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Wijkraad Molenwijk

Adres wijkraad Molenwijk
Frieslandlaan 1 – 2036 NE – Haarlem – Tel. 06 1229 5871
Voor e-mail en website: Zie pagina 14.
www.facebook.com/wijkraadmolenwijkhaarlem

De openbare wijkraadvergadering is elke 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.

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: Marga Posthumus en Marjolein Huijser. 
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
Aspirant wijkraadslid  : Marlies Vercruysse

Werkgroepen: groengroep Burgen, klankbordgroep 
Molenplaspark, bezorgers De Molen en de Buurtouders. 
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Van de voorzitter

3

Het verschijnen van de wijkkrant is altijd een goed moment om 
even terug te kijken op de afgelopen 3 maanden en dan weer 
snel vooruit te blikken naar de maanden, die in het verschiet 
liggen.

Terugkijkend was een belangrijk moment het afscheid van 
Margo Weesie. Zij heeft besloten niet langer voor de wijkraad 
actief te zijn. Per 11 mei heeft zij haar werkzaamheden 
gestopt. Wij danken haar hartelijk voor alle tijd en energie die 
zij de afgelopen jaren in het wijkraadswerk en vooral in het 
maken van de wijkkrant heeft gestopt. 

Op onze oproep in de wijkkrant van de zomer 2022 heeft zich 
iemand aangemeld die voor ons de gemeentelijke stukken 
wil gaan doorlezen. We verwelkomen Marlies Vercruysse 
als nieuw lid van de wijkraad, die zich op deze belangrijke 
taak gaat oriënteren. Zij kan meteen al vol aan de bak met 
de concept Gebiedsvisie voor Molenwijk-Noord, de daarop 
ingediende zienswijzen en de antwoorden van de gemeente 
hierop. Welkom Marlies, we hopen dat je je snel thuis zult 
voelen bij de wijkraad.

In de afgelopen periode hebben we ons bemoeid met 
de Gebiedsvisie voor Molenwijk-Noord, met het project 
dijkverhoging Zuid Schalkwijkerweg en de daarbij behorende 
tijdelijke ontsluitingsweg en met de locatiekeuze van de 
gemeente Haarlem voor standplaatsen voor woonwagens. De 
eerste twee onderwerpen worden in dit blad besproken. 

Met de vorming van een nieuwe coalitie zijn ook de nieuwe 
wethouders in onze stad aangetreden. De coalitie, bestaande 
uit PvdA, Groen Links, D66, CDA en Actiepartij heeft de taak 
op zich genomen om Haarlem in de komende 4 jaar verder te 
brengen als sociale, leefbare en duurzame stad. Het bouwen 
van veel woningen en tegelijkertijd de stad groen(er) maken is 
een grote opgave. Vooral het autobezit zal een uitdaging zijn, 
dus verbetering van openbaar vervoer en fietsverbindingen 
staan voorop in het programma. De nieuwe wethouders: Bas 
van Leeuwen (D66) en Diana van Loenen (PvdA) wensen wij 
veel succes in hun nieuwe baan. En uiteraard rekenen wij 
op voortzetting van de goede samenwerking met de andere 
wethouders.

Belangrijke punten (voor Molenwijk) in het coalitieakkoord:

1. Landschapsontwikkeling of uitkoop van bedrijven in de 
groene rand van Haarlem

2. Geen gereguleerd parkeren in Schalkwijk
3. 30 km/uur wordt de standaard in Haarlem
4. Verlagen parkeernorm
5. De Groene Zoom blijft groen
6. Pleiten bij Provincie voor stop op ganzenjacht
7. HAVO in Schalkwijk
8. Preventieakkoord jeugd wordt uitgevoerd in Schalkwijk
9. Onderzoek nieuwe locatie Spaarnehal
10. Culturele broedplaats in huidige locatie bibliotheek 

Schalkwijk
11. Bibliotheek verhuist naar Centrum Schalkwijk
12. Burgerberaad voor thema’s op stadsniveau
13. Buurtbudget per wijk
14. Wijkraden omvormen naar wijkplatforms

Een grote lijst met mooie plannen; we gaan de uitvoering 
hiervan goed volgen.

En dan weer een belangrijke oproep: zijn er bewoners van 
Molenwijk die ons willen helpen met het samenstellen 
en opmaken van de wijkkrant? Voor direct zoeken wij een 
redacteur en een vormgever voor de krant. Zie de advertenties 
hieronder. We hopen dat we, net als bij de vorige oproep, snel 
hiervoor vrijwilligers zullen vinden.Foto gemaakt door: Jurriaan Hoefsmit

Een redacteur

Taken:
• Uitschrijven van redactievergaderingen
• Schrijven van artikelen en ingezonden artikelen 

beoordelen op het belang voor wijkbewoners
• Verzamelen van foto’s bij de artikelen
• Contact houden met de penningmeester i.v.m. de 

donateurs en de drukker
• Contact houden met de bezorgers van de krant

Een vormgever

Benodigd:
• Computerervaring noodzakelijk
• Ervaring met Adobe InDesign of een ander Adobe 

softwarepakket is een pré
• Kennis van andere pakketten zoals Canva, Paint etc. 

is handig
• Enthousiasme
• Creativiteit
• Goede samenwerking met de leden van de redactie

LEUK, ENTHOUSIAST REDACTIETEAM ZOEKT VOOR WIJKKRANT DE MOLEN (4x per jaar):

Interesse? Mail naar info@wijkraadmolenwijk.nl



Ontwikkelingen in de wijk

4

Er gaat veel veranderen in onze wijk en 
vooral in Molenwijk-Noord. Niet alleen 
de Waddenbuurt gaat op de schop, 
ook op het terrein Zwemmerslaan waar 
de Tiny Houses staan gaat gebouwd 
worden. Niet alle plannen worden 
tegelijkertijd uitgevoerd, maar het 
nadenken en bepalen hoe alles er uit zal 
gaan zien, loopt wel samen op.

Molenwijk-Noord

De Gebiedsvisie voor Molenwijk-Noord is 
op 30 juni 2022 door de gemeenteraad 
van Haarlem aangenomen. Nu gaat 
de gemeente omschrijven hoe de 
Waddenbuurt er straks uit moet gaan 
zien. Hierover zijn in de maanden juni en 
juli diverse bijeenkomsten georganiseerd 
waarin bewoners, organisaties, wijkraad 
en andere belanghebbenden konden 
meepraten over wat zij belangrijk 
vinden in de wijk. Met de opgehaalde 
informatie zal een Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen worden opgezet. 
Het is de bedoeling dat dit plan in het 
najaar klaar zal zijn en in de winter 
de inspraak in zal gaan. U kunt hier 
dus altijd nog op reageren en op- en 
aanmerkingen maken. Hierbij een 
impressie over hoe Molenwijk-Noord er 
uit zal gaan zien.

Meer weten? U vindt alle informatie 
duidelijk en overzichtelijk op de site van 
de gemeente: 

https://haarlem.nl/vernieuwing-
waddenbuurt

Recontructie Zuid Schalkwijkerweg

Op donderdag 12 juli vond een zomerse 
informatieavond plaats voor bewoners 
van de weg en andere geïnteresseerden. 
Circa 70 mensen bezochten de 
marktkramen met informatie. De 
projectgroep presenteerde hier 
verschillende thema’s, zoals het 

ontwerp, de verkeersveiligheid, het 
groenplan, de tijdelijke ontsluitingsroute 
en de planning. Ook kon men vragen 
stellen over de situatie bij de eigen 
woning of pand. De gemeente- en 
Rijnland medewerkers waren op de fiets 
en konden meefietsen naar een locatie 
langs de Zuid Schalkwijkerweg om zaken 
ter plekke te bekijken en bespreken.

Mede dankzij het mooie weer werd dit 
een goede en ook gezellige bijeenkomst. 
De foodtruck was bijzonder in trek, 
maar de interesse ging toch vooral uit 

naar de feitelijke informatie die werd 
gegeven. Vooral de tijdelijke weg, die 
nodig is gedurende de werkzaamheden, 
werd veel besproken. De definitieve 
loop van deze tijdelijke weg is nog 
altijd niet helemaal duidelijk. Hiervoor 
werden weer diverse plannen door de 
bewoners aangedragen. Het plan zal in 
september worden aangeboden aan de 
gemeenteraad; daarna wordt het ter 
visie gelegd en kunnen bewoners en 
andere betrokkenen nog zienswijzen 
indienen. De planning is nog steeds dat 
er eind 2022 zal worden begonnen met 
de werkzaamheden, die een jaar gaan 
duren. Meer informatie is te vinden 
op: https://www.haarlem.nl/zuid-
schalkwijkerweg-groot-onderhoud/

Centrum Schalkwijk

Niet in Molenwijk, maar wel belangrijk 
voor Molenwijkers is de grootse aanpak 
van het winkelcentrum. Nadat al een 
groot deel in het zuiden van het Centrum 
is bebouwd (Kinepolis, supermarkten 
en andere winkels) wordt nu gestart 
met het overige zuidelijke deel. Op het 
Californiëplein komt een overdekte 
Foodhal. Deze Foodhal wordt ingericht 
als een hal met een open structuur met 
horecastandplaatsen en een versmarkt. 
De loopstructuur krijgt de vorm van 
een markt en de hal zelf krijgt een 
open en transparante constructie. Het 
omliggende terrein zal worden ingericht 
als openbaar gebied met hoofdzakelijk 
een verblijfsfunctie met ruimte voor 
onder meer terrassen. De verwachting is 
dat de bouw van de Foodhal nog in 2022 
zal starten.

Aan de zuidzijde van het gebied worden 
in fase 2 van de vernieuwing van 
Centrum Schalkwijk ongeveer 1.150 
woningen gebouwd. Voor deze nieuwe 
woningen geldt een verdeling van 20% 
sociale huur, 60% middeldure huur of 
koop en 20% overige woningen. Ook 
komt er zo’n 5.000 m² bij voor horeca 
en bedrijven (geen winkels). Ongeveer 
14.000 m² openbare ruimte wordt 
vernieuwd en zo’n 8.000 m² leegstaande 
winkelruimte verdwijnt.

*Wilt u meedenken en meepraten over 
deze ontwikkelingen? Kom dan naar 
de wijkraadvergadering. Deze vindt 
plaats op elke 3e dinsdag van de maand.       
Tijd: 19:30 uur. Locatie: Frieslandlaan 1.



Even voorstellen: Marlies Vercruysse

Nog geen rookmelders? Vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht
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Een plekje voor insectenhotels

Marlies komt de wijkraad versterken 
met als taak om beleidsstukken te lezen 
en te analyseren. Marlies woont al 
vanaf 1983 in Molenwijk. Zij vindt de 
ontwikkelingen die nu plaatsvinden in 
de wijk interessant en leuk om zich mee 
bezig te houden. Zij heeft zich verdiept 
in de gebiedsvisie Molenwijk-Noord. 
Zij vindt het boeiend om het proces 
te volgen van visie tot de concrete 
planvorming. Corresponderen de 
intenties die gepresenteerd worden 
met de uiteindelijke uitwerking? Zij is 
scherp in de analyse en kan kritisch 

rapporten bekijken. Ze hoopt dat ze 
hiermee haar steentje kan bijdragen 
aan de ontwikkeling van de wijk. 
Een wijk is altijd in beweging. Neem 
bijvoorbeeld het Tjadenterrein dat 
opeens bebouwd mocht worden en 
welke gevolgen dat weer heeft voor de 
omringende omgeving. Zo moet de Zuid 
Schalkwijkerweg aangepast worden om 
in de toekomst begaanbaar te blijven. 
Dit heeft heel wat voeten in de aarde 
voor alle omwonenden. 

Marjolein Huijser

In de vorige wijkkrant hebben wij er 
al even aandacht aan besteed, maar 
nu toch nog even een uitgebreidere 
melding: er is een nieuwe wet. Vanaf 
1 juli 2022 zijn rookmelders op iedere 
verdieping van uw huis verplicht. 
De eigenaar of verhuurder moet de 
rookmelders plaatsen. En het is zo 
gedaan. Heb je het altijd uitgesteld? 

Dan is dit het moment om rookmelders 
te plaatsen. Peter Schuurmans van 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: 
“Het mag dan wel de wetgeving zijn, 
maar je hangt rookmelders écht op 
voor eigen veiligheid en voor die van de 
ander”. 

Rookmelder detecteert en informeert  

Een rookmelder voorkomt geen brand, 
maar detecteert en waarschuwt je 
heel snel dat je weg moet gaan en de 
brandweer moet bellen. Vaak denken 
mensen dat ze brand vanzelf wel merken 
en ruiken, maar integendeel. Peter 
zegt: “Als je slaapt, slaapt je neus ook. 
Je wordt niet wakker van rook, wel van 
de rookmelder.” Rookmelders heb je 
niet alleen voor jezelf, maar ook voor 
anderen: je partner, kinderen of je 

buren. Zo zorg je dat zij veilig wonen.  

Check, koop, plak 
 
Uit onderzoek blijkt dat 75% van de 
huiseigenaren al rookmelders heeft. 
“Je denkt misschien: veel te moeilijk 
voor mij. Maar geloof mij, iedereen 
kan zelf rookmelders ophangen. Het is 
zo gepiept. Rookmelders kun je zelfs 
plakken.” 

Wil je weten waar jij het beste 
rookmelders kunt hangen? Doorloop 
dan de drie kleine stappen: check 
rookmelders.nl waar jij in huis 
rookmelders moet hangen. Koop 
ze online of in de winkel en plak ze 
op. Zo voldoe jij aan de nieuwe wet, 
maar creëer je vooral voor een veilige 
omgeving voor jou en de ander. 

De wijkraad Molenwijk heeft bij de 
gemeente Haarlem (Leefbaarheids- 
en Initiatievenfonds) een subsidie 
aangevraagd om bij de Stichting 
Ontmoeting een 4-tal insectenhotels 
te laten bouwen. Deze hotels worden 
gemaakt door vrijwilligers die een 
activerings- en/of integratietraject 
doorlopen. De hotels worden gemaakt 
van houtafval. Belangrijk in dit 
werktraject is uiteraard verbinding, 
samenwerking, ontmoeting en de 
Nederlandse taal. 

Wij zoeken nu 4 mooie plekken waar 
deze insectenhotels geplaatst kunnen 

worden. Plekken, waarvan 
we zeker kunnen zijn dat ze 
een lang leven beschoren 
zijn. We vinden het leuk als 
we vanuit de bewoners van 
Molenwijk mooie plaatsen 
aangemeld krijgen.

Weet u een goeie plek 
in uw buurt en vindt 
u het leuk om daar 
een insectenhotel te 
plaatsen? Meld dat dan bij:         
info@wijkraadmolenwijk.nl 
dan gaan wij kijken of uw 
plek gehonoreerd kan worden. Foto: Demo insectenhotel bouwen op 18 mei j.l.



6

De westlob van Molenwijk
Het ontwerp van de wijk

De westlob van Molenwijk bestaat uit 10 kleine op zichzelf 
staande wijkjes, die, uitgezonderd Westeinde en de flat 
Pampus, met hun achtertuin grenzen aan de Flakkeeweg, 
Hofwijckweg en de Slufterweg. Het zijn de wijkjes Balgzand, 
Griend, Hondsbos, Assemburg, Poelgeest Dever, Meiendel en 
Vredenburg. Het werd in de jaren ’70 gebouwd. 

De flat Pampus is gelegen aan de vaart, die als onderdeel van 
de waterhuishouding in Molenwijk ervoor zorgt dat we droge 
voeten houden. Deze flat deelt de wijk in twee delen.

In de vorige uitgave hebben we de zuidkant al besproken. Nu 
zoemen we in op de noordkant van de westlob.

Nieuw in het ontwerp van Molenwijk in die tijd was dat 
verkeers- en woongebieden werden gescheiden. Daarnaast 
werden verschillende woningtypes gemengd: grote en kleine 
gezinswoningen en bejaardenwoningen in combinatie met 
innovaties in de woningplattegronden. Een uitgekiende 
maatvoering, interne patio’s, open trappen en onverwachte 
zichtlijnen maken de woningen relatief ruim en flexibel. 

De wijk is autoluw gemaakt door het parkeren een eigen plek 
te geven. Tussen de woningen door loopt een informeel stelsel 
van voetpaden. Dat het geen onoverzichtelijke (onveilige) 
chaos is geworden, zoals de meeste ‘woonerfbuurten’ uit die 
tijd is te danken aan het idee van architect Buma om zoveel 
mogelijk alle stroken laagbouwwoningen in dezelfde noord/
zuid-richting te leggen. Dat levert een nog steeds helder lineair 
patroon waardoorheen parkeerpleintjes, groengebieden 
en wandelpaden zijn gevlochten. Een opzet die nog steeds 
bruikbaar is. 

De ingang van de woningen is gelegen aan een 2,50 m breed 
voetpad in plaats van het gebruikelijke woonerf, trottoir, 
groenstrook en dan pas de straat. Door de aanleg van veel 
groenstroken en kleine parkjes heeft Molenwijk zijn groene 
karakter gekregen.

Het idee was destijds dat dit groen een bossig karakter moest 
hebben en op een speciale manier onderhouden zou worden. 
Zo konden er veel woningen gebouwd worden en behield de 
wijk toch een groen karakter. De architect heeft nog meer 
openbare ruimte bespaard  door de eerste verdieping van de 
woningen overkragend over het voetpad aan te brengen met 
als gevolg niet alleen het vrijkomen van extra openbare ruimte 
maar ook een overkapping waardoor je bij regen droog je huis 
binnen kan komen. 

Veel groen

Doordat er in deze wijkjes veel kleine intieme groenparkjes 
zijn aangelegd is het daar goed wonen zonder het gevoel te 
hebben te dicht op elkaars lip te zitten. Door de woonblokken 
die allemaal gelijk van vorm zijn een verschillende kleur te 
geven wordt de eenvormigheid doorbroken. De wegen, de 
Flakkeeweg, Hofwijckweg, en Slufterweg lopen speels door 
de wijk waarbij op de daarin liggende pleintjes gemetselde 
kunstwerken zijn aangebracht.

Keuze van de straatnamen

De straatnamen voor dit deel van Molenwijk komen met name 
uit Noord-Holland en deels uit Friesland. Hieronder volgt een 
opsomming waar ze van afgeleid zijn.

Pampus is een forteiland en maakt deel uit van de Stelling van 
Amsterdam. Deze werd aangelegd om de vaargeul Pampus te 
verdedigen tegen aanvallen vanuit de voormalige Zuiderzee.

Zijpe was vroeger een zelfstandige gemeente maar valt nu 
onder de gemeente Schagen. 
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Westeinde is een buurtschap in de gemeente Enkhuizen. 

Hondsbos is afgeleid van de Hondsbossche zeewering, een 5,5 
km lange dijk dichtbij Petten. 

Assumburg is een kasteel en vernoemd naar de buurtschap 
Assum tussen Heemskerk en Uitgeest. 

De Slufterweg verwijst naar de Slufter, een deelgebied van 
het Nationaal Park Duinen van Texel. Het is een krekengebied. 
Je vindt er zouttolerante planten als zoutmelde, zeekraal, de 
geurige zeealsem en het lamsoor, waarvan de bloemen in de 
zomer het hele gebied paars kleuren.

Balgzand is een groot natuurgebied, een wadplaat waar 
duizenden waddenvogels zitten. Het ligt in de kop van Noord-
Holland. 

Griend valt onder de gemeente Terschelling. Het is een 
zandplaat ten zuidwesten van de gemeente Terschelling en 
behoort tot de Provincie Friesland. 

Ook Ameland, vanuit het westen gezien het vierde bewoonde 
Waddeneiland,  behoort tot de Provincie Friesland. 

Impressies van bewoners 

Loes woont 32 jaar met heel veel plezier op Westeinde. Zij zet 
zich actief in voor het groen van de wijk door het bijhouden 
van een mooie plantenbak maar ook om op tijd te signaleren 
als het groen te veel gaat woekeren. Soms gaat ze zelf aan de 
slag om te snoeien. Ze vindt dat ze fantastisch woont in het 
groen, mooi water voor de achtertuin, waarin meervallen te 
vinden zijn. Vroeger waren er ook zoete mosselen, maar die 
zijn er niet meer. De buren zijn bij elkaar betrokken. Inmiddels 
zijn er al wat buren naar een andere woonplek vertrokken 
omdat ze te oud worden. De jongere generatie heeft het druk, 

ziet ze. Ze zijn ook wat minder op de leefomgeving gericht. Ze 
hoopt dat ze toch wat tijd vrij kunnen maken om het mooie 
groen, bijvoorbeeld in de plantenbakken, bij te houden. Een 
jaar geleden heeft ze zich samen met de bewonerscommissie 
ingezet voor het plaatsen van voetbaldoelen op het gras. De 
jeugd maakt daar met heel veel plezier gebruik van.

Rob Webster woont al 25 jaar op Griend. Ook hij woont hier 
met veel plezier. Hij heeft een vrij uitzicht aan de achterkant, 
maar ook aan de voorkant vanaf het dakterras heeft hij een 
mooie groene doorkijk tot aan Zandvoort. Spaarnelanden 
onderhoudt het groen op biologische wijze. Dat houdt wel 
in dat planten en struiken erg weelderig groeien. Hij snoeit 
voor zijn voordeur dan ook zelf de struiken zodat de stoep 
begaanbaar blijft. Nadeel is dat de tegels erg ongelijk worden 
door wortelgroei. Hij oppert dat het pad naar de voordeuren 
tussen de huizen op een aantal plekken versmald zou kunnen 
worden en dat ernaast een pad van houtsnippers aangelegd 
kan worden dat goed aangestampt is. Dat heft het probleem 
van de scheve stoeptegels op en verhoogt het aanzicht van 
groen in de wijk. 

Op sociaal gebied geeft hij aan dat vroeger toen er nog 
veel kleine kinderen in de buurt waren veel meer samen 
werd gedaan. Er werd samen gebarbecued of er werd iets 
georganiseerd rond de speelplekken voor kinderen. Er is nu 
veel minder animo om iets te organiseren of er aan mee te 
doen. Oudere mensen zijn meer bereid te helpen, maar raken 
minder mobiel. 

Marjolein Huijser
Foto's gemaakt door: Dik Bol
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De Buurtcamping 2022

3e editie Buurtcamping Molenplaspark, wat een feest!!

In een zonovergoten Molenplaspark kampeerden in het 
weekend van 19-21 augustus ongeveer 100 bewoners van 

Schalkwijk. Zo'n 40 vrijwilligers zorgden voor eten, drinken, 
muziek, sport, spel, knutselen, entertainment enzovoort. 

Iedereen heeft ontzettend genoten. Zonder deze vrijwilligers 
en onze sponsoren zouden we dit nooit kunnen organiseren. 

Heel veel dank voor alle spontane hulp.

P.S. één van de kampeerders beviel in de nacht van zaterdag 
op zondag in het ziekenhuis van een flinke zoon: een 

buurtcampingbaby dus. Gefeliciteerd Mirella! 



1-jarig bestaan -
Het Open koffie Huis en Woord en Daad Kringloopwinkel
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Vorig jaar kon de opening van onze 
nieuwe ontmoetingsplek op de 
Frieslandlaan vanwege corona niet 
uitbundig gevierd worden. We hebben 
daarom besloten om een uitgestelde 
opening te organiseren op het moment 
dat we 1 jaar open waren.

Op 18 mei jl. was het dan zover en 
vierden we het éénjarig bestaan van 
Het Open koffie Huis en de Woord en 
Daad kringloopwinkel in de Frieslandlaan 
in Molenwijk. Na maandenlang 
voorbereidingen door vele vrijwilligers 
en medewerkers hebben we een 
prachtig feest kunnen vieren.

Na een persoonlijk woord van de 
bestuurders van Stichting Ontmoeting 
en Woord en Daad opende Wethouder 
Meijs (Zorg, Welzijn en Volksgezondheid) 
de dag op feestelijke wijze door het 
aansteken van een kaars op een grote 
taart, die bestond uit taartpunten van 
de verschillende organisaties die in 
Molenwijk samenwerken: Stichting 
Ontmoeting, Woord en Daad, kerk 
Het Open Huis en wijkraad Molenwijk. 
Daarna was er gebak voor iedereen. De 
opening was een echte knaller waarin 
wethouder Meijs lovende woorden sprak 
over deze plek waarin het moeten een 
ónt-moeten mag zijn.

Gedurende de zonovergoten dag 
hebben we veel diverse bezoekers 
mogen ontvangen zoals vrijwilligers, 
wijkbewoners, basisschoolkinderen, 
ketenpartners, collega’s tot vrienden en 
familie.

De variatie aan bezoekers op deze dag 
was een mooie afspiegeling van de 

diversiteit van gasten 
die wij wekelijks 
ontmoeten in onze 
koffiebar, de winkel, 
bij activiteiten van 
de kerk Het Open 
Huis en bij de inloop 
van het spreekuur 
van de wijkraad op 
woensdagochtend.

Elke bezoeker heeft wel 
iets ervaren van deze 
werkervaringsplek. 
Er waren hapjes & 
drankjes die met 
liefde waren bereid. 
Men heeft kennis 
kunnen maken met 
onze barista’s achter 
de koffiebar, met de 
mooie overzichtelijke 
kringloopwinkel of 
met een van de vele 
activiteiten die werd 
aangeboden. Er was een modeshow 
met kleding uit de winkel. Het 
buitenterrein was gevuld met gezellige 
marktkraampjes, rad van fortuin, 
kinderactiviteiten en een podium met 
live muziek. Op de 2 basisscholen in de 
wijk waren voorafgaand strippenkaarten 
uitgedeeld waarmee de kinderen 
leuke dingen konden doen en er was 
een speciale jubileumwandeling door 
Molenwijk. We zijn ontzettend blij met 
deze mooie plek. We nodigen je van 
harte uit om een kijkje te komen nemen.

18 mei 2023 kan je vast met potlood 
noteren in je agenda, want zo’n 
feestelijke verjaardag, vraagt om een 
jaarlijkse herhaling.

Woord en Daad: Met een deel van 
de opbrengst van de winkel financiert 
Woord en Daad een scholingsproject in 
West-Afrika en projecten in Schalkwijk 
van stichting Ontmoeting.

Stichting Ontmoeting: Het Open koffie 
Huis is een van de twee locaties in 
Schalkwijk. Het is een laagdrempelige 
ontmoetingsplek waar wijkbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. Naast 
werktraject-begeleiding bieden we 
ambulante hulp en dagbesteding. In 
locatie Boerhaavewijk zijn er naast 
de inloop, laagdrempelige activering, 
taallessen, voedselpakketten en 
huiswerkbegeleiding. 

Informatie ganzenbeheer Schalkwijk
Op 18 oktober geeft de wijkraad Molenwijk tijdens de openbare wijkraadsvergadering informatie over het ganzenbeheer 
in Schalkwijk. De vergadering vindt plaats in Het Open koffie Huis aan de Frieslandlaan 1 van 19.30 tot 21.30 uur. In o.a. de 
Verenigde Groote en Kleine polders aan de zuidkant van Molenwijk worden geregeld ganzen geschoten. Het ganzenbeheer 
kan bij wijkbewoners vragen oproepen. Tijdens deze avond komen onder meer Patty Laan (directeur van Faunabeheereenheid 
Noord-Holland) en Edwin Baars (voorzitter van de Wildbeheereenheid Haarlemmermeer) aan het woord voor het geven van een 
toelichting en het beantwoorden van vragen.

Patty Laan (Faunabeheereenheid Noord-Holland) 
fbenoordholland.nl
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Het Open koffie Huis
Het Open koffie Huis en de 
kringloopwinkel zijn van dinsdag tot en 
met zaterdag geopend van 10.00-16.00 
uur Als je al eerder bij ons bent geweest 
dan zal je misschien gemerkt hebben 
dat we veel meer zijn dan alleen een 
koffiebar en kringloopwinkel.

Onze opbrengsten gaan naar 
maatschappelijke projecten en 
we bieden leerwerktrajecten en 
dagbestedingsplaatsen. Wist je dat 
de koffiebar en de winkel volledig op 
vrijwilligers draaien? Door de enorme 
trouwe inzet van hen kunnen we, zowel 
voor de vrijwilligers als voor bezoekers, 
5 dagen open zijn. Naast de vaste 
vrijwilligers werken er ook vrijwilligers 
die een opstapje nodig hebben om 
verder te komen in het arbeidsproces. 
Zij doen in de koffiebar en winkel 
werkervaring op om vervolgens door 
te stromen naar een betaalde baan. 
Gedurende het traject worden ze 
begeleid door Stichting Ontmoeting. De 
veelzijdigheid van winkel en koffiebar 
maakt dat vrijwilligers op diverse 
werkplekken ingezet kunnen worden.

In onze kringloopwinkel is altijd wel 
iets te vinden. Er is een kledingmaker 
voor naai- en verstelwerk en 
een houtbewerkingsgroep 
waar insectenhotels en 
kruidenmoestuinbakken worden 
gemaakt. Eén keer in de maand mogen 
mensen die afhankelijk zijn van de 
voedselbank gratis kleding komen 
uitzoeken.

Je kunt altijd terecht in onze gezellige 
koffiebar. Aan de lange tafel zit altijd wel 
iemand waarbij je aan kunt schuiven. 
Je kunt er heerlijke koffie, thee, een 
‘sjuutje’ of iets uit de keuken bestellen, 
waar (h)eerlijke producten worden 
gemaakt met kruiden uit eigen tuin. 

Soep, tosti’s, taarten 
en om de week een 
buurtmaaltijd voor 
degene die het gezelliger 
vindt om samen te eten. 
Dit alles klaargemaakt 
door vrijwilligers die 
leerwerkervaring opdoen.

Wanneer je de koffiebar 
bezoekt tref je een groep 
diverse mensen aan. 
Ieder bezoekt de koffiebar 
vanwege verschillende 
redenen, voor een gezellig 
contactmoment,  om te 
werken (wanneer je het 
thuiswerken beu bent, 
met laptop en koffie heb 
je een heerlijke werkplek), 
om een spelletje te spelen 
(we zijn nog steeds op 
zoek naar schakers), om 

te lunchen, om een uitgestelde koffie* 
te bestellen of om onze organisatie op 
welke manier dan ook te ondersteunen. 
Ook organisaties zoeken ons op voor 
overlegmomenten of je treft vrijwilligers 
die één op één taalcoaching krijgen. We 
zijn blij met alle vrijwilligers die er zijn. 
Vrijwilligers met allerlei verschillende 
achtergronden en uit verschillende 
culturen. Zie dan ook de prachtige 
portretfoto’s die in de winkel hangen. Dit 
zijn een aantal van de vrijwilligers die bij 
ons werken. Het thema van de foto’s is: 
‘zie de ander en kijk verder dan je eerste 
indruk’.

Iedere woensdagochtend is er o.l.v. de 
wijkraad een inloopochtend waar diverse 

organisaties aanwezig zijn en waar je als 
wijkbewoner terecht kunt met vragen of 
voor een gezellig praatje. De wijkagent, 
handhaving, woningcorporatie, 
opbouwwerkers van DOCK en ambulante 
hulp zijn zoveel mogelijk aanwezig. 
Mede dankzij de wijkraad hangt er aan 
de buitengevel een ‘Buurtkastje So 
Good’. Dit is een klein wit kastje waar je 
houdbare producten kunt achterlaten 
voor wijkbewoners die het iets minder 
hebben, die er iets uit kunnen halen of 
omruilen.

Iedere zaterdag start om 10.00 uur 
een wandeling bij de Molenburg om 
vervolgens na de wandeling gezellig 
een bakkie te doen in de koffiebar. 
Wij hebben speciaal voor deze groep 
wandelaars onze openingstijden 
aangepast. Sluit je aan, het is altijd 
gezellig. Wanneer je liever alleen of 
met je eigen groepje loopt is er de 
mogelijkheid om in de koffiebar een 
wandeling op papier mee te nemen. 
5 km door Molenwijk, langs water, 
weilanden, woonboten, dijken en 
molens. Start- en eindpunt in de 
koffiebar.

Mocht je de koffiebar nog niet kennen 
en na het lezen van dit artikel benieuwd 
zijn? Kom dan gerust eens kennismaken. 
Je bent van harte welkom.  Het eerste 
kopje koffie/thee krijg je van ons. Neem 
hiervoor de bon mee.

WIE BEN JIJ?

We kijken er naar uit om je te 
ontmoeten!

Teams W&D en Het Open koffie Huis

*Een uitgestelde koffie is een koffie die 
je voor een onbekende bestelt, die later  
op de dag zin heeft in een kopje koffie, 
maar dat niet kan betalen.
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Wijkbeheer

Complimenten voor….

Melding van klachten in uw directe 
omgeving

De bewoners beginnen de weg te 
vinden naar het spreekuur van de 
wijkraad op woensdag van 10 tot 12 
uur in het pand Frieslandlaan 1. Zo ook 
een bewoonster uit Ramspol die het 
plotselinge verdwijnen kwam melden 
van het door peuters heel veel gebruikte 
glijbaantje op de speelplek aldaar. De 
wijkraad heeft aan Spaarnelanden en 
aan de regisseur openbare ruimte, 
gevraagd de ruimte te herstellen en 
het glijbaantje te herplaatsen of te 
vervangen. De reden van het weghalen 
was dat de betonfundering bloot lag, 
hetgeen een gevaarlijke situatie is. 
Bovendien was het glijbaantje aan 
vervanging toe. Ik heb verzocht om het 
in elk geval te vervangen nog voordat de 
schoolvakantie begint. De daar wonende 
kinderen zijn nu helemaal ontdaan dat 
ze hun geliefde glijbaantje niet meer 
hebben.

Een bewoonster van Westeinde vraagt 
of het gras, dat op het visstekje achter 
Westeinde weelderig tussen de stenen 
groeit, kan worden weggehaald en wat 
te doen aan de gevaarlijk wordende 

populieren langs het fietspad tussen 
Poelgeest en Park Oosterspaarn.

Hierop was het antwoord dat het 
onderhoud langs de vaart voldeed aan 
de normen van de gemeente. Als het 
nodig is wordt er ingegrepen.

Het tussen de tegels groeiend groen op 
het visstekje achter de woningen van 
Westeinde is, nadat de gifspuit in de ban 
is gedaan, op alle trottoirs en pleinen 
een algemeen blijvend probleem.

De bomen langs het fietspad tussen 
Poelgeest en Park Oosterspaarn zijn 
gecontroleerd en goed bevonden. 
Slechte, gevaarlijk geworden bomen 
of takken worden verwijderd. Bij 
het ontstaan van Schalkwijk heeft 
men er voor gekozen snel groeiende 
bomen, dus de populier, te planten. 
Deze bomen hebben een beperkte 
levensduur en moeten geleidelijk 
worden vervangen. Het uitgangspunt 

van de gemeente is dat Schalkwijk 
een groene, gezonde en veilige wijk 
moet blijven. De gemeente is al 
begonnen met de vervanging van 
bomen in Boerhavewijk waarbij de 
bewoners inspraak hebben gehad bij 
de keuze van verschillende soorten 
duurzame en langzaam groeiende 
bomen. Vervolgens komen de 
andere wijken aan de beurt. Nu is 
Meerwijk aan zet. Het zal dus nog wel 
even duren voordat Molenwijk, de 
laatste gebouwde wijk, zal worden 
aangepakt.

Goed nieuws over speeltoestellen: voor 
de door de bewoners van Beveland en 
Balgzand gekozen speeltoestellen is er 
wel geld, maar Spaarnelanden moet 
het nog in hun onderhoudsbegroting 

opnemen. Als dat is gebeurd, worden 
deze toestellen geplaatst.

De door de bewoners van Hondsbos 
gevraagde picknicktafel is goedgekeurd 
en zal spoedig worden neergezet.

Insecten aantrekkende planten: 
de oplettende wandelaar in het 
Molenplaspark zal hebben gezien dat 
op de door Spaarnelanden uitgespreide 
zwarte grond op veel plaatsen zeer 
weelderig planten staan te bloeien. De 
insecten zijn er dankbaar voor.

Het asfaltdek van het fiets-/voetpad op 
de Hommeldijk is ten gevolge van zwaar 

werkverkeer op veel plaatsen aan de 
zijkant verzakt en daar zitten grote, soms 
wel meer dan 4 cm brede scheuren in.

Omdat dit gevaarlijke valpartijen van 
fietsers kan opleveren is er via melding 
gevraagd het zo spoedig mogelijk 
te herstellen en het liefst geheel te 
vervangen.

Frits Breen, wijkbeheer wijkraad 
Molenwijk

Een bijzonder vasthoudende bewoonster 
van Molenwijk. Zij zag dat bij de 
vijver achter de Jumbo de fontein al 
heel lang niet meer werkte. Maakte 
hiervan een melding… en nog een… 
en ging toen bellen met Rijnland. 
Vastgesteld werd dat na het baggeren 
kennelijk de watergang niet goed was 
schoongemaakt. Enkele dagen later 
werd een nieuwe installatie voor de 
fontein geplaatst; alleen moest de pijp 
nog teruggeplaatst worden in het water 

en voorzien worden van een filter/
zeefje. Ongeveer een maand later: 
Tataa – de fontein werkt weer.

Zo zie je maar weer: melden helpt 
en volhouden is nodig. 

Dank, Caroline, goed werk!
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Even kennismaken met

Van de redactie

Fit door FiHt

‘Wat is de kleur van een radijsje?’ 
De meesten onder ons zullen zonder 
aarzeling antwoorden: ‘Rood’.

Een radijsje is echter voor 95% wit. We 
zagen alleen het oppervlak. We keken 
dus oppervlakkig. En zo kijken we ook 
naar belangrijke vragen in ons leven. 
We zijn onbewust, dat we oppervlakkig 
kijken.

Als we bewust worden van ‘de bril’ 
waardoor we kijken, leren we veel 
beter zien. We kijken dan niet langer 
gekleurd door de bril van ons verleden. 
We kijken bewuster door een heldere 
bril en krijgen daardoor veel betere 
antwoorden op zowel praktische- als 
levensvragen. Het is niet rood, maar wit!

Op woensdagavond 21 september 2022 
start in huiskamersfeer de wekelijkse 

‘Gespreksgroep Bewustwording’. Doel is 
onszelf beter te leren kennen, waardoor 
het leven veel makkelijker wordt.

Mijn naam is Jan Oostenbrink, auteur 
en uitgever van ‘Innerlijke Bereidheid’. 
Sinds 1999 begeleid ik belangstellenden 
op het gebied van bewustwording & 
verandering. Als ervaringsdeskundige 

is het mijn intentie deze ervaringen 
te delen met degenen die daarvoor 
openstaan en hen te ondersteunen en 
te begeleiden in hun zoektocht naar de 
antwoorden op de vragen die het leven 
aan ons stelt.

Start: woensdag 21 september (4 series 
van 6 avonden). Tijd: 19.30-21.00 uur. 
Aanwezig: 19.15 uur. Na afloop thee en 
gezellig napraten. Kosten: losse avond 
€15,-; blok van 6 avonden €60,-. Plaats: 
Waddenstraat 471 te Haarlem. U bent 
van harte welkom voor een persoonlijke 
kennismaking vooraf.

Aanmelden: 
email jan.oostenbrink@gmail.com. 
Informatie: 
telefoon 06 50 81 56 97.

Houd jij van hardlopen en zoek je 
een groep om bij aan te sluiten en 
looptraining te krijgen? Ben je op zoek 
naar een sportmasseur? Wil je graag 
wekelijks met een groepje krachttraining 
doen? Voor dit alles én meer kun je bij 
mij terecht! Ik sta erom bekend door 
mijn enthousiasme iedereen aan het 
sporten te krijgen, zélfs wie eigenlijk niet 
zo van sporten houdt.

Mijn naam is Carla den Braber en naast 
dat ik dus hardlooptrainer, personal 
trainer en sportmasseur (met een 
praktijk in Molenwijk) ben, geef ik sinds 
kort ook loop- en krachttrainingen 
speciaal voor vrouwen met borstkanker. 
Ik ben hiervoor opgeleid bij de 
organisatie RCVRY RUN. Om zo fit 
mogelijk door het behandeltraject te 
komen is het belangrijk te bewegen. 

Tijdens de RCVRY RUN-trainingen werk 
je onder mijn deskundige begeleiding 
in een kleine groep, in de buitenlucht, 
aan je (mentale en fysieke) conditie en 
kracht, op basis van wat jouw lichaam 
op de trainingsdag aan kan. Zelfs wie 
niet eerder sportief was, kan meedoen. 
Ik heb ruime ervaring in het aanpassen 
van de training aan ieders vorm van de 
dag, ook binnen een groepstraining. 
De training vindt plaats op dinsdag 
van 11:00-12:00 uur in Middenduin, 
Overveen. Dit kan echter nog wijzigen 
naar een andere plaats (in Haarlem).

Tot slot geef ik elke dinsdagochtend 
Fi(H)t in Beweging aan 55+-plussers. Van 
maart-augustus in de Haarlemmerhout 
en de andere maanden in een gymzaal 
aan de Byzantiumstraat.
Neem gerust contact met me op als je 

vragen hebt of ergens een proefles van 
wilt volgen! Alle informatie is te vinden 
op www.fiht.nl. of bel: 06-41757076;  
e-mail: fiht.haarlem@gmail.com.

De herfstkrant staat weer vol met nieuws uit uw wijk. We 
proberen alle informatie van de afgelopen periode aan u door 
te geven.

Uiteraad staat het u ook vrij om artikelen aan te leveren voor 
de wijkkrant. Dat kunt u doen via: 
demolen@wijkraadmolenwijk.nl. 

Het wijkje dat in de volgende krant wordt uitgelicht is 
een stukje Molenwijk-noord, bestaande uit Vlielandhof, 
Waddenstraat, Frieslandstraat, Gaasterlandstraat en 
Zevenwoudenplantsoen.

Sluitingsdatum volgende krant: 10 november
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Wist u dat….

Activiteiten van DOCK

* het “koeientunneltje” op de Zuid 
Schalkwijkerweg aan een opknapbeurt 
toe was? De gemeente is begonnen 
aan een flinke aanpak van dit tunneltje. 
Jaren geleden is de tunnel voorzien van 
kunstwerken door de leerlingen van de 
Rudolf Steinerschool en van de Grafische 
School – onder begeleiding van Frank 
Stasser. De Rudolf Steinerschool heeft 
nu voor de leerlingen van de hoogste 
klassen een afstudeerproject opgezet, 
waarbij zij het tunneltje weer van mooie 
kunstwerken gaan voorzien. Hopelijk in 
de volgende krant het resultaat.

* u welkom bent voor een 
proefles bewegen op muziek met 
grondoefeningen onder leiding van een 
gediplomeerd docent? Bent u 45 jaar 
of ouder (jonger mag ook)  kom dan op 
dinsdagmiddag van 13:30 - 14:30 uur 
naar de Spaarnehal. Het seizoen start 
op 6 september 2022. Bewegen is goed! 
Aanmelden is niet nodig, sportschoenen 
wel.

* wij een heel belangrijke inwoner in 
onze wijk hebben? Pieter Joon, een 
Haarlemse ex-zitvolleyballer, was 
genomineerd voor de International 
Volleyball Hall of Fame in Holyoke 

(Amerika) en…. hij is ook daadwerkelijk 
uitverkozen! Dit najaar zal de naam van 
Pieter worden toegevoegd aan vele 
beroemde namen uit de volleybalsport. 
Hij zal daar zelf bij aanwezig zijn. 
Pieter dankt zijn uitverkiezing aan zijn 
langdurige activiteiten bij het volleybal 
voor gehandicapten: zitvolleybal. Hij 
is de eerste gehandicapte sporter, 
die op deze mooie lijst mag prijken. 
Gefeliciteerd, Pieter en vooral fijn dat op 
deze manier het zitvolleybal de aandacht 
krijgt die het verdient!

* de skatebaan bij de ingang van het 
Molenplaspark hard toe is aan een 
opknapbeurt? De gemeente heeft in 
de afgelopen periode al af en toe wat 
herstelwerkzaamheden verricht – vooral 
aan de ondergrond van het parkje 
– maar de algehele toestand van de 
baan is niet optimaal te noemen. Ook 
is de baan financieel al afgeschreven. 
De gemeente denkt nu na over hoe de 
skatebaan op te knappen….

* de Luisterlijn heel druk wordt 
gebeld? Dag en nacht zitten getrainde 
vrijwilligers klaar om zonder oordeel 
te luisteren naar mensen in kwetsbare 
situaties. Mensen die op moeilijke 
momenten in hun leven ondersteuning 
nodig hebben in de vorm van een goed 
gesprek. Om aan die behoefte te blijven 
voldoen, is de Luisterlijn voor de locatie 
Haarlem hard op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Iets voor u?

* de Gouden Gooi een open dag 
organiseert? Op 2 oktober wordt in 
blokken, startend om 11:00, 13:00 en 
15:00 uur, uitleg gegeven over het spel 
en uiteraard wordt er gespeeld. Opgeven 
kan uiterlijk tot vrijdag 30 september 
via: dggopendag@degoudengooi.nl o.v.v. 

naam, geboortedatum en e-mailadres en 
gewenste tijd. Jij gaat toch ook?

* in Schalkwijk een piano huist, die 
de wijk niet uit mag/wil? Het is een 
piano die ooit (als nieuw, afkomstig 
van de firma Koot) geschonken is (door 
een wijkbewoner) om te gebruiken 

in de aula van de Brandaris voor de 
maandelijkse dialoogdiensten die daar 
tot 2019 werden gehouden. Het was 
de uitdrukkelijke wens van de gever 
dat de piano in Schalkwijk zou blijven. 
De piano stond de laatste jaren in de 
kerk van de Moeder van de Verlosser 
in Boerhaavewijk, maar moest daar uit. 
Sinds een paar weken prijkt de piano nu 
in het Centrum Schalkwijk in de ruimte 
van de Wereld Muziekschool, alwaar 
men er druk gebruik van maakt. Met 
dank aan de gulle gever!

* er elke vrijdagochtend  van 8:45 uur 
tot 9:45 uur vrouwenconditiegym is 
in de gymzaal van de Brandarisschool, 
Frieslandlaan 2-4. Kosten: € 1,00 per 
keer en voor Haarlem Pas gratis. 
Voor informatie kunt u terecht bij:
Saloua Bouzia 06-28341084 of 
Lucia Grooff 023-3037238.

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn Marieke Groenendijk 
en Saloua Bouzia, opbouwwerkers vanuit DOCK Haarlem voor 
Molenwijk. Wij zijn regelmatig te vinden bij het spreekuur van 
de wijkraad in het Open Koffiehuis op de woensdagochtend. 
Bij ons kunt u bijvoorbeeld terecht als u een leuk idee heeft 
voor de wijk of hulp of steun kan gebruiken bij een bepaalde 
vraag. Mocht u ons willen spreken, dan kunt u contact met ons 
opnemen via: mgroenendijk@dock.nl of sbouzia@dock.nl.

In Molenwijk hebben wij vanuit DOCK Haarlem geen 
locatie, maar vlak over de Europaweg, aan de Laan van 
Berlijn 1, zit ons wijkcentrum De Wereld. Hier kunt u op 
eigen houtje biljarten, wordt er een yogales voor ouderen 

georganiseerd of kunt u zich aansluiten bij de klaverjasclub. 
Voor de allerkleinsten wordt er een speelgroep door Haarlem 
Effect georganiseerd. Voor de wat oudere kinderen is er 
huiswerkbegeleiding geregeld. Ook worden er verschillende 
reisjes met de Plusbus georganiseerd, waarbij ouderen gezellig 
een dagje weg kunnen. Per activiteit verschilt het of deze gratis 
toegankelijk is, of dat er een kleine bijdrage gevraagd wordt.
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Openbare ruimte

Losse stoeptegels, dingen die kapot zijn, overvolle afvalbakken, 
fietswrakken, laaghangende takken etc. Meldpunt 
Leefomgeving. Tel.: 14 023, of via internet: www.haarlem.nl/
melding.

Afspraak grof vuil of melden illegaal geplaatst grof vuil

Spaarnelanden: 023-571 7200 of via https://afvalwijzer.
spaarnelanden.nl/form.

Overlast, verkeerd parkeren, overtredingen etc.
Handhaving zet zich in voor naleving van de regels. Bel 023-
5114950 als u een melding heeft over uw woonomgeving.

Bel de Politie bij overlast of wanneer u iemand een overtreding 
ziet begaan (diefstal, vernieling) of andere politiezaken. 
Telefoonnummer: 0900-8844

Meldpunt Zorg en Overlast

Maakt u zich zorgen over iemand die hulp nodig heeft maar 
dit niet wil? Leeft iemand in een zwaar vervuilde woning? 
Veroorzaakt iemand ernstige overlast, of denkt u dat er sprake 
is van zware (psychische) problemen? Bel: 023-51 59998 

Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning bij vragen en 
problemen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, geldzaken 
en werk. U wordt geholpen bij het invullen van formulieren en 
aanvragen. Het sociaal wijkteam wijst de weg naar de juiste 
instanties en geeft advies over financiën en andere belangrijke 
zaken. Bel Sociaal Wijkteam Molenwijk 023-5430992

Spreekuren Wijkcontactvrouwen

Voor vragen over opvoeding, opleiding, werk, inburgering 
enz. Alle gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. De 
spreekuren zijn in de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98 
op *maandag 9.15-12 uur: Saida el Adouli (Arabisch/Berbers);  
bel: 06 48 43 10 03.
*woensdag 9.15-12 uur; Aysel Demiral (Turks/Frans);             
bel: 06-28 96 08 86   

Wijkraad Molenwijk

Elke woensdag tussen 10 -11 uur heeft de wijkraad spreekuur 
voor bewoners. Handhaving en wijkagent zijn meestal 
aanwezig. DOCK en de woningcorporaties sluiten regelmatig 
aan. Informatie over de wijkraad: www.wijkraadmolenwijk.nl. 
U kunt ons ook bellen op 06-122 95 871

Klussen in en om huis

Het Buurtbedrijf helpt u tegen een betaalbare vergoeding met 
klussen in huis en tuin. Openingstijden: werkdagen 9-16.30 
uur. Bel: 06-81 33 66 88 

Buuv buurtmarktplaats kunt u bellen als u hulp nodig hebt, 
voor als u iets nieuws wilt leren of iemand wilt ontmoeten.  
Tel. 023-5517845 (werkdagen tussen 9 en 17 uur)

Zoefzoef

Zoefzoef is een vervoersdienst voor korte ritten in en rondom 
de wijk. De elektrische auto rijdt op aanvraag en instappen 
kan direct voor de deur. Ook boodschappen of rollator kunnen 
mee. Bel voor een afspraak 023-54 36 046 op werkdagen 
tussen 9-12.30 uur. 

Telefoonnummers

Alarmnummer

Apotheek Molenwijk

Buuv

Buurtbedrijf

Centrum voor Jeugd en Gezin

Dierenambulance 

Discriminatiezaken 

Doktersdienst (spoedpost) 

Elan wonen 

Gemeente Haarlem 

Handhaving 

Hoogheemraadschap Rijnland

Juridisch loket 

Meldpunt Zorg en Overlast 

Meldpunt Ongediertebestrijding

Politie algemeen en wijkagent

Pré Wonen 

Sociaal Wijkteam 

Spaarnelanden (grof vuil)

Vliegtuiglawaai Schiphol

Wijkraad Molenwijk

Ymere

Zoefzoef

112

023-53 31 820 

023-53 00 500

06-813 36 688

088-99 58 484

023-53 34 323

023-53 15 842

023-22 42 526

 023-51 59 859

14 023

023-51 14 950

071-30 63 535

0900-8020

023-51 59 998 

0900-255 6677

0900-88 44

088-77 00 000

023-54 30 992

023-75 17 200

020-60 15 555

06-122 95 871 

088-00 08 900

023-54 36 046






