 

wijkraad aan de gemeente voorleggen 

om te worden uitgevoerd of in ieder 

geval om in de planning te worden 

opgenomen.

Drempel Biesbosweg
Namens de bewoners langs de 

Biesbosweg had de wijkraad gevraagd 

een drempel te maken. Dit omdat 

de voetgangers oversteekplaats zeer 

onoverzichtelijk is.

De gemeente vond dit te veel van 

het goede en heeft er voor gekozen 
kanalisatiestrepen aan te laten brengen. 
Deze zijn inmiddels aangebracht. Uit 

verschillende reacties blijkt dat ze voor 
de gemiddelde automobilist nauwelijks 

zichtbaar zijn. 

Het werkt dus als een doekje voor het 

bloeden. De gemeente kan in ieder geval 

zeggen, als er een ongeluk gebeurt: 

het is duidelijk aangegeven. We zullen 
blijven aandringen op de aanleg van 

een drempel. Dat is de enige manier 

om de automobilist te dwingen vaart te 

minderen.

Plantsoen Ellertsveld
De fruitbomen zijn vorig jaar geplaatst 

maar de gevraagde strook insecten 

aantrekkende planten rond het 

plantsoen is nog niet aangebracht. 

Pleintje Scharreveld 
Tot groot verdriet van de veel bejaarde 

bewoners, is het pleintje zwaar 

verwaarloosd. De gemeente heeft het nu 
wat hersteld.

De speelplek Hondsbos
De bestaande stenen sculptuur op het 

plein van dit wijkdeel werd als informele 

speelplek door kinderen gebruikt.

In het kader van het vergroenen van 

de wijk is door de gemeente deze nu 

voorzien van planten. Op verzoek van 
meerdere moeders van kleine kinderen 

heeft de wijkraad verzocht daarvoor een 
alternatief te bieden. Wij blijven daar op 
aandringen.

Speelplek Beveland
In dit wijkdeel zijn weer jonge gezinnen 

en is er behoefte aan een speelplek. 
Hier heeft de wijkraad gevraagd een 
oude speelplek weer te voorzien van wat 

eenvoudige speeltuigen.

Frits Breen 

Groenparticipatie
In de gemeente Haarlem is het mogelijk 

om op verschillende manieren in het 

groen te participeren. 

Groenstrook adopteren

Het is mogelijk om een groenstrook in 

de buurt van uw woning te adopteren. 

Ideaal om bijvoorbeeld een klein (moes)

tuintje aan te leggen. 

Spaarnelanden bekijkt samen met u of 

de groenstrook geschikt is voor adoptie 
en denkt mee over de invulling van de 

plannen.

Boomspiegel adopteren

Een boomspiegel is een stukje extra 

grond rondom de stam van een boom. 

Deze grond leent zich perfect voor 

extra beplanting. Alle inwoners van 
de gemeente Haarlem hebben de 

mogelijkheid om de boomspiegel voor 

hun woning te adopteren.

Vrolijk de buurt op en maak een 

kleurrijke mini-tuin van uw boomspiegel! 

Bloembakken

Al het groen is meer dan welkom!

Heeft u niet zoveel ruimte?
Adopteer dan een bloembak.

Alle bewoners van Haarlem mogen een 

bloembak van gerecycled materiaal 

aanvragen bij Spaarnelanden.

U mag deze vervolgens zelf naar wens 

inzaaien en onderhouden. 

Geveltuin

Geveltuinen zijn smalle groenstroken 

tegen de gevel, direct aan de straatkant. 

Vooral straten zonder voortuinen zijn 

geschikt.

Geveltuinen dragen bij aan een groene 

en klimaatbestendige stad. Daarnaast 

zorgen geveltuinen voor een fijne leef-
omgeving.

Hoe werkt het?

Ga naar de site van Spaarnelanden.

Hier vindt u aan welke voorwaarden u 

moet voldoen.

U vindt ook welke planten het meest ge-

schikt zijn voor de verschillende plekken.

Vul het aanvraagformulier in.

Na het verzenden van het formulier ont-

vangt u een bevestiging per e-mail. 
Wij nemen zo snel mogelijk contact met 
u op. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u 

contact met Spaarnelanden opnemen 

via participatie@spaarnelanden.nl of 
023 - 75 17 200.

Misschien kunnen we Molenwijk samen 

een stukje groener en gezelliger maken!

Spaarnelanden
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InformatiepaginaInformatiepagina

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






