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SITUATIE AFGELOPEN JAAR 
Helaas hebben we wederom niets gemerkt 
van enige zorg voor onze wijk van de zijde 
van het gemeentebestuur (B&W).
Na 31 jaar Zuiderpolder kan je nog steeds 
niet zien dat er wordt gewerkt aan het  
achterstallig onderhoud. 
De communicatie met de gemeente loopt 
ambtelijk hier en daar inmiddels beter. Onze 
GroenLinks stadsdeel-wethouder heeft die 
functie volledig laten liggen en zich uitslui-
tend ingezet voor Domus+. 

Over de reconstructie van de  
Prins Bernhardlaan, Bazellaan en over de 
veiligheid en inrichting vindt participatief 
overleg plaats. Er zijn nog diverse lopende 
projecten, waarvan onduidelijk is of hoe 
ze lopen of dat ze opgestart zijn, zoals de 

ontwikkeling van Prinses Beatrixplein tot 
aan Reinaldahuis. Omtrent het Reinaldapark 
heeft geregeld overleg plaats.
Over het te ontwikkelen knooppunt rondom 
station Spaarnwoude, De Oostpoort zijn  
we in 2 Team-sessies over de ontwikkeling 
geïnformeerd, maar geen enkele participatie. 
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wijkkrant

Van de voorzitter

Door de Coronapandemie was het 
onmogelijk om “live-bijeenkomsten” te 
organiseren. In deze wijkkrant zullen wij U 
over de belangrijkste zaken bij praten. 
Wij zullen het vervolg van het Domus+ 
proces schetsen en een overzicht van de 
diverse gemeentelijke visies, en vooral hoe 
omgegaan wordt met participatie. Ook een 
analyse van wat politieke partijen voor onze 
wijk betekend hebben in relatie tot nieuwe 
beloftes m.b.t. komende gemeentelijke 
verkiezingen. 

We hebben een goed functionerende 
collegiale wijkraad waarbij elk lid zijn/haar 
steentje aan bijdraagt. Edwin Hein beheert 
de website, helaas i.v.m. operaties beetje uit 
de running; beterschap! Leida Hakkenbrak 
is secretaris, Wim Kleist is vicevoorzitter/
penningmeester en Ronald Fukken is 
voorzitter. Daarnaast beschikt de wijkraad 
over de kundige adviseurs Mida Koelman, 
Daphne Huysse, Hilde Prins en notulist 
Joyce Jacobsz. 

Met dit team zetten wij ons ook dit jaar 
in omtrent de actuele plannen, zoals 
Oostpoort, renovatie Zuiderpolder, 
Reinaldapark, Prins Bernhardlaan, 
Prinses Beatrixplein, en Schiphol 
ontwikkelingen.

Ronald Fukken

“Haarlem is een “praat”-gemeente, geen 
“doe”-gemeente”; een veel gehoorde  
karakterschets van onze “mooie” stad.  
De laatste tijd zijn er weer diverse visies 
verschenen. De nota Wonen, de Mobiliteits-
visie, strategisch plan Klimaatadaptatie en 
de Omgevingsvisie 2045. In de maak een 
groenbeleidsplan en een nieuwe participatie 
visie. Zij komen vaak in de plaats van be-
staande visies of beleidsplannen. 

Zo kennen we al de SOR (structuurplan 
Openbare Ruimte). De mobiliteitsvisie lijkt 
daarvan een afzwakking. Aanvankelijk een 
stoere aanzet; nl, dat langzaam verkeer 
voorrang krijgt boven openbaar vervoer en 

dat weer boven autoverkeer. Echter toen 
Haarlem Klem en wij de consequenties 
daarvan aangaven, werd het afgezwakt tot 
iets meer voorrang voor langzaam verkeer, 
etc. Ondertussen, omdat niet of niet scherp 
onderhandeld is met de omgeving  
(Provincie, Rijk, MRA) is er van omleiding 
van doorgaand kustverkeer via een Velser-
boog en Mariatunnel geen sprake. Ook van 
een grote P&R bij Oostpoort, om mensen 
van uit de auto via fiets of openbaarvervoer 
naar de binnenstad of het strand te leiden, 
zit niet in de plannen. Ook niet buslijnen om 
de wijken in oost met elkaar en de zieken-
huizen te verbinden. Wel wordt autoverkeer 
via station en Buitenrusterbrug door de stad 

heen gefaciliteerd. En dat met GroenLinks 
als grootste coalitiepartij…

De nota wonen geeft een ambitieus  
woningbouwprogramma voor deze en de 
volgende coalitie periode. De afgelopen 
periode zijn van de ambitie van 10.000  
woningen er maar 1863 gerealiseerd 
waarvan minder dan 100 woningen in de 
sociale huursector. Een aantal omvangrijke 
plannen, zoals de Oostpoort, zitten flink in 
de vertraging. Van alle ingediende ziens-
wijzen is 90% afgewezen. Alleen wat echt 
foute cijfers zijn gecorrigeerd. Zie  https://
haarlem.incijfers.nl/dashboard/haarlem-in-
cijfers---dashboard/wonen/

GEMEENTELIJKE VISIES EN PROCESSEN



We zitten vlak voor de gemeenteraad 
verkiezingen. Er worden door de  
verschillende partijen weer prachtige  
vooruitzichten gegeven als hun partij 
(weer) in het zadel komt. Binnen onze 
wijkraad zijn we heel divers, dus we wagen 
ons niet aan stem adviezen. Veel mensen 
stemmen nog steeds wat ze altijd stemden. 
Anderen geloven de prachtige beloftes in 
verkiezingsprogramma’s van de partij die 
het dichtst bij hun opvattingen staan of 
gaan strategisch kiezen om te voorkomen 
dat een voor hun ongewenste partij in het 
college komt of gaan met een trend mee.

Als wijkraad hebben we het Haarlemse 
politieke proces intensief kunnen en 
moeten volgen. En, helaas, we voelen ons 
vaak misleid en bedrogen. Zoals de ver-
kiezingsbeloftes, dat de groene zoom niet 
aangetast zou worden. Maar voor Domus+ 
en grote zonneweide op de ecologische 
verbindingszone van Schoteroog ten 
gunste van datacentra is aantasting van 

de groene zoom door de “groene” partijen 
geen probleem. 

Als stemadvies zouden wij U willen mee-
geven: vergelijk het verkiezingsprogramma 
of beloftes van een voor U in aanmerking 
komende partij met hun programma of 
beloftes bij de vorige verkiezingen en kijk 
dan wat ervan gerealiseerd is. Bepaal dan 
voor Uzelf of die partij Uw stem waard is. 
Bijvoorbeeld een partij die belooft heel veel 
sociale huurwoningen te gaan bouwen. 
Wat gerealiseerd is, is gemakkelijk na te 
gaan. Ook het aantal gekapte bomen die 
(niet) vervangen zijn en de ambitie om 
daarboven 1700 extra bomen te planten. 
Etc. Het zou aardig zijn als het Haarlems 
Dagblad zoiets in een schema aan geeft.

In 2011 is een participatiebeleid vastge-
steld. Eigenlijk best goed, alleen het wordt 
niet nageleefd. Bij de start van ieder beetje 
omvangrijk plan dient een PIP (Participatie 
Inspraak Plan) samen met wijkraden en 

andere betrokkenen opgesteld te worden. 
Daarin kan de gewenste vorm van  
participatie, inspraak of alleen maar  
informatie afgesproken worden. Deze 
procedure wordt steevast niet gevolgd. 
Ambtenaren en zeker externe adviseurs,  
en zelfs ook raadsleden kennen deze  
procedure niet eens. Onwelgevallige 
meningen van participanten (wijkraden) 
worden veelal in de ambtelijke adviezen 
aan de commissie niet of verdraaid weer-
gegeven. 

Dit geldt niet alleen voor Haarlem. Het ver-
trouwen in de politiek is tot onder de 50% 
gedaald. Tijdens de wijkraden conferentie 
29 november is het initiatief genomen om 
een manifest van alle wijkraden naar de 
gemeente op te stellen, waarin participatie 
van burgers in de gemeentelijke proces-
sen daadwerkelijk een goede plaats krijgt. 
Bedoeling is dat politieke partijen dat 
gaan omarmen en dat wij ze eraan kunnen 
houden.

SKAEVE HUSE- DOMUS+
Zoals voorspeld kwam de Gemeente na 
haar “objectieve” locatie onderzoek uit op 
de Nieuweweg als “beste” locatie. Ons alter-
natieve onderzoek, waarbij wij uitkwamen 
op de strook langs het Noorder Spaarne 
naast Schoteroog, werd met verschillende 
misleidende beweringen door de gemeen-
teraad in meerderheid (coalitie partijen + 
enkele oppositie partijen) afgewezen.

De raad beoordeelde echter de gevolgde 
participatie- of inspraak procedure als 
beneden alle peil: “Vanaf nu zal er door de 
wijkraden van meet af aan geparticipeerd 
moeten kunnen worden”. Dus nu de raad 
definitief besloten heeft voor de Nieuwe 
weg kunnen we vanaf het begin meepra-
ten over de veiligheid en de inrichting 
van het gebied. Als wijkraad hebben we 
gekozen voor een twee-sporen opzet.

PLAN A:  Samen met de werkgroep  
bezwaar aantekenen evt. met een  
rechtsgang tot in hoogste instantie tegen 
vestiging van Domus+ op het perceel 
Nieuweweg 2. Daartoe is een crowd 
funding gestart om juridische kosten te 
kunnen financieren.

PLAN B:  Samen met de gemeente en 
andere stake holders, als winkelcentrum 
vereniging, politie, handhaving en toekom-
stige eigenaar/beheerder een veiligheids-
plan opzetten en een inrichtingsplan van 
het gebied maken .

Dit is o.l.v. een “onafhankelijk” participa-
tiebureau (Tertium) tijdens een inspraak 
avond na de nodige discussie zo afgespro-
ken. Het is niet erg principieel, maar als  
we de gerechtelijke procedure verliezen, 

zouden we zonder plan B over de  
inrichting het nakijken hebben en dat  
is niet handig. Dus gekozen voor een  
pragmatische opzet.

Aanstonds zullen we eerst starten met het 
veiligheidsplan en later met een schets-
ontwerp. Als kanttekening beseffen we, 
dat als er na de verkiezingen een college 
zou komen zonder Groen Links en PvdA, 
de locatiekeuze wel eens opnieuw op de 
agenda kan komen….

POLITIEK, PARTICIPATIE EN VERKIEZINGEN
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Bij dit project loopt de participatie redelijk. 
Interne en externe proces/projectleiders 
(what’s in a name..) staan er open voor. 
Opvattingen vanuit de wijkraden zijn goed 
verwoord in de startnotitie. Deze houdt 
rekening met een afwaardering van de 
doorgaande functie naar een “stadslaan”, 
waarbij de oversteekbaarheid voor voet-
gangers en fietsers aantrekkelijker wordt 
en zo mogelijk veel asfalt vervangen wordt 
door groen.

De regels over participatie en “right to 
challenge” geven aan dat wijkraden 
gevraagd en ongevraagd advies kunnen 
geven aan de gemeente. We hebben 
daarom een schetsvoorstel ingediend. 
Daarover gaan we met de projectgroep 
praten om gezamenlijk tot een optimaal 
resultaat te komen.

Hierbij wil ik me graag even aan u voorstel-
len. Mijn naam is Rosa Kant en ik ben als 
gebiedsverbinder afgelopen september 
gestart in jullie wijk. Ik ben aanspreekpunt 
voor bewoners, bedrijven en maatschap-
pelijke partners.
Als gebiedsverbinder breng ik de kansen 
en de knelpunten in de buurt in kaart.  
Ik vind het belangrijk om te weten welke 
bedrijven, organisaties en verenigingen er 
in de buurt actief zijn. Ik breng bewoners, 
organisaties en de gemeente met elkaar in 
contact, zodat we kunnen samenwerken 
aan verbetering van de buurt. 
Heeft u een goed idee voor uw buurt en 
wilt u zelf een initiatief ontplooien of juist 

samenwerken met de gemeente? Laat het 
mij dan weten! Het mag over alles gaan 
wat de leefbaarheid in uw buurt betreft, 
zoals verkeersveiligheid, openbare ruimte, 
groenonderhoud, sport, speelterreinen, 
etc. U kunt mij bellen op 06-28410187 of 
e-mailen naar rkant@haarlem.nl. 
Daarnaast ben ik elke eerste dinsdag van 
de maand van 15:30 tot 17:00 aanwezig 
in Wijkcentrum De Sprong aan de Prinses 
Beatrixdreef. We zitten dan met het hele 
gebiedsteam Oost in de spreekkamerruim-
te van Pre Wonen op de begane grond. U 
bent zonder afspraak van harte welkom 
en kunt bij mij terecht met uw initiatieven, 
vragen en ideeën. Echter is dit tijdelijk 

even stopgezet i.v.m. de huidige situatie. 
Graag tot ziens!

BAZELLAAN
3 flatblokken zijn/ worden vervangen binnen 
de contouren van de vorige flatblokken, zodat 
het bestemmingsplan daarvoor niet gewijzigd 
hoefde te worden. Echt een verbetering!  
Om het oude aantal woningen te behouden 
en liefst te vergroten dient het vierde flatblok 
vergroot te worden. We hebben als wijkraad 
overleg gehad met Pré Wonen en kunnen ons 
vinden in de opzet. De hogere delen zijn  
zodanig geplaatst dat omwonenden nage-
noeg geen last van schaduw zullen hebben. 
Het plan is nu in procedure.

HERINRICHTING  
PRINS BERNHARDLAAN

ROSA, ONZE NIEUWE GEBIEDSVERBINDER
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Deze maand gaat Hart voor Talent van 
start! Diverse jongeren in de leeftijd van 10 
tot 18 jaar uit de regio Zuid-Kennemerland 
hebben gehoor gegeven aan de oproep 
die Hart in het najaar plaatste. Zij krijgen 
de kans om serieus aan de slag te gaan 
met hun talent en mensen met dezelfde 
passie te ontmoeten. Bijvoorbeeld op 
het gebied van dans, theater, muziek en 
beeldende kunst. Zo zorgt het project met 
nieuwe, positieve, energie voor talentont-
wikkeling én het tegengaan van eenzaam-
heid in het kader van COVID-19. 

Het tweejarige project Hart voor Talent 
heeft drie pijlers: Your Talent Boost,  
YO Haarlem en Urban Talent on Stage. 
Your Talent Boost is bedoeld voor jongeren 
die graag een flinke stap vooruitzetten met 
hun creatief talent. Zij ontvangen een per-
soonlijk budget van € 1.000. Dit kunnen ze 
besteden aan lessen, masterclasses en/of 
workshops van kunstvakdocente die zij zelf, 
of met behulp van een coach, uitkiezen. 
YO Haarlem (Young Orchestra Haarlem) 
is een nieuw orkest voor jongeren die de 
overstap maken van de basisschool naar 
de middelbare school. Zij gaan wekelijks 
met leeftijdsgenoten samenspelen in 
Haarlem Noord (dirigent: Rodney Calis) 
of Schalkwijk (dirigent: Misha Sporck). De 
muziek kiezen ze zelf rondom thema’s als 
Filmmuziek, Pop & Poetry, Jazz & World 

of Rap. Deelnemers aan Urban Talent on 
Stage krijgen de kans om lessen te volgen 
en vooral veel podiumervaring op te doen. 

Het is nog mogelijk om je aan te melden 
voor YO Haarlem! Dit kan t/m maandag  
31 januari via www.yohaarlem.nl. Deel-
name is gratis. In Haarlem Noord wordt op 
donderdag van 18.45 tot 19.30 samenge-
speeld in het Verhalenhuis (Van Egmond-
straat 7) en in Schalkwijk op dinsdag van 
18.45 tot 19.30 in de Wereldmuziekschool 
(Plaza Centrum Schalkwijk). Afhankelijk 
van de coronamaatregelen gaan de repe-
tities in februari van start. Voor ‘Your Talent 
Boost’ en ‘Urban Talent on Stage’ is het 
maximumaantal deelnemers bereikt. 

Hart voor talent wordt mede mogelijk ge-
maakt door het Fonds voor Cultuurparti-
cipatie, het Rabobank Stimuleringsfonds, 
de Ruigrok Stichting, het Jeugdfonds 
voor Sport en Cultuur, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Holland, de Provincie 
Noord-Holland en het Haarlems Muziek-
fonds.

Contact: 
Eske Scheele | Coördinator Voortgezet 
Onderwijs en MBO
escheele@hart-haarlem.nl 
T 06 143 824 49
www.hart-voortalent.nl

OOSTPOORT
In 2017 hebben we als wijkraad een 
voorzet geleverd voor de ontwikkeling 
van de omgeving van het station Haar-
lem-Spaarnwoude, later tot Oostpoort 
vernoemd. Dat hier een multifunctioneel 
knooppunt zou komen was al in het 
structuurplan 2005 aangegeven. We heb-
ben overlegd met de industriekring (IKH) 
en omdat in onze opzet meer werkgele-
genheid terugkwam gingen zij akkoord. 
De commissie ontwikkeling was enthou-
siast. De D’66 wethouder bedankte ons 
en gaf de opdracht aan een zzp steden-

bouwkundige en een soort participatie 
bureau. Stakeholderssessies of Alliantie-
gesprekken met veel ontwikkelaars, gele 
plakkertjes waar je je mening op kon ge-
ven en later ook spelen met lego blokjes. 
Helemaal geweldig. Plakkertjes met de 
meeste stemmen waren voor een grote 
P&R (2000 pp) en behoud van het Kegge 
viaduct. In 2019 kwam een basisplan met 
slechts 180 pp (later opgevoerd tot 400) 
en sloop van het viaduct. En daarvoor 
in de plaats geen ontsluiting voor auto’s 
aan de noordkant van de Zuiderpolder. 
In onze zienswijze hebben dit als onaan-
vaardbaar benoemd. Maar werd door de 
gemeente afgewezen. 

Zomer 2021 werden we uitgenodigd 
voor een “teams” informatiebijeenkomst, 
waarbij het oude basis plan als uitgangs-
punt nog eens gepresenteerd werd en 
wij onze bezwaren nog eens kenbaar 
maakten. Inmiddels een nieuwe wethou-
der, 2 procesmanagers en een nieuw, 
maar gerenommeerd architectenbureau. 
Dus voorzichtig positief. Paar maanden 
later een eerste voorlopige schets van 
dat bureau, waarbij geen oplossing voor 
onze problemen. We zouden gaan par-
ticiperen, maar dat werd teruggedraaid. 
Projectleiders en wethouder willen waar-
schijnlijk niets weten van participatie met 
de wijkraad. 

HART VOOR TALENT VAN START! 

Buitensport voor 55-plussers!  
Samen met leeftijdsgenoten,  

onder professionele begeleiding,  
op je eigen niveau aan de slag.  

Na afloop staat de koffie en thee klaar.

Aanmelden bij Lucia 
023-3037238  -  hos@oosterkwartier.com 

Kosten geen.

De KNHM foundation is een organisatie 
die zich inzet om ideeën in de buurt te 

realiseren. Heb je een idee dan kun je in 
actie komen door contact op te nemen 

met deze organisatie.
www.kernmetpit.nl

Elke woensdag 9:45-10:45 
HKC Oosterkwartier 

HAARLEM OOST 
SPORTIEF
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Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 
voor kinderen de sportclub of creatieve 
lessen 
Alle kinderen moeten kunnen meedoen. 
Daarom betaalt het Jeugdfonds de 
contributie of het lesgeld mee als er thuis 
geen geld voor is. En soms ook spullen als 
voetbalschoenen, een danspakje of een 
instrument. 

Genoeg bewegen en spelen houdt 
kinderen gezond 
Juist nu. Doordat de sportclubs en  
scholen gesloten waren, bewogen kin-
deren en jongeren veel te weinig. Het is 
verleidelijk om niets te doen of te gamen, 
terwijl frisse lucht en beweging nodig zijn 
om gezond en blij te blijven. Hoe beter 
kinderen in hun vel zitten, hoe sterker ze 
zich voelen en hoe beter het met ze gaat. 
Ook op school. 

Alle kinderen 
moeten kunnen 
meedoen
Gelukkig is het 
leven weer op gang 
gekomen en zijn 
de zwem-, sport-, 
dans- en muziek-
clubs weer open. 
Daar is elke week bewegen of creatief 
zijn vanzelfsprekend en kinderen leren er 
terwijl ze nieuwe vrienden maken. 

Zo kunnen ouders een aanvraag bij het 
Jeugdfonds doen
Maak je kind blij. Check wat je kind het 
liefste doet en waar de club is die de les-
sen geeft. Is er plaats? En wat zijn de kos-
ten voor de lessen? Ga met die informatie 
en je Haarlem Pas (in bijzondere gevallen 
is zonder Pas mogelijk) naar de juf of 

meester op school, naar bijvoorbeeld  
een Sociaal Wijkteam, de Vereniging 
Marokkaanse Gemeenschap of naar 
Streetcornerwork. Zij kunnen voor jou de 
aanvraag doen. Wil je de aanvraag zelf 
doen? Dat kan ook, via www.samenvoor-
allekinderen.nl. Daar kun je behalve sport 
en cultuur nog andere dingen aanvragen 
zoals een verjaardag-pakket, schoolspul-
len of een winterjas. Kijk voor meer infor-
matie op jeugdfondssportencultuur.nl/
haarlem of op samenvoorallekinderen.nl

Geplande realisatie: begin 2020, eind 2024. 
2 jaar na datum en na X wisselingen van 
projectleiders lijkt de voortgang van de o zo 
nodige opknapbeurt van de wegen en andere 
buitenruimten van het noordelijk deel van de 
Zuiderpolder stil te liggen. 

DAT JE KIND OP EEN SPORTCLUB 
MAG, DAT IS EEN MOOI KADO!

      ZUIDERPOLDER ZUID, 

                         GROOT ONDERHOUD
Riool en verharding worden vervangen 

Speciaal voor ouderen met een haperend brein heeft Zorgbalans 
in samenwerking met Hart het leerwerktraject ‘Kunst voor je 
brein’ ontwikkeld. Tijdens dit traject leren professioneel beeldend 
kunstenaars en beeldend docenten om voor deze doelgroep een 
kunstproject te ontwikkelen en uit te voeren in één van de negen 
ontmoetingscentra van Zorgbalans. Aanmelden voor het leer-
werktraject kan tot 7 februari 2022.
Ouderen met een haperend brein hebben een vorm van dementie 
of een andere aandoening van het brein, zoals een niet aange-
boren hersenafwijking. Kunstenaars kunnen van toegevoegde 

waarde zijn voor deze doelgroep. Ze bieden nieuwe ideeën, een 
ander perspectief en leggen onverwachtse verbanden.  
Het creatief uitdagen versterkt de eigenwaarde van ouderen en 
biedt tegelijkertijd ontspanning. Het traject wordt begeleid door 
Sandra Schouten van ‘Het Huis van Proeven’ en bestaat uit zowel 
uit individuele- als groepslessen. Sandra heeft jarenlange ervaring 
met creatief werken met ouderen met dementie. 

www.hart-haarlem.nl/kunst-voor-je-brein-leerwerktraject

KUNST VOOR JE BREIN
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SportSupport gaat in juni het project ‘Heel 
Haarlem Wandelt’ lanceren. Het doel is om 
zoveel mogelijk Haarlemmers zowel indi-
vidueel als in groepen aan het wandelen 
te krijgen. Elke dag een half uurtje matig 
tot intensief te bewegen is goed voor de 
algehele verbetering van de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid.
Er komt een website met daarop alle 
wandelgroepen in Haarlem, van rustig of 
sportief wandelen tot power walking maar 
ook rollator wandelen. Met deze website is 
het voor Haarlemmers heel makkelijk om 
te zien waar en in welke vorm er ergens in 
Haarlem gewandeld wordt, om de drem-
pel om te gaan wandelen zo laag mogelijk 
te maken. Wandelen kan iedereen, kan 
overal en op elk moment van de dag.

Oproep wandelgroepen en clubjes
Lucia Grooff, buurtsportcoach bij 
SportSupport doet bij deze een oproep 
aan alle bestaande wandelgroepen en 
clubjes. “Meld jullie groep aan zodat 
wij deze op de nieuwe website kunnen 

plaatsen. Ook als je een wandelgroep wilt 
starten of graag wilt wandelen maar nog 
geen wandelmaatje hebt. Bel of mail mij. 
Bewegen is goed maar samen bewegen 
is nog veel leuker en gezellig. Doen jullie 
mee?”

WANDELGROEPEN GEZOCHT 
VOOR HEEL HAARLEM 

LAND VAN ONS 
DRAAG BIJ AAN HERSTEL VAN LANDSCHAP EN 
BIODIVERSITEIT

Land van Ons is een coöperatie die 

opgericht is om de biodiversiteit op 

landbouwgrond te vergroten. De leden 

worden samen collectief eigenaar van de 

aangekochte landbouwgrond.

• Aankopen en uitzetten aan boeren  

die biologisch willen boeren. 

• Coöperatie van burgers. 

• Een landelijk initiatief.

• Lidmaatschap € 10,00

www.landvanons.nl

Elke donderdag 19:00-20:00 
Buurtwinkel Hof van leijh 

Freya van Offeren 
023-531 44 63 

team@stichtingdebaan.nl 

In de BuurtBand komen  
bandleden die in de buurt  

wonen, iedereen kan meedoen: 
met/zonder muzikale  

achtergrond, met/zonder  
verstandelijke beperking, als je 

maar 16 jaar of ouder bent. 
Kosten € 2,00

Buurtband PRINSES  
BEATRIXPLEIN
Naar verluid is de gemeente in 
overleg met o.m. de woningbouw- 
en winkeliersvereniging over sloop 
en nieuwbouw, maar wil ze de 
wijkraad als stakeholder er nog niet 
bij betrekken. Wij overwegen ook 
hiervoor met een voorzet te komen: 
“right to challenge”, nietwaar? 
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Van 26 januari t/m 5 februari vierde Hero 
kindercentra de Nationale Voorleesdagen. 

Een feest voor kinderen, ouders en peda-
gogisch medewerkers en heel belangrijk 
voor de (taal)ontwikkeling van het kind. 
Voorlezen vergroot de woordenschat 
en prikkelt de fantasie. Bovendien leert 
een kind langere tijd de aandacht vast te 
houden en te luisteren. Hero kindercentra 
heeft (voor)lezen dan ook hoog in het 
vaandel staan. 

(Voor)lezen is echter voor elk kind in 
elke leeftijd belangrijk. Naast de eer-
dergenoemde voordelen, leert het kind 
namelijk, afhankelijk van het onderwerp 
van het boek, ook veel over de wereld 
om zich heen, waardoor hij/zij meer grip 
krijgt. Voorlezen over een onderwerp waar 
het kind op dat moment erg mee bezig 
is (angst, zindelijkheid, geboorte, zie-
kenhuisopname etcetera) kan hen steun 
bieden en een goede manier zijn om met 

het kind in gesprek te komen over deze 
onderwerpen. Maar ook het gevoel van 
veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier 
dat kinderen beleven aan het voorlezen 
en de exclusieve aandacht die ze krijgen 
tijdens het voorlezen, zijn van belang voor 
de ontwikkeling van het kind.

Speciaal voor de Nationale Voorleesdagen 
heeft Hero kindercentra een blog geschre-
ven voor ouders over interactief voorlezen 
met het prentenboek van het jaar 2022 
‘Maar eerst ving ik een monster’. Dit staat 
vol leuke praktische tips hoe je thuis 
samen met je kind voorlezen tot een feest 
kunt maken. Het blog is te vinden op de 
website herokindercentra.nl

De gemeente Haarlem wil in een woongebied 
een Domus+ bouwen voor uitbehandelde 
dakloze verslaafden, velen van hen met een psy-
chische en/of criminele achtergrond. Alhoewel 
wij vinden dat iedereen een thuisplek verdient, 
echter niet in onze woonwijken. De bewoners 
vrezen voor hun veiligheid en woongenot aan-
gezien handhaving nagenoeg onmogelijk is. 

Wij als wijkraad hebben meerdere bezwaren 
ingediend. Helaas is de gemeente Haarlem on-
vermurwbaar en niet voor reden vatbaar terwijl 

er locaties zijn buiten onze woongebieden. 
Daarom hebben wij jullie steun hard nodig! 
Wij hebben donaties nodig om een procedure 
op te starten tegen het besluit van de gemeen-
te Haarlem.

Scan de QR-code met uw telefoon 
of gebruik onderstaande link om uw 
donatie te doen.

www.doneeractie.nl/doneeractie-tegen-verslaafden-opvang-haarlem-oost/-48092

GELDINZAMELING PROCESKOSTEN I.V.M. PROCEDURE 
TEGEN DE GEMEENTE HAARLEM

DONEERACTIE TEGEN VERSLAAFDEN OPVANG HAARLEM OOST

SCHIPHOL EN TATA

HERO KINDERCENTRA VIERDE DE NATIONALE VOORLEESDAGEN

Vanuit onze wijkraad zijn Wim als kiesman 
Polderbaan Schiphol en Ronald als vm. lid 
projectteam luchtvaart en leefomgeving 
actief met de ontwikkeling van Schiphol. 
Wij pleiten voor volledige verplaatsing 
van alle hinder van Schiphol naar zee, 
ongeacht wel of niet groei van de lucht-
haven. Inmiddels lijkt dit ook voor TATA 
in het kader van duurzame ontwikkeling 
de beste oplossing. Er zijn contacten met 
andere partijen in het bedrijfsleven en één 

club is “Floating Airport”. Wij zijn voor ver-
plaatsing van de start en landingsbanen 
in het verlengde van het Noordzeekanaal, 
zodat een snelle verbinding met Schiphol-
centrum en Amsterdam mogelijk is en 
rondom Schiphol-centrum een stad van 
200.000 – 300.000 woningen kan ontstaan. 
In Nederland hoeven dan niet overal 
groene gebieden opgeofferd te worden 
en kosten en opbrengsten kunnen elkaar 
grotendeels opheffen. Hier een schets als 

voorbeeld waarbij de drijvende banen 
tegen de wind in kunnen draaien.

Indien de procedure niet nodig blijkt  
zullen wij het gedoneerde geld terug storten.
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Wijkraadsleden
Voorzitter: Ronald Fukken
Vicevoorzitter: Wim Kleist
Secretaris: Leida Hakkenbrak
Penningmeester: Wim Kleist
Algemene leden:
Edwin Hein (wijkraadslid)
Wendy Dijkstra (productie wijkkrant)
Ronald Fukken (redactie wijkkrant)
Adviseurs: 
Daphne Huijsse
Mida Koelman
Webmaster: Edwin Hein

Openbare vergaderingen
De openbare vergaderingen vinden plaats 
op elke eerste dinsdag van de maand  
(uitgezonderd juli en augustus) in het  
restaurant van het Reinaldahuis.

Data openbare vergaderingen:
(onder voorbehoud i.v.m. corona) 
5 april, 3 mei en 7 juni

De agenda van de eerstvolgende  
openbare vergadering vindt u in de  
mededelingenborden bij de bloemen-
kraam en voor gebouw De Sprong.

De wijkkrant verschijnt 3 maandelijks.

Parkwijk-Zuiderpolder in de media
Redactie wijkvisie:  
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer
Vormgeving wijkkrant: wen-d.nl
Bezorging wijkkrant: Peggy Meulman

Website wijkraad:
www.parkwijk-zuiderpolder.nl
Facebookpagina wijkraad:
Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder

Kopij, reacties, vragen en  
opmerkingen kunt u sturen aan

parkwijk-zuiderpolder@ 
wijkraden-haarlem.nl

De redactie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor door derden aangeleverde artikelen en behoudt zich 
het recht voor om deze, om wat voor reden dan ook, te weigeren.

Belangrijke telefoonnummers & e-mailadressen
Alarm ‘Als elke seconde telt’ 112

Geen spoed, wel politie 0900-8844

 (lokaaltarief )

Meldt Misdaad Anoniem  0800-7000

U kunt persoonlijk terecht op het bureau

Schalkwijk, Costa del Sol 182.

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Gemeente

Alle gemeentelijke zaken:  14 023

antwoord@haarlem.nl / www.haarlem.nl

Bezoekadres:  Publiekshal, Zijlvest 39

 ma t/m vr van 9.00-16.00 uur, 

 do doorlopend tot 20.00 uur

Gemeentelijke informatie Stadsdeel Oost

 https://www.haarlem.nl/stadsdeel-oost/

Afval/grofvuil

Voor al uw informatie over het ophalen

van vuilnis, afspraken grofvuil en groenafval,

klachten ondergrondse afvalcontainers

en van meldingen over gedumpt vuil op

straat neemt u contact op met:

Spaarnelanden 751 72 00

e-mail  info@spaarnelanden.nl

website  www.spaarnelanden.nl

Diensten

Na 17.30 uur, weekend, spoedeisend

Ambulance  531 91 91

Apotheek  532 07 13

Centrale doktersdienst  0900 1515

Overige

BAS geluidshinder Schiphol 020-601 55 55

Anti Discriminatiebureau  531 58 42

Advies en Meldpunt

Huiselijk Geweld 547 29 99

Bouwbureau Haarlem Oost 543 06 03

Buurtbeheer SHW 545 24 84

Dierenambulance 533 43 23

info@dierenambulance-haarlem.nl

Dierenbescherming  549 14 00

Gasservice Kennemerland 0251-24 54 54

Handhaving 511 49 50

Kindertelefoon (gratis) 0800 0432

Nuon (gratis) 0800 0513

NVSH Haarlem 532 66 02

Ouderenwerk Oost  540 55 45

‘t Polderhuis  535 33 44

Reinaldahuis 543 40 00

Sensoor 0900 0767

Sociaal Wijkteam 543 09 90

Spaarne Gasthuis 545 35 45

Steunpunt Mantelzorg 891 84 62

Tafeltje Dekje 526 30 26

Thuiszorgwinkel 891 89 18

Wijkraden Oost op internet

www.wijkradenhaarlem.nl

Woningwinkel 517 56 00

Zonnebloem 536 59 31

Zorgcentrale Thuiszorg 891 89 18

Meldpunt leefomgeving

Haarlem Oost

Ziet u kapot straatmeubilair, vernielingen, 
losse stoeptegels, volle afvalbakken of 
andere oorzaken van overlast of hinderlijke 
zaken, neem dan contact op via  
023 511 511 5 of   
www.Haarlem.nl/melding-doen of 
via de app Buiten Beter.

Bezoek dagelijks onze website 

en/of facebookpagina, dan bent u 

altijd op de hoogte van de  

laatste ontwikkelingen in en om 

de wijken Parkwijk, Zuiderpolder 

en Penningsveer.

Wij zoeken u!
Als wijkraad hebben we wel ideeën, maar we horen graag van bewoners wat zij 
vinden. Mail ons, ook met ingezonden teksten voor de volgende wijkkrant. 
Wat we in ieder geval willen: een paar nieuwe enthousiaste en vooral ook jongere 
leden in de wijkraad. Als je aarzelt, kom praten!
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