
WIJKRAAD 
PARKWIJK-ZUIDERPOLDER-PENNINGSVEER

SITUATIE AFGELOPEN VOORJAAR 
Nog steeds merken we weinig van enige zorg 
voor onze wijk van de zijde van het gemeen-
tebestuur (B&W). Na 31 jaar Zuiderpolder kan 
je een voorzichtig begin zien dat er wordt 
gewerkt aan het achterstallig onderhoud. 
De communicatie met de gemeente loopt 
ambtelijk hier en daar inmiddels beter. Onze 
inmiddels afgetreden GroenLinks stadsdeel-
wethouder heeft zich voor onze wijk niet 
zichtbaar ingezet. Met het verlies van die 
partij bij de verkiezingen is ze niet in het 
college van burgemeester en wethouders 
(B&W) teruggekeerd.

Over de reconstructie van de  
Prins Bernhardlaan, Prinses Beatrixplein,  
Bazellaan vindt recentelijk participatief over-
leg plaats. Over de veiligheid en  
inrichting rondom de Nieuweweg en het 

Reinaldapark vindt intensiever overleg plaats 
met gemeente en diverse betrokken instan-
ties. Er zijn nog diverse lopende projecten, 
waarvan onduidelijk is hoe ze lopen.

Over het te ontwikkelen knooppunt rondom 
station Spaarnwoude, De Oostpoort is recen-
telijk contactmet de nieuwe procesmanager. 
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Van de voorzitter

In onze goed functionerende collegiale 
wijkraad bestaande uit Edwin Hein 
voor de website, Leida Hakkenbrak, 
secretaris, Wim Kleist, vicevoorzitter/
penningmeester, Ronald Fukken, 
voorzitter zijn Guido Schols en Erik van 
der Leij toegetreden. Daarmee hebben 
we ook een “jeugdig” lid in ons midden en 
een oudgediende. Verder onze adviseurs 
Mida Koelman, Daphne Huysse,  
Hilde Prins en notulist Joyce Jacobsz. 

Wij zullen het vervolg van het Domus+ 
proces schetsen en een overzicht van de 
diverse gemeentelijke activiteiten en het 
vervolg over de participatie discussie. 
Ook een weergave van nieuwe beloftes 
van politieke partijen. 
Ook nieuwe inzichten m.b.t. de wijkraden 
in Oost”.

Verder actuele plannen, zoals Oostpoort, 
renovatie Zuiderpolder, Reinaldapark, 
Prins Bernhardlaan, Prins Beatrixplein, en 
Schiphol ontwikkelingen.
Tenslotte diverse inbreng vanuit de wijk.

Ronald Fukken

De participatie leek redelijk. Interne en 
externe proces/projectleiders (what’s in a 
name..) staan er open voor.  
Tijdens een “Teams” bijeenkomst van 

Haarlem Klem, die zich hard maakt voor 
goede verkeersafwikkeling, kwam naar 
voren dat in de gemeentelijke organisatie 
verkeersbeleid en uitvoering in verschil-

lende sectoren zitten en in dit geval  
Beleid zegt: voorrang voor langzaam ver-
keer, dus afwaarderen, maar dat Uitvoering 
met dat beleid geen rekening houdt en 
zegt: de verkeerstellingen zeggen dat voor 
doorstroming “zoveel” nodig is.

Het college van B&W heeft afgelopen 
dinsdag 24 mei het Programma van Eisen 
vastgesteld voor de herinrichting Prins 
Bernhardlaan en daarmee ter goedkeu-
ring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Daarin stelt de gemeente dat op grond 
van de verkeerstellingen 2 rijbanen voor 
de doorstroming voldoende zijn en dat het 
karakter groen moet worden.

HERINRICHTING PR. BERNHARDLAAN



Zoals voorspeld kwam de Gemeente na 
haar “objectieve” locatie onderzoek uit op 
de Nieuweweg als “beste” locatie. 

De raad beoordeelde echter de gevolgde 
participatie- of inspraak procedure als  
beneden peil: “Vanaf nu zal er door de wijk-
raden van meet af aan geparticipeerd moe-
ten kunnen worden”. Als wijkraad hebben 
we gekozen voor een twee-sporen opzet.

PLAN A:  onder auspiciën van de werk-
groep bezwaar aantekenen evt. met een 
rechtsgang tegen vestiging van Domus+ 
op het perceel Nieuweweg 2. Voor de 
financiering is een crowd funding opgezet. 

PLAN B:  Samen met de gemeente en 
andere stakeholders, als winkeliersvereni-
ging , politie, handhaving en toekomstige 
eigenaar/beheerder een veiligheidsplan 
opzetten en een inrichtingsplan van het 
gebied maken.

Dit vindt nu plaats o.l.v. een onafhankelijk 
participatie bureau (Tertium). Allereerst is 
gestart met het veiligheidsplan en  
vervolgens met een schetsontwerp.  
De gedachte, dat als er na de verkiezingen 
een college zou komen zonder Groen 
Links en PvdA en daarmee de locatiekeuze 
wel eens opnieuw op de agenda zou kun-
nen komen, is door de grote winst van de 
PvdA vervlogen.

In een kleine ontwerpgroep zijn 3 varian-
ten “erf”, “rug” en “stroken” geschetst.  
Daarvan is in een grotere consult-groep 
vrij unaniem voor het stroken model 
gekozen. Dat model is door gemeentelijk 
landschapsarchitect Roald van Splunter 
verder uitgewerkt. Vervolgens is in de 
wijkprojectgroep een eerste aanzet voor 
een bestemmingsplan besproken.

De verkiezingen van een nieuwe  
gemeenteraad hebben in grote lijnen 
winst opgeleverd voor de PvdA en verlies 
voor Groen Links. Voor wat betreft onze 
wijk(en) zijn PvdA en OPH(Haarlem) als 
winnaars uit de bus gekomen. Wij be-
schouwen de winst van OPH vanwege de 
ondersteuning van onze weerstand tegen 
de gevolgde procedure omtrent Domus+. 

In een gesprek met de burgemeester 
legde hij de winst van de PvdA uit als on-
dersteuning van de “zwijgende meerder-
heid” vóór de vestiging van Domus+ in 
onze wijk. Wij betwijfelen dat ten zeerste 
en denken dat de PvdA stemmers dat 
gedaan hebben uit gewoonte of afkeer 
tegen het landelijk beleid van vooral VVD.

Zoals elders in het land heeft ook in 
Haarlem de collegevorming uiterst traag 
plaats gevonden.“

Omdat PvdA nu de grootste partij is met 
2 wethouders, lijkt het ons goed om de 
verkiezingsbeloftes van deze partij op 
een rij te zetten, zodat we tijdens de rit 
het college en de fractie daarop kunnen 
wijzen.

Het valt daarbij op dat de partij partici-
patie hoog in het vaandel heeft, terwijl 
de huidige wethouder afgelopen periode 
blijk heeft gegeven helemaal niet voor 
participatie te voelen.

In 2011 is een participatiebeleid vastge-
steld, wat niet wordt nageleefd. Bij de 
start van ieder beetje omvangrijk plan 
dient een PIP (Participatie Inspraak Plan) 
samen met wijkraden en andere betrok-
kenen opgesteld te worden. Daarin kan 
de gewenste vorm van participatie, 
inspraak of alleen maar informatie afge-
sproken worden. Wij zullen de gemeente 
houden aan deze procedure. 

Afgelopen periode heeft het bij ons 
maar ook bij andere wijkraden niet veel 
ingehouden. De nieuwe wijkwethouder is 
Bas van Leeuwen. Wij hopen met hem op 
positieve wijze te gaan samenwerken.

Het vertrouwen in de politiek is tot onder 
de 50% gedaald. Na de wijkraden confe-
rentie 29 november is een manifest van 
veel wijkraden opgesteld waarin parti-
cipatie van burgers in de gemeentelijke 
processen een goede plaats krijgt. Een 
gesprek daarover met de burgemeester 
en gemeentesecretaris heeft nog niet tot 
overeenstemming geleid, maar de belofte 
is er dat na de collegevorming dit een 
vervolg krijgt.

VERKIEZINGEN EN COLLEGEVORMING

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

Graag uw steun hiervoor
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Sinds de twee “teams” informatie bijeenkom-
sten vorige zomer hebben we als wijkraad tot 
voor kort niets vernomen omtrent de planont-
wikkeling. Er gaat nu een bestemmingsplan 
voor een beperkt deel in de ïnspraak”waarop 
zienswijzen mogelijk zijn.

TOEKOMSTBESPIEGELING WIJKRADEN OOST HAARLEM
De verschillende ontwikkelingen m.b.t. 
verhouding met gemeentelijke instanties, 
gebrek aan participatie, gering onderling 
vertrouwen, gevoel van niet gewaardeerd 
worden en dergelijke leidt er de laatste tijd 
toe dat diverse wijkraden of hun bestuur-
ders er geen zin meer in hebben. Ze ver-
zetten vaak veel werk, hebben het gevoel 
dat ze niet gewaardeerd worden, ervaren 
het werken met de gemeente als vechten 
tegen de bierkaai en dat alles onbezoldigd. 
Dus vaak teleurgestelde idealisten.

Al eerder waren er problemen in de  
Slachthuisbuurt en nu heeft de wijkraad 
Amsterdamsebuurt geen opvolging. 
Gelukkig heeft onze wijkraad geen interne 
problemen, zijn we collegiaal en zeer ge-
motiveerd. Recentelijk is sprake van kleine 
kentering in positieve zin met de gemeen-
te, echter zeer persoonsgebonden. Maar 
toch er zijn leden die zich geweldig boos 
kunnen maken over handelswijzen van de 
gemeente die niet kloppen. Aan andere 
zijde van “Oost” heeft de wijkraad Scheep-

makersdijk vooral positieve ervaringen 
met de gemeente.

Dit hele speelveld overziend is er sinds 
kort een pril overleg tussen de wijkraden 
in “Oost” over intensiever samenwerken in 
grote stadsdeelraad. Daarbij verwachten 
we dat we door de gemeente meer als 
serieuze partij gezien gaan worden en 
aldus meer en betere invloed op een voor 
de inwoners gewenst beleid.
Wordt vervolgd …

OOSTPOORT

Aan de Nieuweweg 2 vind je  
Buurtboerderij Nieuweg, het nieuwe 
groene en duurzame initiatief in  
Haarlem. 

Als onderdeel van Stichting Ecoring 
wordt er op het land een zelfpluktuin 
gerealiseerd onder het principe CSA (= 
Community Supported Agriculture). 
Deze gewassen worden pesticiden vrij 
geteeld wat ten goede komt voor de 
mens en voor het bodemleven. Buurt-
boerderij Nieuweg is een ontmoetings-
plek waarbij diversiteit en inclusiviteit 
onder bezoekers centraal staat en 

waarin de biodiversiteit de kans krijgt 
om zich te herstellen.

Wij willen met Buurtboerderij Nieuweg 
mensen verbinden met elkaar en met 
de groente en fruit wat we samen telen 
en eten.

Elke donderdag tot en met zaterdag  
van 10:00 tot 18:00 ben je welkom bij 
Buurtboerderij Nieuweg!

Meer informatie kan je vinden op onze 
website: www.buurtboerderijnieuweg.nl

BUURT
BOERDERIJ

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Guido 
Schols en 
woon sinds 
begin 2021 
samen met 
mijn vrouw  
en 3 zoontjes 
met plezier  
aan de Jan Sluijterslaan in de groene  
Linten. Ik werk als Maintenance Manager 
bij Verkade in Zaandam, aan koekjes is 
nooit gebrek bij ons thuis.

Samen met de andere leden van de 
Wijkraad en de gemeente Haarlem ga ik 
graag aan de slag om de wijk nog mooier 
te maken. Ik wil me hierbij graag inzetten 
voor onder andere veel groen in de wijk, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Je kunt mij bereiken op: 06 - 22 96 39 99 

ACTIVITEIT 
IN DE WIJK
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NETWERKKWALITEIT
De Werkgroep Toekomst Luchtvaart con-
cludeert na gedetailleerd data-onderzoek 
dat het aantal vliegtuigbewegingen tot 
350.000 beperkt kan worden zonder de 
goede internationale bereikbaarheid van 
ons land aan te tasten. De noodzaak is 
inmiddels viervoudig: beperking van stik-
stofdeposities, 45 procent minder  
CO2-uitstoot, een betere omgevingskwali-
teit en structurele tekorten aan grondper-
soneel.  Het onderzoek wijst uit dat 150.000 
vluchten geschrapt kunnen worden omdat 
ze niet aan goede internationale bereik-
baarheid en vestigingsklimaat bijdragen. 
Terug naar het oude ‘normaal’ uit 2019 en 
opening van Lelystad zijn zinloos.

Drie soorten luchtvervoer kunnen volgens 
de werkgroep afgeschaft worden, namelijk 
(1) het vervoer van 16 miljoen van de 26 
miljoen transferpassagiers die niet voor 
reizigers van en naar Nederland relevant 
zijn, (2) goedkope vluchten die slechts 
vliegen omdat het zo goedkoop is en (3) 
korte vluchten naar Londen, Parijs en West 
Duitsland, die uitstekend door de HSL 
vervangen worden. Forse ticketbelasting 
zal de stedenvluchten terugdringen. 

Luchtvaartmaatschappijen zullen de voor-
keur geven aan het lucratievere vervoer op 
de 220 bestemmingen die voor reizigers 
van en naar Nederland relevant zijn. Dit be-
stemmingennetwerk moet hoogwaardig 
blijven. Aangezien de vraag naar interna-
tionaal luchtvaart vervoer in Nederland te 
klein is voor volledig bezette vluchten, zijn 
in dit netwerk nog steeds 10 miljoen over-

stappers nodig om ze rendabel te maken. 
Het aantal vluchten hoeft jarenlang niet te 
groeien. Mocht bijvoorbeeld klimaatbe-
leid versnelde afname van CO2 vereisen, 
dan is verdere plafondverlaging mogelijk 
door verlaging van de vliegfrequenties op 
geschikte bestemmingen.

OMGEVINGSKWALITEIT
Krimp is hoognodig om negatieve effecten 
te verminderen. In de Burgervisie Schiphol 
heeft de bewonersdelegatie in de Omge-
vingsraad (ORS) aangegeven hoe dat kan. 
Het regeerakkoord Rutte IV belooft een 
integrale afweging tussen het belang van 
de hub en dat van de omgeving. De balans 
tussen ‘omgevingskwaliteit’ en ‘netwerk-
kwaliteit’ is nog niet gevonden. Schiphol 
heeft de groei naar 500.000 vluchten niet 
verdiend, want de bijbehorende hinderbe-
perking is niet geleverd. Het aantal ernstig 
gehinderden is immers niet gedaald zoals 
afgesproken, maar met ruim 50% geste-

gen. Bovendien is de individuele hinderbe-
lasting enorm toegenomen.

Het geringe voordeel van stillere en 
schonere vliegtuigen valt weg tegen het 
nadeel van toename van het luchtverkeer. 
Verbetering van omgevingskwaliteit moet 
zwaarder wegen. Dat betreft behalve het 
waarborgen van een gezond woonklimaat 
ook het beschermen van de natuur en het 
redden van het klimaat.

De komende Omgevingswet biedt een 
uitgelezen kans om gezondheid en 
woonklimaat te waarborgen via een lokale 
hindernorm.  
De Cumulatieregeling Omgevingsgeluid 
voegt de vier bronnen van geluidshinder 
samen: weg, spoor, industrie en luchtvaart. 
De EU-Richtlijn Omgevingslawaai verplicht 
overheden tot het opstellen van een  
Gemeentelijke Geluidsbelastingkaart en 
een Actieplan om de situatie te verbeteren. 

CHAOS OP SCHIPHOL IS NIET NODIG

SCHIPHOL, BANEN NAAR ZEE
Wij waren en zijn betrokken bij de 
hinder van Schiphol en pleiten voor 
volledige verplaatsing van alle hinder 
van Schiphol naar zee, ongeacht 
wel of niet groei van de luchtha-
ven. Wij zijn van mening dat ook bij 
“krimp”geluid- en milieuoverlast in 
dit dichtbevolkte deel van de Rand-
stad blijft. Ook zal er tussen voor- en 
tegenstanders lang geruzied blijven 
zonder concrete uitkomst. Er zijn 
contacten met andere partijen in het 
bedrijfsleven en één club is “Floating 
Airport”. Wij zijn voor verplaatsing 
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-cen-
trum een stad van 200.000 – 300.000 
woningen kan ontstaan. In Neder-
land hoeven dan niet overal groene 
gebieden opgeofferd te worden en 
kosten en opbrengsten kunnen elkaar 
grotendeels opheffen. 

Zeer onlangs heeft D’66 kamerlid 
Paternotte een motie ingediend 
om verplaatsing naar zee serieus te 
onderzoeken. Wij zullen proberen een 
overleg met hem te krijgen om onze 
visie kenbaar te maken. Afbeelding van Cor Gaasbeek via Pixabay
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De gemeente heeft in overleg met o.m. 
de woningbouw- en winkeliersvereni-
ging een plan opgesteld. Daags voor 
een openbare informatiebijeenkomst 
werden wij over de “startnotitie” met 
schets geïnformeerd. Op de openbare 

bijeenkomst werd dit al uitgelegd als 
“stedenbouwkundig plan”. Omdat er 
al zoveel partijen bij betrokken waren 
konden ze de wijkraad er niet bij heb-
ben, aldus de procesmanager. 

Afgelopen jaar stegen de aanmeldingen bij buurtbemiddeling 
met 3%. “Dat lijkt een kleine toename,” zegt adviseur buurtbemid-
deling bij het CCV Frannie Herder, “maar dat is boven op de grote 
stijging van 2020. Toen steeg het aantal overlastmeldingen met 
maar liefst 13%. Dat kwam door corona. Veel meer mensen brach-
ten hun tijd thuis door. En dat zorgde voor meer overlast.” 

SPANNINGEN EN OVERLAST
Ook in 2021 ervaarden bewoners meer spanningen en overlast 
van elkaar. De meeste meldingen gingen over geluidsoverlast, 
maar ook over pesterijen en de tuinafscheiding. 

CONTACT IN CORONATIJD
De buurtbemiddelaars bemiddelden in coronatijd vaker online of 
telefonisch. Ze konden namelijk niet altijd op huisbezoek. “Dat is 
niet ideaal,” vertelt Herder. “Toch zijn 7 van de 10 zaken met goed 
gevolg afgerond. Dat is even hoog als andere jaren. En een hele 
goede prestatie!”  

PRETTIG WONEN
Buurtbemiddeling is effectief. “Burenruzies sluimeren vaak. 
Daarom is het belangrijk om er snel wat aan te doen. Heb je last 
van je buren, ga dan in gesprek. Lukt dat niet, roep dan op tijd de 
hulp van buurtbemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor dat je 
weer prettig kunt wonen”, zegt Herder. 

25 JAAR SUCCES
Buurtbemiddeling is al 25 jaar een succes. 85% van de gemeen-
ten bieden deze gratis dienstverlening aan. Buurtbemiddeling 
werkt met vrijwillige, goed getrainde bemiddelaars die buren 
weer met elkaar in gesprek brengen. Zo wordt overlast of buren-
ruzies doeltreffend en zonder tussenkomst van politie, gemeente 
of woningbouwcorporaties opgelost.  

MeerWaarde BuurtBemiddeling biedt kosteloos bemiddeling 
aan bij burenconflicten in de gemeenten Haarlemmermeer,  
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort.  
Op www.meerwaarde.nl/buurtbemiddeling vind je meer  
informatie en onze video.

Maar liefst 21.000 meldingen van burenoverlast 
stroomden vorig jaar binnen bij organisaties die 
buurtbemiddeling aanbieden. Het aantal meldingen  
blijft daarmee op een hoog niveau.  
De coronamaatregelen zoals de maandenlange 
lockdown zorgden voor meer ergernissen en ruzie tussen 
buren. Dit blijkt uit de benchmark van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

IN 2021 MEER BURENOVERLAST 
DOOR CORONA

PRINSES  
BEATRIXPLEIN

Op diverse plaatsen in Oost zijn de 
groenbakken verwijderd.

De reden hiervoor is dat er niet 
alleen afval in werd  gedeponeerd 

wat tot compost kon worden 
verwerkt maar ook restafval 

waardoor de inhoud niet gebruikt 
kon worden. Daarom heeft 

Spaarnelanden besloten er een 
aantal te verwijderen.

GROENBAKKEN
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VANHIER HAARLEM VANAF 2023 AANBIEDER 
GEWOON IN DE WIJK

Op woensdag 25 mei werd bekend dat de 
coöperatie VanHier Haarlem de opdracht 
Gewoon in de Wijk vanaf 1 januari 2023 
gaat uitvoeren. VanHier Haarlem is een 
nieuw samenwerkingsverband (coöpera-
tie) van de organisaties DOCK Haarlem, 
Haarlem Effect, perMens, Stichting Ont-
moeting, Zorgbalans en Leger des Heils. 

VERTROUWEN 
De organisaties die VanHier Haarlem vor-
men zijn erg blij dat de gemeente Haar-
lem vertrouwen heeft in hun plannen 
en aanpak om uitvoering te geven aan 
Gewoon in de Wijk. “We gaan voor een 
fris, vernieuwend en toekomstbestendig 
ondersteuningsaanbod in Haarlem. Wijk-
gericht, dichtbij, samen met de inwoners 
en vrijwilligersorganisaties”, aldus Direc-
teur Dienstverlening van DOCK Godfried 
Lambriex. Directeur van Zorgbalans Inge 
Veenstra vult aan: “Haarlemmers zullen 
merken dat ze in hun eigen wijk straks 
eenvoudig terecht kunnen voor al hun 
ondersteuningsvragen.  

VERNIEUWING 
Het contract voor Gewoon in de Wijk 
gaat in op 1 juli 2022, maar de nieuwe 
werkwijze zal grotendeels pas starten 
vanaf 1 januari 2023. De komende tijd 
gaat VanHier Haarlem met de gemeente 
Haarlem en andere partners aan de slag 
met de voorbereiding. Directeur-bestuur-
der van Haarlem Effect Sofie Vriends zegt 
hierover: “Voor ieder die wil bijdragen 
aan deze nieuwe aanpak is er plaats in de 
nieuwe organisatie.” 

GEWOON IN DE WIJK 
Met Gewoon in de Wijk geeft de gemeen-
te Haarlem een andere invulling aan de 
samenwerkingsafspraken met partners  
in de stad. De opdracht bestaat uit  
3 onderdelen: de Sociale Basis, het Sociaal 
Wijkteam en Aanvullende Ondersteuning. 
Voor inwoners zal deze ondersteuning 
straks makkelijker beschikbaar zijn. 

Voor meer informatie over Gewoon in de 
Wijk kijk op: www.haarlem.nl/gewoon-in-
de-wijk. 

VANHIER HAARLEM 
VanHier Haarlem is een coöperatie van 
de organisaties DOCK Haarlem, Haarlem 
Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, 
Zorgbalans en Leger des Heils. Samen 
met onderaannemers gaan zij Gewoon 
in de Wijk als coöperatie organiseren en 
uitvoeren. Met diverse maatschappelijke 
partners zijn het afgelopen jaar al samen-
werkingsafspraken gemaakt zoals met 
SIG, HVO-Querido, Sensa Zorg, VWCBUUV, 
Philadelphia, Roads, Triple ThreaT, Rebup, 
STAD, SportSupport en Hattrick Haarlem. 

Alle inwoners

Ze zijn weer actief in Haarlem: Meeuwen. 
Van mei tot en met augustus geven deze 
vogels veel overlast! Dit bestaat in Haar-
lem grotendeels uit geluidsoverlast door 
schreeuwende vogels. Ook uitwerpselen 
die op lak van voertuigen, wasgoed en 
daken terecht komen geven vaak erger-
nis. Bovendien zorgen meeuwen en an-
dere vogels voor veel zwerfafval op straat 
door het leeghalen van afvalbakken.

Meeuwen zijn wettelijk beschermde 
diersoorten. Dat maakt het lastig om de 
overlast van meeuwen tegen te gaan.
Meeuwen schreeuwen waar ze hun nest 
hebben of waar ze gevoerd worden.
Vanaf maart zoeken meeuwen naar een 
plekje om hun nest te bouwen en om te 
broeden. Vooral op platte daken, dak-
kapellen en half schuine daken zoeken ze 
een plek voor hun nest. Als bewoner kunt 

u maatregelen nemen om te voorkomen 
dat u een nest op uw dak krijgt. Door 
platte daken onbereikbaar te maken door 
het leggen van een net, het spannen van 
draden of het plaatsen van pinnen en prik-
kers. Dit mag alleen als er nog geen nest is.

Daarnaast is het belangrijk om meeuwen 
(en andere vogels) niet te voeren.  
Voeren van meeuwen geeft geluidsover-
last en zorgt voor agressief gedrag van de 
meeuw. 
Daarbij trekt het voeren van vogels in het 
algemeen ook ratten en ander ongedierte 
aan.

Sinds 2019 is in Haarlem het voeren van 
vogels in de openbare ruimte om deze 
reden dan ook verboden

Deze en meer informatie is te vinden op: 
www.haarlem.nl/meeuwenoverlast/

Afbeelding van Markus Wagner via Pixabay
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BURENNETWERK
Burennetwerk is een uniek netwerk van vrij-
willige burenhulp. We gaan de ouderwetse 
burenhulp weer nieuw leven inblazen. Dit 
initiatief is enige jaren terug door bewoners 
gestart in de wijk Bosch en Vaart.

Het doel is om in onze wijk meer naar 
elkaar om te kijken, aandacht te besteden 
aan elkaar, elkaar te helpen en de weg te 
wijzen als dat nodig is, problemen en een-
zaamheid te signaleren en meer ’samen 
voor elkaar’ te zorgen. Kortom, Burenhulp 
zoals vroeger heel gewoon was!

HOE WERKT HET?
Het netwerk bestaat uit een contactper-
soon in elke straat. Deze contactpersoon 
weet wie de kwetsbare bewoners zijn 
(jong en oud) en weet wie er als vrijwil-
liger iets wil betekenen voor de straat. Hij 
of zij organiseert met de vrijwilligers in de 
straat de boodschappenhulp, burenhulp, 
praktische hulp. Er kunnen ook leuke 
activiteiten georganiseerd worden zoals 
burendag, of zomaar een gezellige borrel 

of spelletjesmiddag voor de kinderen. 
Elke twee maanden komen de contact-
personen een avond bij elkaar: gewoon 
bij iemand thuis op de bank om met 
elkaar uit te wisselen over bewoners en 
thema’s, tips, signalen en ideeën. 

De coördinator zorgt voor werven en 
ondersteunen van de contactpersonen. 
Organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor 
nieuwsberichten, heeft contact met de 
wijkraad en houdt de sociale kaart bij voor 
de wijk op gebied van zorg & welzijn. 

Burennetwerk gaat vaak over eenvoudige 
vragen, een boodschap doen, een praatje 
maken, een klusje doen, iets signaleren. 

Door de gezamenlijke bijeenkomsten is 
het gezellig, leren mensen elkaar kennen 
en blijven de contactpersonen gemoti-
veerd. Het is informeel en laagdrempelig. 
De coördinator is goed op de hoogte van 
de grenzen aan het netwerk en van de 
mogelijkheden in de zorg. Daar zijn op 

wijkniveau goede contacten mee. 
Wij zijn nog op zoek naar contactperso-
nen. Lijkt het u leuk om ook mee te doen? 
Neem dan contact op met Wim Kleist.

Coördinator Burennetwerk Parkwijk-
Zuiderpolder
Mob 06 55 11 46 48
w.kleist@ziggo.nl

De jaarlijkse herdenking op 4 mei is voor 
velen een belangrijk moment in het jaar. 
Wij zijn dan ook blij dat het na 2 jaar van 
afwezigheid nu weer mogelijk is geweest 
om dit moment samen te beleven.

De herdenkingsbijeenkomst begon op 
woensdag 4 mei met een ontvangst in 
het Atrium van het Reinaldahuis. Diverse 
gasten droegen een gedicht voor en de 
aanwezige koren zongen toepasselijke 
liederen
Daaropvolgend de stille tocht naar het 
monument in het Reinaldapark. Na de 
twee minuten stilte vond de kranslegging 

plaats. Namens de gezamenlijke  
wijkraden Oost door Leida Hakkenbrak en 
Wim Kleist.

Na afloop was éénieder van harte welkom 
in het Reinaldahuis voor een kopje koffie 
of thee.

Mede namens het Haarlems Comité  
Nationale Herdenking Sectie Oost

Wim Kleist

‘Vrijheid in verbondenheid’

4 MEI 2022 HERDENKING  
REINALDAPARK HAARLEM-OOST 
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3 flatblokken zijn/worden vervangen 
binnen de contouren van de vorige flat-
blokken. Echt een verbetering!  Om het 
oude aantal woningen te behouden en 
liefst te vergroten dient het vierde flat-
blok vergroot te worden. We hebben als 
wijkraad overleg gehad met Pré Wonen. 
Het plan is nu in procedure.

BAZELLAAN

Loop- en fitnesstrainer Carla den Bra-
ber begeleidt tijdens de trainingen de 
borstkankerpatiënten tijdens en na het 
behandeltraject. Ook vrouwen die eerder 
niet sportief waren, kunnen meedoen. 

SPORT BIJ BORSTKANKER 
Uit wetenschappelijk onderzoek is 
gebleken dat bewegen en sport na de 
diagnose borstkanker een positief effect 

hebben op het gehele traject daarna. 
RCVRY RUN is er om de vrouwen zo fit 
mogelijk door het behandeltraject te 
slepen. In de buitenlucht wordt in een 
kleine groep gewerkt aan de mentale en 
fysieke conditie en de kwaliteit van leven. 
Onder haar deskundige begeleiding 
werken de vrouwen aan hun conditie en 
kracht, op basis van wat hun lichaam op 
de trainingsdag aankan. Zo kan iedereen 

altijd meedoen. Den Braber vertelt: “Ik 
vind het belangrijk dat eenieder op diens 
eigen niveau kan sporten. De lessen zijn 
daarom voor iedereen toegankelijk, zelfs 
zonder sportverleden.”

PRAKTISCHE INFORMATIE 
De training vindt wekelijks plaats in de 
Haarlemmerhout. De groep is nog niet 
gestart, maar de intentie is om de training 
op dinsdag van 10.30-11.30 uur te laten 
plaatsvinden. Meer informatie is te vin-
den op www.fiht.nl. Via deze site kan ook 
vrijblijvend contact worden opgenomen 
met trainer Carla den Braber.

De bank was onderdeel van het kunst-
project ‘Kunst op Dreef’ van twaalf jaar 
geleden. Het is een Social Sofa, zoals 
er veel in Nederland te vinden zijn. Het 
idee van cabaretière Karin Bruers om op 
een mooie bank het sociaal contact in 
de buurt aantrekkelijk te maken, werd in 
Haarlem vormgegeven voor een ontwerp 
van kunstenares Sylvia Buyten. Zij maakte 
daarbij gebruik van ontwerpen van leer-
lingen van de Brede School. 

Het bankje stond in speeltuin De Zuidpar-
ker, waar het na een opknapbeurt geen 

plaats meer kreeg. Het was vervallen, 
door wind en veelvuldig gebruik. Maar 
buurtgenoten wilden het niet verloren 
laten gaan. 

CURSUS
“Na de cursus hebben we ‘m 
met zo’n zeven vrouwen in vier 
ochtenden opgeknapt”, ver-
telt Daphne Huysse, een van 
de buurtgenoten. De wijkraad 
zorgde ervoor dat het lijmwerk 
onder de beschutting van een 
tent kon plaatsvinden op de 

nieuwe locatie van het mozaïekbankje in 
het Reinaldapark. 

“We zijn van plan om er regelmatig langs 
te gaan om losgeraakte stukjes weer 
vast te maken”, gaat Huysse door. Op die 
manier blijft de gedachte van Social Sofa 
in Haarlem levendig, want de vrouwen 
houden zo contact met elkaar. “En het is 
nu niet meer iets anoniems”, vindt Huysse. 
“Het bankje is nu echt van ons.”

RCVRY RUN-TRAININGEN NU OOK IN HAARLEM
SPORTEN VOOR VROUWEN MET BORSTKANKER 

MOZAÏEKBANK DOOR BUURTBEWONERS GERED EN GERESTAUREERD

Vanaf deze maand kunnen ook in Haarlem vrouwen met borstkanker (hard)
looptraining volgen onder begeleiding van een gecertificeerde RCVRY 
RUN-trainer. 

Een vervallen mozaïekbank die buurtbewoners uit Parkwijk-Zuiderpolder 
in Haarlem-Oost zelf hebben gerestaureerd, is vandaag weer in gebruik 
genomen. Zeven vrouwen hebben een cursus gevolgd om te leren 
mozaïeken, omdat ze de geliefde bank wilden redden van de sloop. 
Wethouder Bas van Leeuwen mocht het lintje doorknippen. 

ACTIVITEIT 
IN DE WIJK

Bron: www.nhnieuws.nl   /  Foto: Edwin Hein
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VEILIG FIETSEN VOOR OUDEREN

Zo lang mogelijk veilig kunnen fiet-
sen. Dat is het doel van het landelijke 
programma Doortrappen, gericht op 
zestigplussers. In samenwerking met 
de Fietsersbond organiseert Stichting 
SportSupport daarom gratis Doortrap-
middagen, bedoeld om senioren bewust 
te maken van hun positie in het verkeer 
op de fiets.

Het programma bestaat uit fietslessen en 
-oefeningen, informatie over verkeers-
veiligheid en praktische kennis over de 
fiets zelf, onder zorgvuldige begeleiding 
van gediplomeerde fietsinstructeurs en 
fysiotherapeuten.

“We willen de angsten wegnemen die 
senioren kunnen hebben”, zegt Arie 
Witlox, als fietscoach namens de Fiet-
sersbond betrokken bij het programma. 
“Bijvoorbeeld doordat ze een keer zijn 

gevallen, vanwege beperkingen vanuit 
ouderdom of gewoon omdat ze al een 
hele tijd niet meer hebben gefietst. Het 
allerbelangrijkste is dat je je vertrouwd 
voelt met je fiets. Dan kun je overal heen. 
Wij proberen enerzijds de fietskennis te 
vergroten: wat gebeurt er letterlijk als je 
vooruit trapt, wat doet je handrem en ge-
bruik je de goede? Anderzijds oefenen we 
fietsvaardigheden, zoals op- en afstappen 
en slalommetjes. En omdat ook de kennis 
van verkeersborden en -regels vaak een 
beetje blijkt weggezakt, vertellen we daar 
tijdens de thee vooraf nog wat over.”

Een mooie aanvulling vindt Arie de 
samenwerking met fysiotherapeuten, die 
nuttige beenoefeningen hebben voor 
het goed opstappen en wegkomen op de 
fiets. En ook de aandacht voor de e-bike is 
waardevol: “Je maakt veel meer snelheid 
dan op een normale fiets en dat vraagt 
om extra alertheid bij het wegrijden, 
sturen en achteromkijken. Eerst goed 
wennen! Zo blijf je de baas over je fiets.”

In het kader van het programma wordt 
er ieder kwartaal een Doortrapmiddag 
georganiseerd. Tip van de dag? “Probeer 
iedere dag íets te doen - lopen, fietsen, 
noem het maar. Want je bent nooit te oud 
om in beweging te blijven.”
Leeftijd vanaf 60 jaar. Deelname is gratis.

MEER INFORMATIE? 
Contact Lisa den Ouden: Ldenouden@
sportsupport.nl / 023 303 72 26.

WIJKRAAD PARKWIJK-
ZUIDERPOLDER-PENNINGSVEER

ALS U 
VOGELS VOERT...

Gooit u vanaf uw balkon 
eten(sresten) in de tuin?

Weet dat u niet alleen 
de vogels voert! 

Samen voor schoon, heel en veilig

                    ...VOERT U 
OOK DEZE!

Bowls is een laagdrempelige sport en uitstekend geschikt voor 
iedereen die graag buiten is en een balletje wil rollen.

Het is een gezellige club en niet leeftijd gebonden.
Er zijn diverse dagen waarop bowls gespeeld wordt.

Ons Kinnehim is gevestigd op de Bernard Zweersstraat 2
Voor meer informatie www.ons-kinnehim.nl

LAWN BOWLS VERENIGING ONS KINNEHIM

ACTIVITEIT 
IN DE WIJK

ACTIVITEIT 
IN DE WIJK
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Aan zo goed als alle wensen van de  
kinderen en de ouders zijn voldaan en er 
ligt nu een leuke nieuwe speelplek. 

PWN heeft het waterpunt inmiddels  
gerealiseerd en er wordt dankbaar gebruik 
van gemaakt.

De nieuwe picknickbanken zijn er inmid-
dels en heeft zijn waarde de afgelopen 
dagen al bewezen, onder andere door  
de afgelopen drie koffie sessies met de  
Tuk Tuk op donderdag middagen.

De houtsnippers zijn als valpreventie 
rondom de speeltoestellen aangebracht, 
suggestie mijnerzijds om dit rond alle 
speeltoestellen te doen en niet te wachten 
tot het gras tot wasdom is gekomen.

Voor de doorgang komt nog een hoger 
hek om de mogelijke toekomstige hang-
jongeren te weren.

De tweede bank die gesneuveld is bij de her-
inrichting is alsnog toegezegd om herplaatst 
te worden bij het klimrek aan de zuidkant.

De tweede vuilnisbak stond op afroep bij 
Spaarnelanden maar lijkt inmiddels door 
andere partij te zijn “geleend”

Er zal nog enig geduld betracht dienen te 
worden, er zijn nog enige zaken in afwach-
ting van afwikkeling maar de buurt krijgt 
wel een mooie nieuwe goed ingerichte 
speeltuin met dank aan alle betrokkenen, 
gemeente, omwonenden, ouders en 
kinderen voor het meedenken. ,

Voorbeeld van participatie tussen  
gemeente, buurtbewoners Spaarnelanden 
en wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder- 
Penningsveer,

Wim Kleist

In Haarlem kunnen inwoners 
terecht bij de werkplaats 
inkomen op Orde van Dock. 
Hier helpen sociaal raads-
lieden, maatschappelijk 
werkers en vrijwilligers 
deelnemers met het ordenen 
van hun post, het overzicht 
creëren in hun inkomsten en 

uitgaven, het oplossen van 
hun (beginnende) financiële 
problemen en het aanvragen 
van regelingen en toeslagen.

U kun terecht op maandag 
van 9.30 tot 12.00 uur in de 
Sprong (Prinses Beatrixplein 2)

Wil je meer informatie of je 
aanmelden neem contact 
op via telefoonnummer 
0880855051078 of  
emailadres:  
inkomenopordehaarlem@
dock.nl

INKOMEN OP ORDE VOOR HAARLEM

BEVORDEREN VAN EEN GEZONDE  
LEEFSTIJL EN LEEFOMGEVING

Onlangs startte Sportsupport  
Kennemerland en JOGG-Teamfit een pilot 
voor het bevorderen van een gezonde 
leefstijl en leefomgeving waarbij 12 locaties 
in Haarlem voorzien worden van wekelijks 
gratis fruit en groenten voor bezoeker en 
medewerkers,
Deze pilot is in samenwerking met Dock 
Haarlem.

Zij zijn al langer betrokken bij scholen en 
sportverenigingen om een gezonde leefstijl 
en leefomgeving te ondersteunen.
Vind jij het ook belangrijk om een gezon-
den leefstijl en leefomgeving te bevorderen 
binnen jouw organisatie neem dan contact 
op met Leonie via telefoonnummer  
06 51 06 40 85 of email adres lverstegen@
sportsupport.nl.

ACTIVITEIT 
IN DE WIJK

ACTIVITEIT 
IN DE WIJK

Afbeelding van silviarita via Pixabay

Afbeelding van Marta Simon via Pixabay

SPEELPLAATS  
ZUIDPARKER  
BIJVOETSTRAAT 
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Om het thuis prettig en goed te blijven hebben, kunnen veel 
Haarlemmers wel wat extra ondersteuning gebruiken. Denk aan 
praktische hulp of bijvoorbeeld gezelschap als het thuis wat 
stilletjes is. Drie Haarlemse organisaties werken samen om dit 
makkelijker te maken. Samen zijn wij ‘Thuisvoormekaar’.

Bij Buurtbedrijf Haarlem zijn ‘wijk-toppers’ te vinden die voor een 
kleine vergoeding een klus kunnen doen.  

BUUV is de marktplaats voor gratis hulp van Haarlemmers die graag 
helpen en het leuk vinden om een ander te ontmoeten.
Servicepaspoort is de ledenorganisatie van Zorgbalans waar snel be-
trouwbare vakmensen zijn te vinden voor welzijn, zorg en diensten.

Samen krijgen ze alles ‘voormekaar’. Bel, mail of loop langs.  
Ze zijn te vinden op www.thuisvoormekaar.nu,  
e-mail info@thuisvoormekaar.nl en tel. 023-5300500.

SportSupport gaat in juni het project ‘Heel Haarlem Wan-
delt’ lanceren. Het doel is om zoveel mogelijk Haarlem-
mers zowel individueel 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 Haarlem-
mers heel makkelijk om te zien waar en in welke vorm er 
ergens in Haarlem gewandeld wordt, om de drempel 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, buurtsportcoah 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?”

AANMELDEN
Voor meer informatie, een aanmelding of vragen kan gebeld 
of gemaild worden met Lucia Grooff van  
SportSupport: Lgrooff@sportsupport.nl of tel 023 303 72 38

THUISVOORMEKAAR

WANDELGROEPEN GEZOCHT VOOR HEEL HAARLEM WANDELT

ZUIDERPOLDERSCHOOL 
WORDT VANAF VOLGEND 
SCHOOLJAAR CAMELOT!

WAAROM CAMELOT?
Wij zijn Camelot, vernoemd naar het 
kasteel van de legendarische koning 
Arthur, die met zijn Ridders van de Ronde 
Tafel de wijde wereld in trok om goede 
daden te verrichten. Camelot was hun 
veilige basis. De plek waar ze hun erva-
ringen deelden en samen nieuwe plan-
nen maakten. De ridders van de Ronde 
Tafel bundelden hun krachten, ontdek-
ten zichzelf als individu en wilden hun 
positieve bijdrage aan de samenleving zo 
goed mogelijk ontwikkelen. Dat is precies 

wat wij op Camelot ook nastreven. We 
leren de kinderen hoe je goed met jezelf 
en anderen omgaat. We zien hun sterke 
kanten en bekrachtigen positief gedrag. 
En net als in de verhalen over koning 
Arthur verweven wij onze kernwaarden 
met avontuur. Elke dag opnieuw. Camelot 
is onze veilige basis. De plek waar kinde-

ren hun talenten ontdekken en wij hen 
voorbereiden op een stevige positie in 
de maatschappij. Waar ze, letterlijk aan 
een ronde tafel, vertrouwd raken met het 
voeren van een respectvolle, democra-
tische dialoog. De naam Camelot geeft 
een gevoel van heldhaftigheid, belofte en 
veiligheid. Wij dragen hem met trots!

RIOOL EN VERHARDING WORDEN VERVANGEN.
GEPLANDE REALISATIE: BEGIN 2020, EIND 2024. 
Twee jaar na datum en na X wisselingen van projectleiders leek de 
voortgang van de o zo nodige opknapbeurt van de wegen en andere 
buitenruimten van het noordelijk deel van de Zuiderpolder stil te lig-
gen. Binnenkort vindt overleg plaats met de nieuwe projectleider.  
We hebben erop aangedrongen, dat deze het werk moet afmaken. 
Binnenkort worden “noodreparaties”uitgevoerd.

Een school met een mooi onderwijsconcept, waar iedereen mag zijn 
wie hij / zij is. Deze school verdient een nieuwe naam en een nieuw 
jasje. Naast deze nieuwe naam, zullen we ook de school en het plein 
op gaan knappen.

ACTIVITEIT 
IN DE WIJK

HEET
VANAF 

AUGUSTUS

ZUIDERPOLDER ZUID, GROOT ONDERHOUD
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Wijkraadsleden
Voorzitter: Ronald Fukken
Vicevoorzitter: Wim Kleist
Secretaris: Leida Hakkenbrak
Penningmeester: Wim Kleist
Algemene leden:
Edwin Hein (wijkraadslid)
Guido Schols (wijkraadslid)
Erik van der Leij (wijkraadslid)
Henk de Bruin (wijkraadslid)
Wendy Dijkstra (vormgeving 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:
6 september, 4 oktober, 1 november,  
6 december.

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 532 25 47

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. 
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