
 
 
Beste wijkbewoners en andere geïnteresseerden, 
 
Dit is (voorlopig) de laatste nieuwsbrief van de wijkraad. Deze werd vorig jaar in het leven geroepen ter vervanging 
van de verslagen van de openbare vergaderingen, die door Covid-19 niet konden plaatsvinden.  

Nu vergaderen weer mogelijk is, wordt iedereen weer door middel van de verslagen op de hoogte gebracht. 

Uiteraard bent u van harte welkom op onze vergaderingen die worden gehouden in Het Open koffieHuis aan de 
Frieslandlaan 1, iedere derde dinsdag van de maand met uitzondering van de maanden juli en december. 

 

Dit zijn de onderwerpen: 
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I. Het laatste nieuws van onze voorzitter Riet Ooms 

 
Beste allemaal, 
 
Met deze laatste nieuwsbrief bericht ik u over de ontwikkelingen in de wijk. Veel leesplezier! 
 
Vorige week woensdagmiddag waren de 4 Schalkwijkse voorzitters weer eens op bezoek bij de 
burgemeester. Met hem hebben we een aantal zaken besproken, die in alle 4 de wijken spelen: verloedering 
van de wijk (grof vuil op straat), onveiligheid en jeugdoverlast (wat wordt er georganiseerd voor onze jeugd?), 
woonwagenbeleid en problemen met wisselende ambtenaren. Ook gesproken over het grote verloop binnen 
de ambtenarij in Haarlem. Het is natuurlijk een landelijk probleem, maar het is wel bijzonder als je 
kennismaakt met een nieuwe ambtenaar en hij vertelt meteen dat hij over 3 maanden weer weg zal zijn…. 
 

Vorige week woensdagavond vergaderde de 
groep van de Buurtcamping. Er heeft zich een 
sponsor teruggetrokken en dus zijn er twee 
nieuwe mogelijkheden aangeboord om het 
ontbrekende bedrag binnen te krijgen. Verder 
wordt er hard gewerkt aan het programma voor 
de kampeerdagen, en via flyers worden 
kampeerders benaderd. Tot nu toe hebben al 37 
mensen zich opgegeven, het streven voor dit 
kampeerweekend is om   50 tenten op het 
terrein te krijgen. Het deelnemersveld zou 
moeten bestaan uit een mooie mix van 
bewoners die het leuk vinden om in de eigen 
omgeving te kamperen en mensen met een 
kleine beurs, voor wie dit mogelijk de enige 
vakantie is. 
 

 
 

Informatie en inschrijven: 
debuurtcamping@wijkraadmolenwijk.nl  

 
 

 

En dit is het resultaat van de noeste arbeid van 
Frits. 
Op verzoek van de dames van de groengroep 
(ja, het zijn tot nu toe alleen maar dames, die 
daar werken) is deze flyer vervaardigd. We gaan 
die ophangen in de informatiekasten van de 
wijk – en uiteraard ook in de kast in het parkje 
achter de Jumbo, het werkgebied van de dames 
– en we zullen ze verspreiden op allerlei 
plekken waarvan we denken dat er potentiële 
deelnemerskomen. 
Hopen dat er respons op komt. Aan de flyer zal 
het niet liggen!! 
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En nu lijkt het erop dat hier en daar de vakantie al in aantocht is. Een beetje adempauze is ook wel lekker. 
Maar evengoed nog een aantal zaken die onze aandacht vragen: als op 30 juni de Raad de stukken voor 
Molenwijk-noord gaat goedkeuren komen deze plannen ter visie. Als we nog aanpassingen zouden willen, is 
dat hét moment. Dus de plannen nog eens goed bekijken is van belang. We worden ook uitgenodigd mee te 
denken aan de gesprekstafels. Die vinden plaats (fysiek) op 27 juni en (online) op 4 juli. Ikzelf ben op 27 juni 
met vakantie, maar Marjolein en Marlies zijn bereid om mee te gaan praten. 
  
Maandagochtend werden we op de Frieslandlaan 1 verrast door een glazenier, die brandvrij glas kwam 
plaatsen aan de zijde van het pand, grenzend aan de benzinepomp. Dit was nog een van de laatste zaken, die 
geregeld moesten worden op last van de Brandweer. Woensdagmiddag was de klus geklaard en nu voldoen 
we ook wat dit betreft aan alle gestelde eisen. Geeft toch een goed gevoel! 
 

 
 

 

Bij het Leefbaarheids- en Initiatievenfonds heb ik 
geld aangevraagd om een 2-tal peukentegels te 
mogen aanschaffen, die we dan bij de 2 ingangen 
van de Passage bij de Jumbo willen gaan 
plaatsen. 
Regelmatig bereiken ons klachten van 
bewoners, die zich verschrikkelijk ergeren aan 
die vieze entree van de Passage. Die eerste 
aanblik maakt het alleen maar erger. 
Eerder hadden we van Spaarnelanden al eens 
een losse, staande asbak gekregen, maar die was 
al heel snel “verdwenen”.  
Laten we hopen dat we de subsidie toegekend 
krijgen en dat we op die manier de Passage weer 
een stukje schoner en leefbaarder kunnen 
krijgen/houden. 

 
Frits heeft samen met Michel de Graaf een gesprek gehad met de bewoners van Balgzand. Daar waar een 
paar jaar geleden planten in het “kunstwerk” werden gezet en de kinderen dus hun speelplek verloren. Er is 
nu via een speciaal budget geld beschikbaar gekomen voor speelattributen. De kinderen – en hun ouders – 
mogen nu vanuit een folder van de leverancier – uitkiezen wat zij graag in hun buurt geplaatst willen zien. 
Het heeft even geduurd, maar de bewoners waren wel heel bij verrast! 
 
Tegelijkertijd vroegen zij of er ook iets geregeld zou kunnen worden voor de iets oudere jeugd, die het 
“kunstwerk” regelmatig gebruikte als zitplaats om lekker even te chillen… Frits gaat een aanvraag doen voor 
een picknicktafel voor deze jongeren. In overleg met de buurt zal worden bekeken waar deze geplaatst zal 
kunnen worden. Nog een mooie ontwikkeling dus. 
 
Tot zover het laatste nieuws. 
 
De eerstkomende openbare wijkraadvergadering is dinsdag 21 juni om 19:30u in Het Open koffieHuis aan de 
Frieslandlaan 1. De agenda voor deze vergadering wordt tegelijk met deze nieuwsbrief verzonden. In juli is 
er geen vergadering, maar op dinsdag 16 augustus zijn we er weer.  
 
Fijn weekend! 

 
Riet Ooms
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Wijkraad Molenwijk zoekt een redacteur voor de wijkkrant De Molen 

De redactie van De Molen bestaat uit: 

- een redacteur 

- iemand die de correcties uitvoert 

- de vormgever (we werken met InDesign).  

Deze groep wordt begeleid door een bestuurslid van de 
wijkraad. 

 
De taken van de redacteur zijn de volgende (eventueel 
kunnen ze door meerdere mensen worden uitgevoerd): 

 Het uitschrijven en leiden van de 
redactievergaderingen, waarin de inhoud van de 
krant wordt bepaald 

 Artikelen schrijven en ingezonden artikelen 
beoordelen op het belang voor de wijkbewoners 

 Foto’s verzamelen bij de diverse artikelen 

 Contact houden met de penningmeester i.v.m. 
donateurs van de wijkkrant en de drukker 

 Contact houden met de bezorgers van de krant en de 
tijdige bezorging regelen. 

Goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk voor 
deze functie. 

 

 

 

Ziet u hier iets in? Mail dan naar: info@wijkraadmolenwijk.nl 

 

Wijkraad Molenwijk zoekt vormgever wijkkrant 

We zoeken per direct een vormgever voor de wijkkrant De Molen. In verband met vertrek naar het buitenland 
van de huidige vormgever zoeken wij iemand met computerkennis en het liefst enige ervaring met InDesign of 
andere software pakketten van Adobe. Kennis van pakketten zoals bijvoorbeeld Canva kan voordeel geven bij 
het eigen maken van InDesign en vormgeven van de wijkkrant. Enthousiasme en creativiteit zijn natuurlijk het 
belangrijkste. 

 
De wijkkrant verschijnt 4x per jaar (lente, zomer, herfst en winter). Alle artikelen en foto’s worden aangeleverd. 
Samen met de redactie wordt de vormgeving van de krant gerealiseerd. 

Wilt u uw kennis en/of ervaring op dit gebied ten goede laten komen aan de wijk? Stuur een berichtje voor 
meer informatie naar: info@wijkraadmolenwijk.nl 
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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 
Jasper Nagtzaam, regisseur Openbare Ruimte Europawijk en Molenwijk, 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) 

 
 Projecten in Schalkwijk 

Informatie over alle grote projecten in Schalkwijk vindt u hier: https://www.haarlem.nl/projecten-
stadsdeel-schalkwijk/ 
 
 

 Melding doen 
Melding doen over bijvoorbeeld straatverlichting, afval, parkeeroverlast, slecht wegdek, wateroverlast 
of bomen etc.kan hier: https://www.haarlem.nl/melding-doen/ 
 
 


