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Al heel lang – sinds 1978 – scheidt Neder-
land haar glazen verpakkingen: maar liefst 
350 miljoen kilo per jaar. Toch verdwijnt er 
nog steeds te veel verpakkingsglas in het 
restafval. Denk aan verpakkingen als wijn-
flessen, potjes en flesjes. Dit terwijl glas 
eindeloos hergebruikt kan worden zonder 
dat het aan kwaliteit inboet. Dat kan dus 
nóg beter. Daarom gaat de komende 
campagne ‘Glas in ‘t Bakkie’ het scheiden 
van glazen verpakkingen weer bij iedereen 
onder de aandacht brengen.

Mét restjes en deksels
De boodschap van de campagne is dat 
glas voortaan met restjes en deksels in 
de glasbak mag. Anders gezegd: Leeg 
is schoon genoeg! Glas scheiden wordt 
hierdoor nu nog makkelijker.  
’100% recyclebaar, 100% in de glasbak’ is 
de pay-off van de campagne. Deze loopt 
door tot eind 2015. Waarom deze campagne? 
Om de consument te overtuigen dat glas 
scheiden makkelijker is dan gedacht: 

niks geen schoonspoelen van potjes met 
restjes mayo, sambal enzovoorts. Zelfs het 
dekseltje kan blijven zitten.  

Nieuw milieuplein Spaarnelanden  
Minckelersweg 40
De wijkraad was aanwezig bij de opening 
van het nieuwe milieuplein in Haarlem 
op woensdag 14 oktober en daar werd 
geconstateerd dat dit nieuwe plein ef-
ficiënt, servicegericht en zo veilig mogelijk 
is ingericht. Geen her en der geplaatste 
laadbakken en onduidelijke verwijsborden. 
Voorbij is het moeizame gewichtheffen om 
het afval in de bakken te werpen. Met de 
auto, eventueel met aanhanger, rij je het 
plein op, dat ingericht is als eenrichtings-
verkeer. Bij elke bak staat duidelijk vermeld 
wat je erin kwijt kunt. De bakken bevinden 
zich aan je voeten, dus gooien maar. Voor 
een beter en schoner milieu: doe ook mee 
met Glas in ’t Bakkie!

Wim Kleist

Wijkraad

Pa
rk

wijk-Zuiderpolder

Van de voorzitter
 
Halverwege november bereikte ons het 
bericht dat Anton Rossel is overleden. Deze 
noeste wijkraadswerker heeft de respec-
tabele leeftijd van 93 bereikt. Veel van die 
jaren heeft hij benut om zich in te zetten 
voor Haarlem Oost. Elders in deze wijkkrant 
staat een in memoriam voor Anton. Onze 
gedachten gaan uit naar zijn familieleden. 

Helaas zullen we ook de inspirerende en 
wervelende invloed van Ewout Cassee 
moeten missen. Deze wethouder heeft in 
de 5 jaar dat hij zich bemoeid heeft met 
Haarlem veel teweeg gebracht. In positieve 
zin: er is schot gekomen in tal van – vaak 
uitzichtloze – zaken. In negatieve zin: de 
verhouding met de oppositie in de ge-
meenteraad is niet de meest vriendelijke 
wijze van communiceren gebleken. Onge-
twijfeld ligt de frustratie van vooral de VVD 
ten grondslag aan de afgelopen heftige 
periode: het is tenslotte niet prettig om het 
pluche te moeten verlaten door toedoen 
van voormalige coalitiepartners.

Waarom Ewout Cassee vooral van belang 
geweest is voor de stad zal nog blijken: de 
aanzet tot een nieuw plan voor Haarlem 
Oost heeft door zijn toedoen gestalte ge-
kregen – de stadsbouwmeester is nu bezig 
om de talloze ideeën te schetsen en een 
plaats te geven. Ook is een aantal zaken fris 
op de kaart gezet: de impasse over Nieuwe 
Energie is doorbroken en het Slachthuister-
rein is losgetrokken. Na de herverdeling 
van de portefeuilles werd Ewout stadsdeel-
wethouder Oost en hebben alle wijkraden 
van Oost hun prioriteiten kunnen belich-
ten. Mede daarom is het uiterst jammer 
dat deze bestuurder het veld heeft moeten 
ruimen: we hadden alle vertrouwen in een 
goede aanzet en een uitstekende afloop. 
Wie nu de kar zal moe-
ten trekken is onduide-
lijk – en in vergelijking 
met Ewout wordt dat 
nog een hele klus!
 
Bernard Felix

Wethouder Cora-Yfke Sikkema bij de glasbak Foto United Photos/Paul Vreeker
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Fietsoversteken Prins Bernhardlaan

In oktober zou de nieuwe fietsoversteek 
over de Prins Bernhardlaan ter hoogte van 
de Zomervaart worden aangelegd. Tot 
voor kort was er nog niets te zien. Inmid-
dels is men begonnen met de werkzaam-
heden. En dat was hard nodig, want de 
situatie werd met de dag onoverzichtelij-
ker. De drukte bij de moskee op vrijdagen 
helpt daarbij natuurlijk ook niet.

De Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder ziet er 
op toe dat de fietsoversteek er komt. Dat 
betekent echter niet het einde van onze 
exercitie: we willen ook graag een veilige 

oversteek voor voetgangers – en dan met 
verkeerslichten. De bewoners van de Slacht-
huisbuurt dienen op veilige wijze in het Rei-
naldapark te kunnen komen. En wandelaars 
richting de stad moeten even veilig kunnen 
oversteken om de groene route langs de 
Zomervaart te kunnen nemen.

En dan zijn er nog de niet-bestaande 
voetgangersoversteken ter hoogte van de 
Willem Pijperstraat en van de Dr. Schaep-
manstraat. De wijkraad acht het onbegrij-
pelijk dat er geen veilige oversteek is voor 
voetgangers op die drukke plekken. Het 
gaat om respectievelijk de ontsluiting van 
het Reinaldapark en om een logische over-
steek voor bewoners van het noordelijke 
deel van Parkwijk. De Haarlemse School 
herbergt 160 nieuwe gezinnen, die – net 
als de oudere bewoners van de omgeving 
Berlagelaan – graag veilig zouden wil-
len oversteken. Voetgangers zouden zich 
kennelijk als fietsers moeten gedragen en 
hard-hollend naar de overkant moeten 
zien te komen. Naar de mening van de 
wijkraad een al jaren durende misstand. 

Bernard Felix

Zorgt u regelmatig voor een familielid of 
een zorgbehoevende naaste, onderneemt 
u samen activiteiten of regelt u andere 
zaken voor hen? Dan bent u waarschijnlijk 
een mantelzorger.

Mantelzorg is zorg voor chronisch zieken, 
gehandicapten en hulpbehoevenden door 
naasten: familieleden, vrienden, kennissen 
en buren. Mantelzorgers zorgen vaak lang-
durig en onbetaald voor een naaste. Zij zijn 
geen beroepsmatige zorgverleners, maar 
geven zorg omdat zij een persoonlijke band 
hebben met degene voor wie ze zorgen. 
Ze vragen er niet om te gaan zorgen, het 
overkomt ze omdat ze betrokken zijn.

Zorggroep Reinalda is gestart met man-
telzorgcafés in de wijk Zuiderpolder-
Parkwijk, in het restaurant van het  
Reinaldahuis en op locaties Polderhuis en 
De Roos. Mantelzorgers zijn heel belangrijk 
in het leven van de zieke naaste waarvoor 
zij zorgen. Daarom vindt Zorggroep  
Reinalda het belangrijk om deze  
mantelzorgers te ondersteunen. Zorg-
groep Reinalda organiseert regelmatig 
themabijeenkomsten voor mantelzorgers. 

Ook is er een Nieuwsbrief speciaal gericht 
op mantelzorgers. U kunt zich aanmelden 
voor deze nieuwsbrief via de website van 
Zorggroep Reinalda. 

In 2015 worden 4 mantelzorgcafés  
georganiseerd met een voor de mantel-
zorger interessant thema. De volgende 
thema’s komen aan bod: 

• De wijzigingen in 2015 in de zorg en de 
gevolgen voor de mantelzorger

• Samenwerking tussen de zorgverlener 
en de mantelzorger

• Hoe ga je om met je eigen emoties 
zoals begrip en geduld als het gaat om 
het verzorgen van een dementerende 
naaste?

• Hoe kan de mantelzorger ook goed voor 
zichzelf zorgen zonder overbelast te 
raken?

Via de weekbladen, informatieborden in 
de wijk, posters, Reinalda Nieuws en de 
website kunt u op de hoogte blijven van 
de data en thema’s. 

Informatie voor mantelzorgers 
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Groen Haarlem

Hulp of advies nodig? U kunt altijd ergens terecht!

Wat is platform Haarlem Groener?
Veel Haarlemmers verlangen naar een 
groenere, meer natuurlijke en gezondere 
leefomgeving voor jong en oud en zijn 
bereid hier samen met anderen aan te 
werken. Het doel van Platform Haarlem 
Groener is alle projecten meer bekendheid 
en meer draagvlak te geven, kennisuitwis-
seling te stimuleren en betrokkenheid van 
wijkbewoners te vergroten.

Wat is Groengroep Oost?
Afgelopen dinsdag 11 november vond de 
Netwerkavond Stadslandbouw plaats in het 
Stadhuis, georganiseerd door het Platform 
Haarlem Groener. Daar is het dat verschei-
dene “groengroepers” elkaar troffen, ideeën 

uitwisselden en besloten tot oprichting van 
een groep voor de wijken in Oost. Tot op  
heden hebben enthousiastelingen met 
groene vingers uit de Scheepmakersdijk, 
Slachthuisbuurt en Parkwijk-Zuiderpolder 
dit idee omarmd. We missen nog deelne-
mers uit de Amsterdamse Buurten en Sport-
heldenbuurt om Oost compleet te maken. 
Uit eigen waarneming weet ik dat Groen 
zeker in AB leeft en ik ga er vanuit dat dit ook 
het geval zal zijn in de Sportheldenbuurt. 
Dus wil jij ook meer groen in je buurt, aarzel 
dan niet om contact met ons op te nemen.

Met Groene Groet,
Wim Kleist
(Voorlopig aanspreekpunt GROENGROEP OOST)

Hulp in en om het huis
Heeft u (of iemand in uw omgeving) 
moeite om zelf te koken, te douchen, het 
huis schoon te houden of op pad te gaan?

Bent u mantelzorger en kunt u wel wat 
steun gebruiken? Dan zijn er in Haarlem 
verschillende plekken waar u terecht kunt.

Bespreek de dingen die u lastig vindt met 
mensen in uw omgeving, zoals familie-
leden, vrienden of buren. Ook de huisarts 
biedt graag een luisterend oor en kan u 
verder helpen als u met vragen zit. Er zijn 
in Haarlem veel organisaties waar u terecht 
kunt voor hulp bij dagelijkse dingen.  
Zo kunt u bij Loket Haarlem vragen of één 
van de vrijwilligersorganisaties in Haarlem 
u kan ondersteunen.

Loket Haarlem helpt bij vragen over 
wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën: 
www.lokethaarlem.nl, (023) 5430990 
(maandag - vrijdag 9.00 -12.30 uur).

U kunt ook contact opnemen met het  
Sociaal Wijkteam als u ondersteuning 
nodig heeft, of zich zorgen maakt over 
iemand in uw wijk: www.samenvoorelkaar.
nl/sociaal-wijkteams.

Zorgt u voor een familielid of naaste die in 
het dagelijks leven hulp nodig heeft? En 
valt de zorg u soms zwaar? De organisatie 
Tandem ondersteunt mantelzorgers in 
Haarlem. www.tandemmantelzorg.nl, 
(023) 8910610.

Bij BUUV kunt u terecht voor allerlei 
soorten hulp die buurtbewoners elkaar 
geven. U kunt daar iets vragen én zelf iets 
aanbieden. 
www.buuv.nu, (023) 5517845.

Helpt dit niet voldoende? Dan kunt u  
contact opnemen met de afdeling Wmo 
van de gemeente via het telefoonnummer  
14 023 of door een melding te doen op 
www.haarlem.nl.
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Fietsen voor 50-plus!

Vrijwillige Opvoedhulp voor Ouders

Onder begeleiding fietst u in 2 uur,  
inclusief een pauze, een mooie route in  
en om Haarlem.
Iedere week recreatief fietsen voor 50 jaar 
en ouder.

Aanbieder: SportSupport
Tijd: iedere donderdag van 10.00-12.00 uur 
(inclusief 1/2 uur pauze)
Startpunt: Buurthuis De Hamelink,  
Noormannenstraat 1, Haarlem Oost
Kosten: gratis, koffie/thee voor eigen 
rekening
Bijzonderheden: ook mensen met  
elektrische fiets zijn welkom
Informatie: tel: 023-5260302

Aanmelden: telefonisch 023-5260302 of 
per mail: lgrooff @sportsupport.nl

Een initiatief van DOCK en SportSupport

De eerste groep enthousiaste vrijwilligers 
met opvoedervaring is getraind en staat 
klaar voor andere ouders die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken.

“Doorstart” is een uniek project in Neder-
land omdat ouders en kinderen van 7 t/m 
14 jaar gekoppeld kunnen worden aan 
vrijwilligers met opvoedervaring. 
Veel gezinnen die zich aanmelden hebben 
door omstandigheden niet veel steun uit 
hun omgeving terwijl ze er best behoefte 
aan hebben om af en toe met iemand 
van gedachten te wisselen die niet vanuit 
theorie, maar vanuit eigen ervaring weet 
dat opvoeden niet altijd gemakkelijk is.  
Het kan lucht geven  als er  wekelijks een 
maatje bij je langskomt die je een luis-
terend oor biedt, met je meedenkt en je 
desgewenst wegwijs maakt bij de voorzie-
ningen in de stad. Ook kan de vrijwilliger 

activiteiten met de kinderen ondernemen 
zoals het helpen met huiswerk of het ver-
kennen van de speelvoorzieningen of het 
activiteitenaanbod in de buurt.

Per gezin ziet de hulp er anders uit; ouders 
en kinderen geven zelf aan waar ze behoef-
te aan hebben. De ondersteuning is tijdelijk 
(minimaal 3 maanden tot maximaal 1,5 jaar) 
daarna is het de bedoeling dat het gezin 
weer voldoende vertrouwen en kracht heeft 
om zelf, met behulp van mensen uit hun 
omgeving, verder te kunnen. Voor het gezin 
is de ondersteuning kosteloos.

Woon je in Haarlem en kan je zelf wel een 
steuntje in de rug gebruiken of wil je meer 
informatie over “Doorstart”?

Óf wil je juist graag als vrijwilliger aan de slag 
en heb je opvoedervaring, een warm hart, 
ben je optimistisch en kan je goed luisteren?  

Neem dan contact op met:
Esther Korteweg (coördinator doorstart)
06-35 13 04 29
doorstart.haarlem@humanitas .nl
www.humanitas.nl
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In memoriam Anton Rossel

Burgernetdeelnemers maken Haarlem veiliger!
Oproep van burgemeester Bernt Schneiders

Op 14 november jl. is Anton Rossel ons 
op 93-jarige leeftijd ontvallen. Deze grote 
man heeft heel veel betekend voor  
Haarlem Oost. Gedurende talloze jaren 
was hij de vertrouwde voorzitter van de 
Wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt: vele 
projecten in deze buurt zijn tijdens zijn 
voorzitterschap ontstaan en positief beïn-
vloed door de bevlogenheid van Anton. 

In maart 2009 legde hij de voorzittersha-
mer neer maar bleef een uiterst betrokken 
buurtbewoner. Als wijkraadslid en adviseur 
van de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
heeft hij de laatste jaren zijn kennis en 
kunde kunnen inzetten. Zodra de wijkkrant 
uitkwam kon men Anton op zijn fiets door 
Haarlem zien rijden om de wijkkrant per-
soonlijk te bezorgen bij iedereen die van 
belang was voor Parkwijk-Zuiderpolder. 

De wijkraad  PWZP is Anton heel veel dank 
verschuldigd en zal hem tot in lengte van 
dagen herinneren als een plichtsgetrouw, 
toegewijd en menselijk man. 

Namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder
Bernard Felix, voorzitter

foto: Archieffoto United Photos  
Rogier ten Hacken - HD

Werk samen met uw gemeente en  
politie aan veiligheid in uw buurt. Hoe 
meer mensen aan Burgernet deelnemen, 
hoe groter de kans dat een verdacht of 
vermist persoon wordt opgespoord.

Hoe werkt Burgernet?
Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u 
een spraak- of sms-bericht met het verzoek 
in uw buurt uit te kijken naar een persoon 
of voertuig. Heeft u informatie dan kunt u 
rechtstreeks met de meldkamer bellen via 
het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:
• diefstal of inbraak
• doorrijden na een aanrijding
• beroving
• vermiste personen

Aanmelden kan via de website www.
burgernet.nl, via de knop Meld je aan. 
Deelnemers worden niet gecontroleerd 
en iedereen van 16 jaar en ouder kan zich 
aanmelden. Bij misbruik kan een deel-
nemer wel worden uitgesloten van verdere 
deelname.

E-mailadres
Burgernet maakt gebruik van uw  
e-mailadres om u een wachtwoord te 
sturen na aanmelding en - indien van 
toepassing - aanvullende informatie te 
sturen over een Burgernetactie. Daarnaast 
kunt u op uw e-mailadres nieuwsbrieven 
ontvangen met achtergrondinformatie 
over Burgernet(acties). In veel gemeenten 
worden ook preventieve Burgernetacties 
via de e-mail verstuurd.

Dader

 aangehouden

Politie naar

 doorgegeven locatie

Informatie van een

Burgernetdeelnemer

Burgernetactie gestart

Afl oopbericht

Burgernetactie

Melding

Horen BellenZien

Doe mee
aan Burgernet!

Meer weten over Burgernet? Kijk op www.burgernet.nl

© 2011
Dit is een uitgave van het Programmabureau Burgernet / Logo ontwerp Burgernet: Brand Republic
Fotografie omslag: Fons Sluiter Fotografie en Norbert Waalboer Fotografie
Fotografie binnenwerk: Politie Haaglanden - fotograaf Peter Monteny
Vormgeving: Graphic Invention - De Meern / Druk: MediaCenter - Rotterdam

Horen BellenZien
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Stralingsgevaar in Haarlem Oost?
Onze medewijkbewoonster Grazyna 
Cebula gaf op een openbare wijkraad-
vergadering aan bezorgd te zijn over 
stralingsgevaar in onze wijk. UMTS-masten, 
wifihotspots en andere stralingsbronnen 
omringen ons. Op straat, in huis, op school 
en op het werk. Welke invloed heeft dat 
op ons gestel, onze hersenen? Zijn onze 
kinderen wel veilig op school en op straat? 

Deze vragen leven bij een toenemend 
aantal mensen, zo blijkt uit een greep van 
reacties – op internet…..

Het internet is niet meer weg te denken 
uit onze samenleving en brengt heel veel 
goeds. Maar kleven er niet ook bezwaren 
aan? Is een mobiele telefoon aan het oor 
niet angstvallig dicht bij de hersenen? 
En al die zendmasten, die 24 uur per dag 
aanstaan? De wijkraad acht het van belang 
om te weten wat de gezondheidsrisico’s 
voor de bewoners van onze wijk zijn. Dat 
geldt voor fijnstof, maar dat geldt ook voor 
straling. Mevrouw Cebula heeft een brief 
aan de gemeente en aan de gemeenteraad 
geschreven en de wijkraad is erg nieuws-
gierig naar de antwoorden. 

Op de periodieke overleggen met de 
gemeente zal de wijkraad Parkwijk-Zuider-
polder deze vragen ook voorleggen aan de 
gemeente. In het kader van de gemeen-
telijke gezondheidszorg is het van belang 
te weten wat de gemeten waardes zijn in 
onze wijken. Gemeten waardes en geen 
rekenmodellen, zoals die in het verleden 
ook gebruikt zijn bij de “vaststelling” van 
fijnstof in de lucht. Bewoners hebben er 
recht op om te weten hoe het werkelijk 
met de gezondheid in de wijk / gemeente 
is gesteld en wat de risico’s zijn. We volgen 
de discussie graag!

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder
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Zo’n moeder!
Heeft u dat ook wel eens? Dat u de keuzes 
van één van de kinderen niet afkeurt, maar 
wel uw bedenkingen heeft? Nou zo’n moe-
der ben ik dus. Twee dochters zijn er, de één 
is altijd thuis en geniet, de ander geniet pas 
door van alles te ondernemen. Niet zo maar 
iets, maar veel, veel erger. Was het eerst een 
reis van Amsterdam naar Dakar per auto, 
nu van Amsterdam naar de Noordkaap. Het 
is weliswaar voor het Goede Doel, maar zij 
wil toch wel erg graag het (Noorder)licht 
zien. Nou, een maand geleden kon je in 
Nederland op bepaalde plekken datzelfde 
licht zien. Een nachtje niet slapen, de hemel 
afturen en klaar ben je. Niet spannend 
genoeg natuurlijk, ver weg is ook altijd veel 
mooier. Als moeder snap je ook niets. Koud 
krijgt ze het vast wel, er wordt geslapen in 
tentjes die bestand zijn tegen vorst tot 30 
graden onder nul. Nou, geef mij maar liever 
een thermo onderbroek denk ik dan. 

Er doen 22 deelnemers mee en het eind-
punt is de Grote Markt in Haarlem bij Seri-
ous Request op 20 december. Echter, van 

de deelnemers mag er maar één de Grote 
Markt oprijden tot aan het Glazen Huis. 
Natuurlijk hoopt zij dat zij dat is.  
Op dit moment heeft zij dagelijks contact 
met Giel Beelen en onderneemt de nodige 
acties om geld in te zamelen.

Wij als thuisblijvers doen ook mee. Dat 
houdt in: indien nodig zorgen voor haar 
man en kinderen. Als Opa en Oma doen 
wij dat graag, maar nog blijer zullen wij zijn 
als we op 25 december weer veilig met zijn 
allen onder de kerstboom zitten. 

Weet u wat ik zo gek vind? Dit kind, geboren 
in Parkwijk, was vroeger zo’n angsthaas.  
Op een stoel staan? Te hoog! Op een glij-
baan? Echt niet! Zwemmen? Vergeet  
het maar! Zoals u ziet is alles toch nog goed 
gekomen. Misschien te goed?

Groeten van, een stiekem toch trotse, moeder 
van een Goede Doelen Toerist. 

Watt voor Watt
Wie wil komende 10 jaar tot 65.000 euro ver-
dienen en een comfortabele woning  krijgen?

Iedereen kan energie besparen van hoog 
tot laag. Voor huurders en voor eigenaren 
met een dunne of dikke portemonnee.

Ook worden Verenigingen van Eigenaren 
van harte uitgenodigd: zij kunnen mee-
doen en gebruikmaken van de kennis en 
kunde van de gemeente en de bezuini-
gingsplannen voorleggen aan de aanbie-
ders van bijvoorbeeld zonnepanelen op of 
aan het  wooncomplex  waar men woont. 

Leden van de wijkraad  Parkwijk-Zuider-
polder  maken samen met de gemeente 
een “Energie  Kookboekje” hoe je makke-
lijk energie kan besparen. Dit kookboekje 
bevat bespaarrecepten om winterkou om 
te zetten in euro’s. Het gaat om gaatjes 
dichten, stookgedrag, tochtstrips, radia-
torfolie. Maar ook om het tegengaan van 
warmtelekken via ramen, deuren, vloer 
en dak.   Ook  zijn er tips voor het voor-
delig samen inkopen van zonnepanelen , 
moderne CV ketels en / of energiezuinige 
koelkasten.   
Verder bevat het boekje tips over waar je 
terecht kunt met vragen over het energie-
zuiniger maken van je huis, hoe je dat kan 
betalen en wie het voor je kan doen.

Parkwijk-Zuiderpolder wordt uitgenodigd 
voor een voorlichtingsbijeenkomst in 
januari/februari  2015. Er is dan hulp bij het 
maken van een eigen plan voor het ener-
giezuiniger maken van de woning.  

Je kunt je inschrijven op de website van 
de wijkraad. Er worden 3 Watt voor Watt 
cadeaus verloot onder  de inschrijvers. 

Je kunt ook zelf aan de slag met de Ener-
gie-besparingswijzer op de website Watt 
voor Watt. Zie  http://www.degroenemug.
nl/wattvoorwatt.nl.

Hans Bueno de Mesquita
Ruut Eldering  

STIJLGIDS COMMUNICATIE

VERSIE 01  _Oktober 2012
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In 2013 is er overleg geweest met de  
directie van het PolanenPark – het bedrijven 
terrein in de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude – en met de gemeenten 
Haarlemmerliede  en Spaarnwoude en 
Haarlem. Post NL is er inmiddels gevestigd 
en ook het nieuwe distributiestation van 
Air Products staat op openen.

Helaas zijn de ervaringen niet positief te 
noemen. Alhoewel in het overleg met de 
SADC (eigenaar van het PolanenPark) en 
de gemeentes afspraken zijn gemaakt om 
de westelijke route (langs de Robertus 
Nurksweg, het Liewegje en de woonwijk 
Zuiderpolder) zoveel mogelijk te ontzien, 
gebruiken de meeste chauffeurs toch vaak 
deze westelijke ontsluiting. Ritsen bestel-
bussen van PostNL vliegen langs en ook 
het zware transport van PostNL dendert 
door onze wijk. Kennelijk kan men de 
chauffeurs niet overtuigen om via Halfweg 
naar en van het PolanenPark te rijden. Met 

de komst van de Air Products vestiging valt 
te verwachten dat ook dat zware vracht-
verkeer “onze” route gaat nemen. 

Ter hoogte van de kruising met het 
Liewegje is door de gemeente Haarlem 
een verlaagde snelheid ingevoerd (30km), 
maar aangezien de truckers maling heb-
ben aan verzoeken, en zelfs aan wetgeving, 
wordt het wonen er in de Zuiderpolder 
niet prettiger op. 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarn-
woude zal jaarlijks tellingen houden, die 
wij vanzelfsprekend nauwlettend zullen 
volgen, maar de overlast neemt dermate 
vormen aan dat we overwegen om zelf 
te gaan tellen. Een voorlopige telling van 
de Dorpsraad Haarlemmerliede heeft al 
plaatsgevonden.

Berend Buitenzorg

Voortdenderend vrachtverkeer op de  
Robertus Nurksweg 
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Locatie Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk,  
kinderboerderij en wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Nieuws van de Stadsbouwmeester

Medio dit jaar is de Dependance – de huis-
vesting van de Stichting Ontmoet Elkaar in 
Parkwijk, de kinderboerderij en de wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder – in eigendom over-
gegaan naar de afdeling Vastgoed van de 
gemeente. Met de Stichting Ontmoet Elkaar 
en de kinderboerderij zijn gesprekken ge-
voerd door de gemeente over huisvesting; 
met de wijkraad tot voor kort niet. 

Helaas heeft de verwarmingsketel van de 
Dependance het kortgeleden begeven, 
zodat behoudens lekkage nu ook de tem-
peratuur een beslissende rol ging spelen. 
Tijdens intensief contact met de gemeente 
is besloten om te onderzoeken of huisves-
ting van de Stichting (en inmiddels ook 
de wijkraad) in het gebouw De Sprong te 

realiseren is. De kinderboerderij zou op 
de huidige locatie gehandhaafd kunnen 
blijven. Wel zou dan de Dependance zelf 
afgebroken worden.

De wijkraad  ondersteunt de belangen van 
de Stichting van ganser harte en hoopt 
op een positieve afloop van de huidige 
besprekingen. Zonder wijkraad en zonder 
gemeente zou eventueel nog te leven 
zijn: zonder Stichting Ontmoet Elkaar in 
Parkwijk absoluut niet! De Stichting heeft 
door haar vele sociale en commerciële con-
tacten van velen binnen en buiten de wijk 
Parkwijk-Zuiderpolder de harten gestolen. 
SOEIP moet blijven!

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Onlangs verscheen in het Haarlems Dag-
blad een artikel over een in maart 2015 
te verschijnen boek. De Stichting Nieuwe 
Gracht Producties gaat een aantal ideeën 
en schetsen van Max van Aerschot bunde-
len in de uitgave: “Stadsplattegrond Haar-
lem 2052”. Daarin laat de stadsbouwmees-
ter zien hoe Haarlem er dan uit zou kunnen 
zien. De wijkraad onderschrijft de behoefte 
om een beeld te schetsen van Haarlem-op-
lange-termijn, zodat bij vraagstukken van 
kort lopende aard rekening gehouden zal 
worden met de lange termijn visie van de 
stad.

Interessant is het om te zien dat voorop 
het boek een afbeelding komt van Haar-
lem Oost – ten teken van het belang om 
juist ons stadsdeel onder de aandacht van 
gemeente, gemeenteraad en gemeente-
bestuur te brengen. De afgelopen jaren 
heeft vooral wethouder Cassee de klem-

toon gelegd op Haarlem ten oosten van 
het Spaarne. Max zal naar verwachting, 
als adviseur van het college, ons stadsdeel 
enthousiast te berde brengen.

De wijkraad heeft aanleiding gezien om 
een aantal van haar prioriteiten, ideeën en 
wensen te ventileren aan de stadsbouw-
meester. Ook binnen de Gezamenlijke 
Wijkraden Oost is deze aanpak goed geval-
len. Het gaat tenslotte om wijk overstij-
gende onderwerpen en met gebundelde 
krachten is immers veel meer te bereiken 
dan ieder apart.

Met veel plezier kunnen we melden dat 
de stadsbouwmeester aanwezig zal zijn 
op onze nieuwjaarsreceptie op dinsdag 6 
januari 2015 en het woord zal richten tot 
alle wijkbewoners en bezoekers.

Bernard Felix
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Onder bovenstaande kop werd de positie-
ve aandacht getrokken van de krantenle-
zer. Bestudering van het artikel echter gaf 
aan dat Haarlem op kop loopt bij bezui-
nigingen op het onderhoud van de stad. 
Met andere woorden: we bezuinigen niet 
slechts op de begroting: neen, we schaffen 
grotendeels het onderhoud van straten en 
pleinen af. Zo wordt Haarlem ooit nog eens 
een echte groene stad, waar het nu de 
meest versteende stad van het land is… 

Fabuleuze oplossing van onze gemeente: 
groen, gifvrij en gezellig tussen de planten 
door naar school of naar de sportclub,  
naar werk of naar de winkel. En na vijf 

jaar komen we erachter dat de wortels 
het plaveisel dermate hebben aangetast, 
dat ook dat vernieuwd moet worden. Als 
de bewoners dan aan het groene tapijt 
gewend zijn, valt er best te denken aan een 
stadsenquete: veegwagens of maaimachi-
nes? Regeren is tenslotte vooruitzien…

Te hopen valt dat de bomen in het  
Reinaldapark net zo hard gaan groeien als 
het straks welig tierende ongewenste kruid 
(onkruid bestaat immers niet). Dan hebben 
we binnen de kortste keren een machtig 
bos terug.

Benny van Buyten

De gemeente Haarlem beschikt over een 
Meldpunt Leefomgeving. Burgers van 
Haarlem kunnen via de website, per email, 
telefonisch, of met behulp van een ‘smart-
phone’ melding doen van geconstateerde 
onvolkomenheden in de openbare ruimte.

Enkele feiten:
Er worden jaarlijks 20.000 meldingen 
gedaan over zaken in de leefomgeving van 
de bewoners – dat zijn 54 meldingen per 
dag.
Vijf telefoondienstmedewerkers beant-
woorden de meldingen.

Op de website van de wijkraad Parkwijk-
Zuiderpolder (www.parkwijk-zuiderpolder.
nl) onder Meldpunt Leefomgeving ge-
meente Haarlem, vindt u een schematische 
voorstelling om een melding te doen via 
de telefoon, via de computer of zelfs via 
een app op uw telefoon.

Elke melding wordt opgevolgd; digitale 
meldingen hebben de voorkeur, daar ze 
op elk moment gecontroleerd kunnen 
worden.
Telefonische meldingen kunnen tussen 
08.30 uur en 16.30 uur worden gedaan  
via telefoonnummer 14 023 – of  
via 023 511 5 115.

Melden helpt – uzelf en uw mede-
bewoners!

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Haarlem op kop bij bezuinigingen
Gaan we aan onkruid ten onder?

Meldpunt Leefomgeving Haarlem

10

w
ijk

ra
ad

 p
ar

kw
ijk

-z
ui

de
rp

ol
de

r |
  j

aa
rg

an
g 

22
 | 

w
in

te
r 2

01
4/

20
15



Groot Groen Zomervaart tot aan Fuikvaart
Verbinding tussen Slachthuisbuurt en Parkwijk

DE ZOMERVAART, DE MOEITE WAARD ! !
De Zomervaart is een fraaie en bijzondere 
“waterweg” in Haarlem-Oost. Deze wa-
terweg verbindt het Spaarne, middels de 
Fuikvaart met de Ringvaart van de Haar-
lemmermeer. De Zomervaart is de enige 
doorlopende en nog bestaande waterver-
binding  aan de oostzijde van Haarlem.  
Ze vormt een blauwe scheiding tussen 
diverse woonwijken en loopt licht slinge-
rend door een aantal parkachtige gebied-
jes. Verder oostwaarts, aan de andere zijde 
van de Prins Bernhardlaan, loopt het water 
langs het Reinaldapark, waar nieuwe  
natuur ontwikkeld wordt. Op het laatste 
stuk van de Fuikvaart ziet men in een 
historisch polderlandschap unieke stukjes 
natuur.   Kenmerkend voor deze waterloop 
is dat zij, lopend vanuit de versteende bin-
nenstad, naarmate men meer oostwaarts 
komt, steeds natuurlijker wordt. 

De Zomervaart en de Fuikvaart zijn zeer 
oud en worden al genoemd in historische 
geschriften van rond 1250. Het was voor 
Haarlem een belangrijke aanvoerroute van 

voedsel en materialen vanaf de Haarlem-
mermeer. De waardevolle natuurlijke en 
cultuur-historische kenmerken maken van 
de Zomervaart en de Fuikvaart een mooie 
en niet te lange wandel- en fietsroute 
met veel variatie. De route sluit aan op de 
fiets-en wandelpaden aan de westzijde van 
de Ringvaart en deze paden hebben weer 
verbinding met de Molenplas  en Haarlem-
merliede. Toch meent men dat de route 
op een aantal onderdelen nog mooier en 
aantrekkelijker te maken is.  Zo wil men het 
water en de oevers een meer natuurlijk en 
landelijk aanzien geven, waardoor deze 
watergang nog mooier wordt en er meer 
natuurlijke variatie van planten en dieren 
ontstaat.

Om deze plannen te realiseren, is een plan 
ontwikkeld, dat een aantal belangrijke 
verbeteringen geeft om het hele gebied 
nog aantrekkelijker te maken.

Werkgroep Zomervaart SHB/Historische Ver-
eniging Haerlem/IVN Zuid-Kennemerland

Een aantal enthousiaste Slachthuisbuurters is inmiddels toegetreden tot de recentelijk  
opgerichte GroenGroep Oost en heeft de aandacht gevraagd voor het tezamen met de  
Historische Vereniging Haerlem en het IVN Zuid-Kennemerland opgestelde plan:
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Wijkraadsleden
Voorzitter: Bernard Felix
Penningmeester en  
vicevoorzitter: Wim Kleist
Secretaris: Bernard Felix
Algemene leden:
Maria Hoed (wijkraadslid en notuliste)
Mida Koelman (wijkraadslid)
Peggy Meulman (wijkraadslid)
Wendy Dijkstra (productie wijkkrant)
Bernard Felix (redactie wijkkrant)
Edwin Hein (webmaster)
Adviseurs: Ruut Eldering, Daphne Huijsse
Gebiedsgebonden agent:  
Rick van Dongen
Webmaster: Edwin Hein

Openbare vergaderingen
De vergaderingen worden elke eerste 
dinsdag van de maand gehouden in onze 
vergaderruimte in de Brede School Parkrijk, 
Prinses Beatrixdreef 6 op de volgende data: 
(dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur)

dinsdag 6 januari 2015:  
nieuwjaarsbijeenkomst
dinsdag 3 februari, dinsdag 3 maart,  
dinsdag 7 aprilr

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: Marjet Schaap

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

Wijkraadruimte: De Sprong,  
Prinses Beatrixdreef 2
Openbare vergaderruimte: Brede 
School Parkrijk, Prinses Beatrixdreef 6, 
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 Rick van Dongen 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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