
Adopteer een boomspiegel!

jaargang 23 | zomer 2015
wijkkrant

Op verschillende plekken in de wijk 
Parkwijk-Zuiderpolder verschijnen be-
plante boomspiegels – ze fleuren de wijk 
aanzienlijk op. Spaarnelanden biedt de 
mogelijkheid om een boomspiegel te 
adopteren. Belangrijk om het officieel 
te doen, zodat u niet de kans loopt dat 
“uw tuintje” bij het reguliere onderhoud 
gemaaid wordt…

Voor meer informatie, kijk op:
www.spaarnelanden.nl/inwoners/ 
boomspiegel-adopteren.html

Een boomspiegel is het stukje grond 
rondom de stam van de boom. Deze 
grond leent zich prima voor beplanting. 
U heeft in de gemeente Haarlem de  
mogelijkheid om de boomspiegel  
voor uw woning te adopteren en er een 
mooie minituin van te maken! 

Hoe werkt het? Wanneer u een boom-
spiegel adopteert, mag u deze onder voor-
waarden op uw eigen manier beplanten. 
Spaarnelanden markeert de boomspiegel 
door een laag paaltje te plaatsen met een 

rode knop, zodat duidelijk is dat deze is 
geadopteerd. 

Hoe beplant u een boomspiegel? 
• Verwijder het eventueel aanwezige 

onkruid. 
• Maak de grond voorzichtig los, zonder 

daarbij de boomwortels te raken. 
• Plant bollen en/of planten. Kies hier voor 

geschikte soorten. 
• Geef de planten in de zomer regelmatig 

water. 

Het beste resultaat kunt u bereiken bij  
jonge bomen. De ruimte in de boom-
spiegel is nog niet volledig in beslag geno-
men door wortels. En omdat de kroon nog 
niet zo groot is, kunt u hier ook bloemen 
planten die wat meer zon nodig hebben.
 
Adopteren U kunt een boomspiegel 
adopteren door het aanmeldingsfor-
mulier in te vullen, te ondertekenen en 
te mailen naar boomspiegel@spaarn-
elanden.nl. Wanneer u een boomspiegel 
adopteert, gaat u automatisch akkoord 
met de voorwaarden.

Wijkraad

Pa
rk

wijk-Zuiderpolder

Van de voorzitter
 

De afgelopen periode heeft zich geken-

merkt als een moeilijke periode. Allereerst 

was daar het plotselinge overlijden van 

Ruut Eldering – onze dierbare adviseur. 

Groot was de verslagenheid bij de wijk-

raad dat we zo abrupt afscheid moesten 

nemen van een zo geliefd mens.

Tijdens het afgelopen halfjaar bereikte ons 

het bericht dat de Brede School Parkrijk 

ophield te bestaan. Onze gevoelens waren 

– en zijn – bij de staf en bij de kinderen. 

Hopelijk vindt ieder zijn of haar weg in het 

leven. Bij de wijkraad blijft uiteindelijk het 

gevoel hangen van een fijne en coöpera-

tieve school die altijd voor de wijk en de 

wijkraad klaar stond.

De sloop van de Dependance – ons tehuis 

van de afgelopen jaren – deed de wijk-

raad in een huisloos tijdperk belanden. 

Na een half jaar duwen en trekken, veel 

praten en zoeken naar mogelijkheden, is 

de wijkraad nu, in nauwe samenwerking 

met Préwonen, in de gelukkige omstan-

digheid gekomen om in het gebouw de 

Sprong, Beatrixdreef 2, 2033 TX, domicilie 

te kiezen. Een prettig kantoor op de eerste 

etage, gedeeld met Préwonen en een ge-

zamenlijke ontvangst- en vergaderruimte 

moet binnenkort de moeilijke tijd doen 

vergeten. We zijn verheugd om in het 

nieuwe “Wijkcentrum” te kunnen werken 

aan het welzijn in de wijken Parkwijk en 

Zuiderpolder.

Vanaf oktober is 

iedereen daar van 

harte welkom!

Bernard Felix

Voorzitter
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Op 20 april is Ruut Eldering overleden. Ruut was een lange tijd 
adviseur van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder. Zijn integriteit, 
zijn bevlogenheid, zijn positivisme en zijn permanente aanwezig-
heid op onderlinge en openbare wijkraadbijeenkomsten staan 
ons gegrift in het netvlies. Onlangs nog nam hij de portefeuille 
duurzaamheid over binnen de wijkraad. Ruut wist altijd bij wie je 
moest aankloppen en hoe je op beminnelijke wijze resultaat kon 
behalen.

Ruut was, is en blijft een voorbeeld voor de wijkraad! Wij zullen 
hem node missen.
 
Bernard Felix
Voorzitter wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

De wijkraad was lange tijd gehuisvest in het 
Polderhuis in de Zuiderpolder. Daarna werd 
domicilie gekozen in de Dependance van de 
Brede School. Nu dat gebouw tegen de vlakte 
gaat, was een nieuwe plek noodzakelijk.

In goed overleg met Préwonen, Stichting 
Ontmoet Elkaar in Parkwijk en Haarlem Oost, 
Dock en het Sociale Wijkteam is gekozen 
voor een gezamenlijke behuizing in de 
Sprong – op de hoek van de Beatrixdreef en 
het Beatrixplein. Met hulp van de gemeente 
en Paswerk komt er nu een soort wijkcen-
trum, waar vele diensten ten behoeve van 
de bewoners van Parkwijk-Zuiderpolder kun-
nen worden aangeboden. 

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder betrekt 
een kantoor op de eerste etage, samen 
met Préwonen. In de gemeenschappelijke 
ruimte kunnen bezoekers worden ontvan-
gen en vinden in de toekomst de openbare 
vergaderingen van de wijkraad plaats. 
Op korte termijn zullen de noodzakelijke 
aanpassingen worden uitgevoerd, waarna 
op de vertrouwde eerste dinsdagen van de 
maand alle bewoners weer welkom zijn op 

de openbare wijkraadvergaderingen.
De eerstvolgende vergadering zal op  
dinsdag 6 oktober zijn.

Door het onverwachts overlijden van Ruut 
Eldering en het aftreden van Maria Hoed en 
Peggy Meulman (wegens drukke werkzaam-
heden van de Stichting Ontmoet Elkaar) zijn 
enkele vacatures ontstaan in de wijkraad. 
Mocht u een paar uurtjes per week willen 
besteden aan het wel-en-wee van de wijk, 
wilt u dan contact opnemen met de voorzit-
ter: Bernard Felix, e-mail felix@felixfortuna.nl 
of telefoon 06 53 370 664.
Het Dagelijks Bestuur bestaat voorts uit 
Wim Kleist (vice-voorzitter / penningmees-
ter) en Mida Koelman en we zoeken jong 
of oud voor verschillende portefeuilles – al 
naar gelang interesse en ervaring.  De wijk-
raad komt in de regel eenmaal per week 
bijeen op dinsdagen. 
Edwin Hein heeft inmiddels te kennen 
gegeven weer meer tijd te hebben voor de 
wijkraad. Met veel plezier meldt de wijkraad 
dat hij als wijkraadlid de portefeuille ‘web-
site en social media’ op zich neemt. Welkom 
terug Edwin!

Wijkraadswerk in een nieuwe omgeving

In memoriam Ruut Eldering
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Verkeerschaos op de Robertus Nurksweg?

Partners in Oost

De almaar drukker wordende parallelweg 
langs de Amsterdamsevaart vanaf de be-
bouwde kom van de Zuiderpolder tot aan 
de Liebruggen – de Robertus Nurksweg – 
komt, naar de wijkraad vreest, onder grote 
druk te staan.

De uitbreidingen van het Polanenpark  
vorderen gestaag en nu de economie 
aantrekt zullen naar verwachting meer-
dere bedrijven zich gaan vestigen op het 
bedrijvenpark achter hotel de Zoete Inval. 
Alhoewel we periodiek in contact zijn 
met de eigenaar van het park, de SADC 
(Schiphol Area Development Company) en 
er ook van die kant wordt aangedrongen 
bij de betrokken bedrijven om de oostelijke 
ontsluiting via Halfweg te gebruiken, storen 
vele chauffeurs zich daar niet aan en volgen 
kennelijk de TomTom. Racend vrachtverkeer 
is het merkbare en irritante gevolg.

Nu echter het immense Outlet Center in Half-
weg vorm krijgt en de verkeerstechnische  
faciliteiten niet of nauwelijks geregeld schijnen 
te zijn, valt te verwachten dat veel sluipverkeer 
de Robertus Nurksweg gaat nemen. 

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder dringt 
er al jaren op aan bij de gemeente Haar-
lem om uiterst voorzichtig te zijn met 
de buurgemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. Men posteert immers eerst 
een bedrijvenpark naast onze deur zonder 
duidelijke verkeersmaatregelen te nemen 
en laat vervolgens een projectontwik-
kelaar een gigantisch project in Halfweg 
realiseren, wederom zonder ook maar een 
gedegen oplossing voor de te verwachten 
verkeersstromen en  parkeerbehoefte te 
bedenken. Dat voorspelt weinig goeds. 

Gelukkig heeft Haarlem een wat stevi-
ger standpunt ingenomen en de buur-
gemeente ter verantwoording geroepen. 
We volgen de discussie – en vooral de 
oplossingen – met buitengewone inte-
resse. Na alle overlast door trein- auto- en 
vliegverkeer zit de “enclave” Parkwijk-
Zuiderpolder zeker niet te wachten op een 
verslechtering van de situatie; eerder op 
een verbetering van de menselijke maat: 
woongenot, leefbaarheid en gezondheid!

Bernard Felix

Voor de zomer werd op initiatief van de 
gemeente een bijeenkomst georganiseerd 
in de nieuwe school aan het Van Zeggelen-
plein. Speciaal voor alle organisaties die in 
Haarlem-Oost iets organiseren.
Elke organisatie kreeg een paar minuten 
de tijd om te vertellen wat er zoal gedaan 
wordt en wat de ambities zijn. Het was 
verrassend om te zien dat het idee van 
Mieneke Zijlmans en Angelina Scalzo 
aansloeg en dat alle aanwezigen het eens 
waren om een vervolg te geven aan deze 
eerste kennismaking.

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder heeft 
een aantal ideeën voor thema’s aange-
dragen en in het najaar zal een volgende 
bijeenkomst gehouden worden op basis 
van een bepaald thema.
Eendracht maakt macht en met elkaar  
kunnen we Haarlem-Oost nog meer  
inhoud en karakter geven.

Robertus Nurksweg (nu nog) op een rustig moment vroeg in de ochtend.
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Schouw in het Reinaldapark
Het Reinaldapark is een jaar geleden 
geopend door de toen net aangetreden 
wethouder Cora-Yfke Sikkema. Een kaal 
park, zeker in vergelijking met het destijds 
decennia oude park. 
Een jaar later heeft, op aandringen van 
de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder, een 
finale schouw plaatsgevonden op 30 juni 
2015. Alhoewel de aannemers het park al 
technisch hadden opgeleverd aan de ge-
meente, voelde de wijkraad, samen met de 
wijkraad Slachthuisbuurt, grote behoefte 
om alles in een keer op een rijtje te krijgen. 

De wijkraad heeft een document met zo’n 
20 belangrijke aandachtspunten gemaakt 
en heeft dat tijdens een fiets- en wandel-
tochtje (je mag tenslotte niet overal 
fietsen…) gepresenteerd. Op verschillende 
vlakken ontstond een diepgaande discus-
sie over inrichting, uitvoering, handhaving 
en bovenal ook onderhoud. Dat laatste 
onderwerp is enigszins tussen wal en 
schip gekomen, maar de wijkraad vindt 
nu eenmaal dat een investering van zo’n 
12,5 miljoen zeker een redelijke mate van 
onderhoud vergt. Door bezuinigingen, 
gebrekkige communicatie en een naar 
de mening van de wijkraad uiterst pover 
kwaliteitsniveau ligt het Reinaldapark er 
momenteel rommelig en onverzorgd bij. 
Dat moet en gaat veranderen.

Is het dan allemaal kommer en kwel? Abso-
luut niet! Er ligt een mooi park, goed bruik-
baar, met een grote potentie om de groene 
long functie in Haarlem-Oost te vervul-
len. Gelukkig wordt het park veelvuldig 
gebruikt door buurtbewoners en zelfs door 
buitenlandse vakantiegangers-op-doorreis 
die de kinderen even laten ravotten op het 
centrale speeltoestel.
De ligweide – inmiddels door de gemeente 
ook gepresenteerd als evenemententerrein 
– ligt er strak en groen bij en de omringen-
de waterpartijen geven dat deel van het 
park een speels karakter. De hortensiaheu-
vel geeft een fleurige aanblik en het chalet 

nadert de voltooiing – een koel drankje, 
een lekkere schotel en een vriendelijke 
bediening zijn welkome aanvullingen op 
het servicepalet in het Reinaldapark.

Waar de wijkraad minder content mee is, 
is de bebording, de handhaving, het reeds 
genoemde onderhoudsniveau en de groei-
staat van het “Groeibos”.  
Een week na de schouw gaf een “Rondje 
Reinalda” het volgende beeld: 
Verkeerd geplaatste borden zijn op de 
juiste plaats gezet; er wordt in deze droge 
tijd nu goed water gegeven en de om-
geving van het chalet geeft een redelijk 
opgeruimde indruk: het gevolg van com-
municatie!
Het “Groeibos” geeft een desolate en 
kale indruk; daar worden de kwekende 
kinderen van de OBS de Zuiderpolder en 
de Brede School Parkrijk, alsmede de vele 
particuliere kwekers, niet echt blij van.
Bij verschillende afvalbakken is de situatie 
dramatisch: volgepropt door mensen, niet 
geleegd en door vliegende en “voetzame” 
dieren weer geleegd omdat er organische 
waar in zit. Het meest opvallende is dat er 
ettelijke hondenpoepzakjes in de afvalbak-
ken gedumpt zijn (goed zo, viervoeter-
vrienden), maar dat die er door hongerige 
vogels weer net zo hard uitgehaald zijn: 
smerig en walgelijk… Hier moet echt 
dagelijks geleegd worden.

Een hartenkreet van de wijkraden: duide-
lijke regels, handhaving zoveel mogelijk 
aanwezig om te corrigeren, politie graag 
de veiligheid garanderen, honden aan-
gelijnd waar vastgesteld, ontvreemde 
paaltjes zo snel mogelijk herplaatsen 
en een duidelijk beeld van welke (snor-, 
brom-, electrische) fietser van welke paden 
gebruik mag maken. 

Dan wordt het echte een park van ons 
allemaal!

Bernard Felix
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Rijden in een polderwijk

Reuzenberenklauwen: mooi en gevaarlijk!

Parkwijk (zo’n zestig jaar oud) en Zuider-
polder (circa 27 jaar oud) zijn gebouwd in 
de polder. Dat is vooral aan de oostelijke 
kant duidelijk te zien: een verruigend 
weidelandschap. 
Maar ook in de straten van de wijken is 
duidelijk waar te nemen dat het een slappe 
ondergrond betreft. Na vele jaren verzak-
ken de straten en is een rimpelloze rit op 
twee, drie of vier wielen nauwelijks moge-
lijk. Zwaar verkeer wegens verbouwingen 
en een regelmatige busdienst brengen 
wegdek en ondergrond ernstige schade 
toe. Verzakkende rioleringen en boom-
wortels helpen dan natuurlijk ook niet…

De omgeving van het Beatrixplein is een 
regelrechte ramp. Versleten en verplaatste 
klinkers in de straten, door boomwortels 

omhoog gedrukte banden en tegels in de 
trottoirs en verpauperd straatmeubilair 
staan haaks op het gemeentelijke beleid 
van schoon, heel en veilig. 

Onlangs hield de wijkraad een petitie  
onder bezoekers van het plein en men  
was het unaniem eens met de wijkraad  
dat aanpassingen noodzakelijk zijn. 
Drie jaar geleden, tijdens een gemeente-
lijke schouw, werd het probleem al aan 
de orde gesteld, doch het ontbreken van 
gemeentelijk geld zorgt voor vertraging in 
de aanpak. 
De wijkraad zal andermaal de situatie 
onder de aandacht brengen, zeker omdat 
het Beatrixplein een urgente status heeft in 
de gemeentelijke Ontwikkelstrategie voor 
Haarlem-Oost.

We zien ze inmiddels overal: reuzenbe-
renklauwen. Gigantische groeiers - want 
binnen twee maanden tot ver over de  
2 meter - en machtig mooi met grote witte 
bloemschermen  en even grote groene 
zaadschermen.  

Waar je in de verre omtrek van Haarlem 
ook fietst of wandelt, ze trekken direct de 
aandacht: groepjes berenklauwen met die 
bijzondere geur. Niet geheel ongevaarlijk, 
daar het sap - vooral in combinatie met 
zonlicht - blaren en brandplekken kan 
veroorzaken. Mens en dier kan daarvan 
behoorlijk last krijgen. Het sap kan ook 
ernstige oogbeschadigingen veroorzaken: 
oppassen dus!

Uit welingelichte bron is de ontstaansge-
schiedenis van de reuzenberenklauw in 
onze omgeving bekend. Zo’n veertig jaar 
geleden nam een dierenarts zaad mee uit 
Azië omdat zijn vrouw de planten – en 

vooral de bloemen – zo imposant vond.  
Hij durfde het zaad niet te planten in de 
eigen tuin, maar vroeg een boer uit de  
omgeving of hij het zaad mocht uitstrooi-
en over een terrein waar de boer vuilnis en 
afval stortte. Dat terrein lag in een moeras-
gebied en werd nauwelijks betreden.
De  berenklauw groeide voorspoedig, 
plantte zich snel voort en het zaad werd 
door de wind over de omgeving verspreid. 
Bij de plaatselijke bevolking was wel 
bekend dat de berenklauw brandwonden 
kon veroorzaken, vandaar dat er altijd met 
achting mee werd omgegaan.  

Bestrijding kan door jaarlijks en met grote 
nauwkeurigheid te snoeien voor de zaad-
vorming plaatsvindt. Sommige schapen 
eten de jonge berenklauwen; je kunt 
echter niet altijd en overal schapen laten 
vreten aan deze planten.

Benny van Buyten
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Zadelpijn en ander damesfietsenleed
Maanden geleden stond er ineens een fiets 
tegen een lantaarnpaal bij het Meerspoor-
pad. Een keurige damesfiets, kennelijk 
goed onderhouden en vastgemaakt met 
een stevig slot.
Vrijwel dagelijks rijd je er voorbij en zie je 
die fiets staan. Na een aantal dagen vraag 
je je af waar de berijdster gebleven is: ze 
zal toch niet…..? 
Na een paar weken bekruipt je het gevoel 
dat het weleens een lokfiets zou kunnen 
zijn: afblijven dus! Stiekem vind je het toch 
jammer dat die mooie fiets daar zomaar 
staat. Doelloos, eenzaam en toch opval-
lend. Je hebt een fiets, dus begin je te 
denken wie je er eventueel een plezier 
mee zou kunnen doen. Foute gedachte 
natuurlijk: vooral niet aankomen.
En toch blijft het knagen - telkens weer: 
wat zonde van die fiets.

Na een paar maanden verschijnen er 
ineens twee oranje stickers op de fiets. 
Gelukkig: hij is opgevallen en nu zijn er 

natuurlijk stickers opgeplakt, waardoor die 
fiets binnen veertien dagen wel verwijderd 
zal worden door de politie. Opgelost alle 
problemen.

En dan verschijnt er plotseling een scheur 
in het zadel, enkele dagen later is het 
voorwiel verdwenen en is het achterwiel 
vakkundig door een vandaal verwoest.  
Die mooie fiets is verworden tot wrak.  
Omdat die fiets een dagelijkse rol is gaan 
spelen in je leven stap je op je eigen fiets, 
rijdt naar die plek en ziet dat er op de 
oranje stickers staat: “Fietswrak” met een 
telefoonnummer. De plakker hoeft niet 
meer omgeschoold te worden tot helder-
ziende: dat is die al. Je plakt gewoon een 
sticker en een maand later is de fiets inder-
daad een wrak geworden…

Blijft natuurlijk de gedachte wat je de 
volgende keer doet in zo’n geval…

Gijs Langs de Weg

Met ontsteltenis heeft de wijkraad kennis 
genomen van het sluiten per 1 juli jl. van de 
Brede School Parkrijk. Deze zo vertrouwde 
school met een zeer toegankelijke staf en 
grote gastvrijheid – we hebben jarenlang 
gebruik kunnen maken van de ontvangsthal 
voor vergaderingen en festiviteiten – zal 
node gemist worden in onze wijken. De bij-
zondere affiniteit met Parkwijk-Zuiderpolder 
en alle speciale gebeurtenissen als markten, 
kunstmarkten, 4 mei herdenkingen, oude-
renzorg, sociale zorg en kinderboerderijini-
tiatieven blijven als dierbare herinneringen 
voortleven in onze gedachten. Grote dank 
gaat uit naar directie en medewerk(st)ers – 
en vooral naar alleskunner Maria Hoed – voor 
de jarenlange support! Hulde!

Voor zover nu bekend is het schoolgebouw 
met ingang van het schooljaar 2015/16 
in gebruik als ITK school (Internationale 
Taalklas) – een instelling voor basisschool 
kinderen van allerlei nationaliteiten die 
nog geen Nederlands spreken.
Men start met drie groepen, om in de loop 
van het schooljaar uit te groeien naar 10 
groepen.

Sluiting Brede School 
Parkwijk

Internationale Taalklas
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Gezondheidsvraagstukken in Oost
Al jaren zoekt de wijkraad naar de werke-
lijke staat van de gezondheid in Haarlem-
Oost. Enkele jaren geleden werden we 
opgeschrikt door alarmerende berichten 
dat de gezondheidsstatus in Haarlem-Oost 
achterliep bij andere Haarlemse stadsde-
len. De sociale situatie was daar debet aan. 

Een paar jaar geleden kwam daar de pro-
blematiek van de CO2 en fijnstof uitstoot 
bij. Alhoewel alles volgens de gemeente 
“net binnen de grenzen” bleef, hebben de 
Gezamenlijke Wijkraden Oost toch een 
aparte meting kunnen realiseren. Daarvan 
krijgen we nu de eerste gegevens binnen, 
doch een echte analyse is pas na een jaar 
mogelijk. Begin 2016 kunnen we daar zin-
nige dingen over zeggen. 

Onlangs stond er wederom een alarmerend 
bericht in de krant, namelijk dat darmkan-
ker bij ouderen in Haarlem bij 13% van de 
bevolking voorkomt, terwijl het landelijk ge-
middelde 7% is. Contact via de wethouder 

heeft er toe geleid, dat de GGD inmiddels 
in de zaak gedoken is en op termijn met 
een zienswijze zal komen. Daarop is het 
wachten nu.

De ligging van Haarlem is bijzonder: aan 
het Spaarne, bij de Mooie Nel, tussen 
weiland en duinlandschap in, vlakbij zee 
en dus in de onmiddellijke omgeving veel 
gezond groen. Dat is het goede nieuws 
voor bewoners, bezoekers en toeristen.

Maar Haarlem ligt ook ingeklemd tussen 
Tatasteel, het havengebied aan het Noord-
zeekanaal, Schiphol met de Polderbaan in 
de achtertuin, grote industrieterreinen als 
Waarderpolder, PolanenPark en de Liede 
en midden in een verkeersknooppunt: 
noord/zuid de vieze A9 en oost/west de 
A200 en de A205. En dat is slecht nieuws 
voor de bewoners van één van de meest 
versteende steden van Nederland.

De wijkraad

Het plan de Groene Linten vordert gestaag. 
De eerste fase is gereed en nu, direct na de 
bouwvakvakantie, zijn twee rijtjes huizen 
op de hoek van de Jan Sluyterslaan en 
de Leonard Springerlaan gesloopt. Op de 
achtergrond is het resultaat van de eerste 
fase te zien.

Al met al wordt het een mooie wijk – 
complimenten Préwonen!

Afbraak en nieuwbouw
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Coffeemania in Parkwijk vanaf begin september

Programma van het Reinaldahuis  
voor september en oktober 2015

Op de hoek van het Beatrixplein, waar eer-
der de drogist zat, is gedurende de zomer 
hard gewerkt aan de realisatie van een 
nieuwe loot aan de stam van Coffeemania. 
Deze succesvolle Amsterdamse formule 
breidt nu uit naar Haarlem. 

Coffeemania is een koffiebar met ruime 
mogelijkheden voor een smakelijke lunch 
of een gezellige familiebijeenkomst. Het 
bijzondere van dit sociale bedrijf is dat 
men mensen opleidt die een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt. 
Vaak komen mensen vanuit een achter-

standspositie nauwelijks in de gelegen-
heid om een baan te vinden of een vak te 
leren. Coffeemania doet dat nadrukkelijk 
wel. Vanaf begin september is de koffiebar 
open en kan men genieten van heerlijke 
geuren en smaken, afkomstig van pure 
koffie en huisgemaakt gebak. 

In samenwerking met Resto Van Harte 
wordt twee avonden per week een wijk-
restaurant gerund, waar men elkaar kan 
ontmoeten en tegen een zeer schappelijk 
tarief een smakelijke maaltijd kan ver-
orberen.

Beide bedrijven zijn Van Harte welkom in 
onze wijken en de wijkraad wenst ze veel 
succes met dit mooie initiatief.

wo 2 sept 20.00 u filmavond restaurant
do 3 sept 14.30 u optreden A men’s passion: sentimental journey Atrium
ma 7 sept 20.00 u openbare repetitie Reinaldaband restaurant
wo 9 sept 20.00 u filmavond restaurant
do 10 sept 14.30 u optreden Affetuoso Atrium
wo 17 sept 20.00 u filmavond restaurant
ma 21 sept 20.00 u openbare repetitie Reinaldaband restaurant
wo 23 sept 20.00 u filmavond restaurant
do 24 sept 14.30 u optreden Willeke D’estell Atrium
ma 28 sept 20.00 u openbare repetitie Reinaldaband restaurant
di 29 sept 20.00 u herdenking overleden bewoners restaurant
wo 30 sept 20.00 u  filmavond restaurant
    
 
do 1 okt 14.30 u nog niet bekend 
wo 7 okt 20.00 u filmavond restaurant
do 8 okt 14.30 u dia’s hr Booms restaurant
ma 12 okt 20.00 u openbare repetitie Reinaldaband restaurant
wo 14 okt 20.00 u filmavond restaurant
do 15 okt 14.30 u optreden Erwin Fillet Atrium
wo 21 okt 20.00 u filmavond restaurant
do 22 okt 14.30 u  dansen met Robert en Chantal Atrium
zo 25 okt 14.30 u optreden Peter Jonk & the Dutch Vocals Atrium
ma 26 okt 14.30 u openbare repetitie Reinaldaband restaurant
wo 28 okt 20.00 u filmavond restaurant
do 29 okt  nog niet bekend 
vr 30 okt  kunstlijn
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Grote Nazomermarkt Beatrixplein en  
Beatrixdreef op 19 september

Grote kraan – kleine flat

Op zaterdag 19 september organiseert de 
Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk en 
Haarlem-Oost wederom de grote  
Nazomermarkt op en rond het Beatrixplein 
en de Beatrixdreef. Op deze datum stond 
aanvankelijk ook een Energiemarkt in de 
klimaatneutraleschool aan het van  
Zeggelenplein gepland, georganiseerd door 
De Groene Ambassade. De Groene Ambas-
sade is een initiatief van eigenaren/bewo-
ners uit de Amsterdamse- en Slachthuis-
buurt om gezamenlijk energiebesparende 
maatregelen in hun woningen aan te (laten) 
brengen. Om allerlei groen en duurzaam-
heidprojecten met elkaar te verbinden is 
besloten om deze Energiemarkt aan te laten 
sluiten bij genoemde markt die al een aantal 
jaren in september plaatsvindt. De Groene 
Ambassade heeft in mei een aantal bedrijven 
geselecteerd die voor de buurt de beste of-
fertes hadden aangeleverd voor duurzaam-
heidmaatregelen. Op de 19e september heb-
ben alle bewoners gelegenheid met deze 
bedrijven in contact te treden. Groengroep 
Oost staat er met een kraam waarin allerlei 
projecten gepresenteerd worden. Daaronder 
ook het plan voor de Zomervaart. Die dag 
zullen de volgende organisaties hun produc-
ten en diensten tonen:
• Groengroep Oost
• Gemeente Haarlem met info over Groen 

en Duurzaamheid

• stands van bedrijven met scherpe 
aanbiedingen voor duurzaamheidmaat-
regelen: o.a. Eurokozijn, Warmgarant (CV 
ketels), Kapitein (zonnepanelen), Maison 
Maison(vloerisolatie), Goes (waterzijdig 
inregelen) aangevuld met onder meer 
Fortega (warmtepanelen)

• Duurzaam Bouwloket
• Platform Haarlem Groener
• IVN (Instituut Voor Natuureducatie)

Daarnaast zal waarschijnlijk ook een imker en 
informatie over gezonde voeding aanwezig 
zijn. Uiteraard worden de kinderen niet ver-
geten. Voor hen worden diverse activiteiten 
georganiseerd zoals schminken, zonnebloe-
men op zonne-energie maken, insectenhotel 
maken, bouwen met afval en dergelijke. Ver-
der is er een stand met verkoop van doppers.
De Groene Mug zal het festijn luister bijzet-
ten. Tevens is er voor de buurtbewoners 
gelegenheid om overtollige spullen te  
verkopen op de rommelmarkt. Al met al 
wordt het een gezellige dag met veel infor-
matie en adviesmogelijkheden over alles dat 
met groen en duurzaamheid te maken heeft 
voor en door de bewoners uit Parkwijk- 
Zuiderpolder, de Amsterdamse Buurten en 
de Slachthuisbuurt, waarbij de inwendige 
mens natuurlijk niet zal worden vergeten. 

Op weg door de Zuiderpolder wordt de 

 aandacht getrokken door een levensgrote 

kraan. In vergelijking daarmee lijkt de  

“Toren van Pisa” op slag erg klein.  

Maar als je ziet wat er aan de kraan hangt, dan 

zijn die mannetjes in het bakje ineens weer erg 

klein… Leve de techniek! 

En goed voor het onderhoud van een  

bijzonder stukje vastgoed!

Gijs Langs de Weg
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Zoektocht van IJs naar IJs
Het is januari 2015. Het is koud, zoals meest-
al in de winter. Langzaam zie ik de vijver van 
het Reinaldapark dichtgroeien met ijs. Ik 
verruil mijn makkelijke stoel voor de vloer, 
ga met mijn rug stijf tegen de muur zitten 
en kijk niet langer naar buiten. Vanwaar 
die angst? Kleine kinderen zijn erg nieuws-
gierig, gooien niet alleen stenen op het ijs 
maar gaan het ook uitproberen. Langzaam 
doen ze hun eerste stapjes: en dan! Als het 
kraakt zo snel mogelijk weer naar de kant. 
Ik hou mijn hart vast en zak weer terug op 
mijn veilige plek tegen de muur.

Het is januari 1990. Op de vijver ligt ijs, niet 
te dik. Ik zie het gebeuren, een paar kleine 
allochtone jongens zijn aan het voetballen 
op het basketbalveld.
De bal komt met een grote boog op de 
vijver. Een van de kinderen rent het ijs op, 
maar voordat hij bij zijn bal is zie ik hem 
door het ijs zakken. Ik ren naar de lift, hoop 
dat deze snel komt en dan naar de vijver. 
Gelukkig zie ik de jongen nog boven het 
ijs uitsteken. Ik stap op het ijs, zak er acuut 
door en probeer vooruit te komen. Met mijn 
ellebogen breek ik het ijs en ga zo verder.

Gelukkig ben ik op tijd en krijg hem op de 
kant. Omstanders roepen tegen het kind 
dat hij hard naar huis moet lopen en dat 
doet hij natuurlijk. Koud en nat ga ik terug 
naar huis, stap met kleren en al onder de 
douche en probeer warm te worden, wat 
niet lukt. Een paar dagen later ben ik pas 
op temperatuur. Dat kleine jongetje van 
toen, wat is er van hem geworden?
Weet hij nog wat er gebeurd is?  
Ik zou hem wel weer eens willen ontmoeten. 
Maar dan in de zomer, samen met een ijsje 
aan diezelfde vijver.

Mieke Alders

Storm over Oost
De hevige zomerstorm van 25 juli jl. heeft 
ook Haarlem Oost niet onberoerd gelaten. 
Verschillende bomen legden het lootje en 
brandweer en Paswerk hebben dagenlang 
werk gehad om wegen en vooral fiets-
paden weer berijdbaar te krijgen. Aan de 
westkant van manege De Liedehof ging 
een hele rij bomen tegen de vlakte, het 
Meerspoorpad was onbegaanbaar en op 
diverse plaatsen biedt de omgeving een 
weidsere blik dan voorheen. 
De bomen in het Lepelaarsbos hebben 
het gehouden, al staan sommige wel wat 

scheef. Dat is niet geheel ongewoon in een 
moerasbos, maar toch hopen we dat de 
lepelaars volgend jaar niet met een scheef 
oog naar hun lenteresidentie zullen kijken.

Berend Buitenzorg
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In een ver verleden werd het Liewegje een-
maal per twee jaar onderhouden: een veeg-
wagen, een teerwagen, een grint wagen en 
tenslotte een wals. En klaar was Kees!

Na de annexatie door Haarlem in 1963 
werd de frequentie minder en minder –  
tot er vervolgens helemaal geen periodiek 
onderhoud meer werd gepleegd. Gaten 
werden nog gedicht en de bewoners 
veegden hun (tuin)afval netjes in de berm 
om te zorgen dat het dijkje niet verder 
afbrokkelde. 

Enkele jaren geleden hebben de huis- en 
arkbewoners gezamenlijk een petitie in-
gediend bij de gemeente om het Liewegje 
toch eindelijk eens goed onder handen 
te nemen. Plannen werden gemaakt en 
besproken, tot de financiële crisis weer 
leidde tot uitstel. 

Maar nu, in 2015, lijkt het toch zover te 
komen. Tot het einde van dit jaar wordt het 
Liewegje grondig aangepakt: een nieuw 
fundament en een nieuwe slijtlaag.  
Her en der grasbetonblokken om de langs 
de weg geparkeerde auto’s te behoeden 
voor schade en een viertal hobbels en 
bobbels om de snelheid van langsrazend 
verkeer terug te brengen.  

Een enkele boom moet wijken, vooral  
omdat sprake is van een instabiele toe-
stand  met het risico van omvallen of het 
verlies van takken. 

Het bijzondere nieuws is, zoals vele bewo-
ners en belanghebbenden vurig hoopten, 
dat er een 30 km regime wordt toegepast. 
Daartoe moet de weg ook als zodanig en 
herkenbaar zijn ingericht. Dus verkeers-
remmende maatregelen zijn noodzakelijk.

Vanwege het feit dat vele kabels, pijplei-
dingen en andere attributen onder de 
grond liggen, wordt het geheel een aardig 
karwei: PWN gaat vooraf om een nieuwe 
waterleiding te leggen. Helaas blijft ons 
gebied verstoken van een glasvezelaan-
sluiting, naar verluidt omdat de betref-
fende maatschappijen er het commerciële 
belang niet van inzien. En dat geldt helaas 
voor een groot gedeelte van Haarlem Oost.

De gemeente zal met de belanghebbende 
bedrijven afspraken maken over de juiste 
planning en de gevolgen voor de bereik-
baarheid. Uiteraard worden alle bewoners 
tijdig ingelicht.
Het plan bestaat om tijdens het werk ook de 
brug over de Fuikvaart weer te gebruiken, 
zodat verkeer via de Nieuweweg kan rijden.

Liewegje – eindelijk onderhoud
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Wijkraadsleden
Voorzitter: Bernard Felix
Penningmeester en  
vicevoorzitter: Wim Kleist
Secretaris: Bernard Felix
Algemene leden:
Mida Koelman (wijkraadslid)
Edwin Hein (wijkraadslid)
Wendy Dijkstra (productie wijkkrant)
Bernard Felix (redactie wijkkrant)
Adviseur: Daphne Huijsse
Gebiedsgebonden agent:  
Colin van der Meijden
Webmaster: Edwin Hein

Openbare vergaderingen
De vergaderingen worden elke eerste 
dinsdag van de maand gehouden in  
onze vergaderruimte in de Sprong,  
Prinses Beatrixdreef 2 op de volgende data: 
(dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur)

dinsdag 6 oktober 
dinsdag 3 november
dinsdag 1 december
dinsdag 5 januari 2016 (Nieuwjaarsreceptie)

De agenda van de eerstvolgende open-
bare vergadering vindt u bij: kapper 
Ton Karpes, aan de zijkant van de zaak, 
publicatiebord in de Dekamarkt, slager 
Peter van der Gragt, Maxima tapijten, de 
slager/groenteboer Aljaouhari, de slijterij, 
het postkantoor, supermarkt en bakker 
Istanbul, kapper Heezius, de Fitfabriek, de 
Snackbar, de Bloemenkiosk, het Reinal-
dahuis en het mededelingenbord van de 
Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk.

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

De wijkkrant verschijnt 4x per jaar. Kopij 
kan te allen tijde toegestuurd worden 
per post of e-mail.

Wijkraadruimte: De Sprong,  
Prinses Beatrixdreef 2, 2033 TX Haarlem
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

Wijkagent Colin van der Meijden 0900-8844

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

Meldpunt Woonomgeving:  14 023

https://www.haarlem.nl/inwoners-en-

ondernemers/, rode button Melding doen

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 0900 8477

e-mail  info@spaarnelanden.nl

website  www.spaarnelanden.nl

Diensten

Na 17.30 uur, weekend, spoedeisend

Ambulance  531 91 91

Apotheek  532 07 13

Dokterscentrale 0900 0567

Stichting Haarlem Werkt 545 24 84

Overige

C.R.O.S. 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

Kindertelefoon (gratis) 0800 0432

Zorgcentrale Thuiszorg 891 89 18

Thuiszorgwinkel 891 89 18

Kennemer Gasthuis 545 35 45

Nuon (gratis) 0800 0513

NVSH Haarlem 532 66 02

Ouderenwerk Oost  540 55 45

‘t Polderhuis  535 33 44

Sensoor 0900 0767

Steunpunt Mantelzorg 891 84 62

steunpunt.mantelzorg@zorgbalansgroep.nl

Tafeltje Dekje 526 30 26

tafeltjedekje@uvvhaarlem.nl

Woningwinkel 517 56 00

Zonnebloem 536 59 31

Wijkraden Oost op internet

www.wijkradenhaarlem.nl

Meldpunt leefomgeving

Haarlem Oost

Ziet U een kapotte lantaarn, vernielingen, 

losse stoeptegels, volle afvalbakken, zwerf-

vuil, verstopte kolken of overlastoorzaken? 

Neem contact op via 511 511 5 of ga naar:

http://www.haarlem.nl/index.php?id=460

Bezoek onze website,  
dan blijft u op de hoogte van  

de laatste ontwikkelingen:
www.parkwijk-zuiderpolder.nl

Reageren? Kopij insturen? Vragen? 
Mail het aan parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Kijk ook op onze website: www.parkwijk-zuiderpolder.nl
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