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“Kggg KABAM!” De boswachter van Vereniging Natuurmomenten doet 
het geluid van onweer na. Om hem heen staan 84 leerlingen van  
groepen 5 uit de buurt, meer dan 100 jonge bomen in grote en kleine 
potten en veel nieuwsgierige buurtbewoners. Samen met 5ekwartier 
heeft de jongste generatie Parkwijkers op 23 maart de eerste generatie 
bomen voor het nieuwe Reinaldapark geplant.  

Eerste geluiden
“Na het onweer is er altijd één dapper 
vogeltje dat als eerste gaat fluiten, daarna 
volgen er nog meer, tot er een vogelfluit
concert ontstaat.” Onder begeleiding van 
de boswachters hebben alle kinderen een 
eigen vogelgeluid ingefluisterd in speciale 
vogelhuisjes. Met zijn vinger wijst de bos
wachter één leerling aan, die aandachtig 
klaar staat om zijn vogelgeluid te laten 
klinken. Voor even is de hele menigte stil. 
En dan... “Krrrriek krrrriek”. De eerste vogel. 
Het duurt niet lang voordat de 84 leerlingen 
allemaal hun geluid aanzetten en de cirkel 
zich vult met een kwetterend voorjaars
geluid. De bezoekers komen steeds  
dichterbij staan en spitsen hun oren.  

Geslaagd Voorjaarsbos, op naar het 
Zomerbos!
De lokroep van de jonge vogels heeft  
gewerkt! Het voorjaarsbos KantineOost 
vult zich met ouders en buurtbewoners  

die allemaal een eigen boom willen  
adopteren. Wortel aan wortel zullen de 
bomen de komende tijd op de scholen 
staan, waar zij door de leerlingen worden 
verzorgd. De rest van de bomen is ook al 
geadopteerd door verschillende bewoners. 
Zo dijt het bos steeds verder uit en worden 
steeds meer bewoners eigenaar van een 
boom. Op 12 mei komen alle bomen en 
hun eigenaren weer feestelijk bij elkaar in  
KantineOost Zomerbos!

Zet alvast in uw agenda:
•   12 mei 14.30 uur: Feestelijke optocht 

Zomerbos over de Prinses Beatrixdreef! 
•   Met meer dan 300 leerlingen uit groepen 

5 t/m 8!
•   12 t/m 15 mei Zomerbos geopend!
•   Met muziek, verhalen en gerechten uit 

de wijk! Locatie: Grasveld grenzend aan 
de Leonard Springerlaan. 

Jasmina Ibrahimovic

Voorwoord van de voorzitter
Het werd tijd voor een nieuwe wijkkrant; 
de vorige is alweer van december 2010.
 
Als u dit stukje leest is de jaarvergade
ring geweest. De opkomst was goed 
(kan altijd beter…) maar de politiek 
heeft ons helaas weer niet kunnen 
vinden op een enkele uitzondering na, 
zoals wethouder Rob van Doorn  
(Groen/Links) en Sjaak Vrugt (Actiepartij).
Waarom meld ik dit? De wijkraad is 
immers samen met de gemeente bezig 
met Participatie & Inspraak! Dus hebben 
wij elkaar hard nodig. Waarom komt de 
politiek dan niet kijken en luisteren naar 
wat er in de buurten gebeurt? Bij deze 
een oproep aan politici: kom eens wat 
vaker naar een wijkraadsvergadering.
 
In 2010 is er veel gedaan in de buurt: 
Fly-over, Reinaldapark, de Zuidparker, 
Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk, 
Stichting de Toekomst, Buuv, 5e Kwartier 
et cetera.
 
In 2011 gaat de wijkraad deze projecten 
intensief volgen met een mix van oude 
en nieuwe wijkraadsleden. In februari 
heeft Erik van der Leij aangegeven te 
willen stoppen met het wijkraadswerk. 
Maar gelukkig hebben zich ook drie 
nieuwe leden aangemeld om het team 
te versterken: Bernard Felix, Maria Hoed 
en Peggy Meulman. De nieuwe leden 
staan te trappelen om aan de slag te 
gaan samen met de andere wijkraads
leden.
 
Tijdens de jaarvergadering hebben de 
bewoners aan de nieuwe wijkraad hun 
instemming betoond om de belangen 
van ParkwijkZuiderpolder zo goed 
mogelijk te behartigen.
Dank allen voor uw steun!
 
Met vriendelijke groet,
Edwin Hein

Wijkraad
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Voorstel  Schoonmaakactie  
Zuiderpolder
Gezien de grote hoeveelheden rommel 
langs de wegen en straten in de Zuider
polder is het plan opgevat om met een 
of meerdere scholen eens een rondje te 
lopen. Afvalknijpers mee, een paar plas
tic zakken, een bakfiets om de zakken 
te verzamelen en de straten en bermen 
zien er weer beter uit.
Aangezien het lente is en de voorjaars
schoonmaak nog bij enkelen in de 
genen – of de herinnering – zit, lijkt het 
ons een aardig en nuttig idee om in de 
maand mei de handen eens uit de  
mouwen te steken.
Naast het feit dat er daadwerkelijk wordt 
schoongemaakt, prikkelt het wellicht 
ook een aantal mensen om niet zomaar 
rommel weg te werpen en wordt ook de 
jeugd opgeroepen om de leefomgeving 
schoon en prettig te houden.
Onder leiding van een oudere kunnen 
groepjes van 4 kinderen elk een straat, 
weg of berm aanpakken.  Het verzamel
de afval kan bij elkaar worden gestouwd 
voor een fotomoment en vervolgens 
vanaf dat ene punt worden afgevoerd 
door Spaarnelanden.
Op de deelnemende scholen kan wel
licht in een les aandacht worden besteed 
aan het belang van een schone omge
ving en kan deze actie worden gezien 
als aanleiding om iets over het heden
daagse afvalprobleem in de straten, het 
vervoersprobleem, het effect op het 
milieu en over de mogelijkheden tot 
recycling te vertellen. De huidige situatie 
in het Reinaldapark is een schrijnend 
voorbeeld van de effecten van het afval 
van één generatie op die van de vol
gende generaties…
Als we dan ook nog een bepaalde  
regelmaat kunnen aanbrengen (eenmaal 
per halfjaar, bijvoorbeeld in april en 
september) kan het probleem structu
reel worden aangepakt. Een paar uur per 
jaar in dienst van de samenleving, waar 
we allemaal beter van worden, kan ons 
inziens nooit een punt zijn.
 
Mocht u zich beschikbaar willen stellen 
als vrijwilliger om de wijk Zuiderpolder 
vrij van vuil te krijgen, belt u dan met 
Bernard Felix (06 53 370 664) of stuur 
een e-mail naar Daphne Huysse  
(MDA.Huysse@gmail.com) of naar:  
felix@felixfortuna.nl
 
Daphne Huysse en Bernard Felix

Startsein voor sanering  
Reinaldapark
Wethouder Rob van Doorn gaf op donder
dag 20 januari 2011 het startsein voor de 
sanering, die, naar verwachting, tot 2014 
duurt. Samen met Mohammed, Rumeysa 
en Ilias, leerlingen uit groep 6 en 7 van  
Brede School Parkrijk, onthulde de 
wethouder een projectbord. Even tevoren 
tekende hij met de directeur van Afval
zorg, Bert Krom, een samenwerkingsover
eenkomst die de gemeente onder andere 
mogelijkheden moet geven op  
het gebied van subsidies. In februari 2011 
is de gemeente begonnen met de werk
zaamheden aan het Reinaldapark.
Het Reinaldapark ligt op een voormalige 
vuilstort en voldoet niet aan de  
huidige milieueisen. De sanering is 
daarom noodzakelijk. In het nieuwe 
park komen onder meer een eiland met 
fruitbomen, een speelplek voor kinderen 
en een tenniscomplex met een horeca
gelegenheid. Het monumenteiland wordt 
gerenoveerd. Voor de sanering van het 
Reinaldapark gelden strenge veiligheids
eisen. De werknemers van de aannemer, 
die in direct contact komen met de grond, 
dragen daarom beschermende kleding 
(blauwe overalls).
Voor 4 mei 2011 wordt rond het monument 
op het eiland een tijdelijke verharding 
aangebracht, zodat het monument ook 
voor rolstoelgebruikers toegankelijk is 
en de herdenking op een gepaste wijze 
doorgang kan vinden. De planning is dat 
de definitieve werkzaamheden aan het 
Monumenteiland voor 3 mei 2012 zijn 
afgerond.
Het saneren en herinrichten van het park  
is begroot op 12 miljoen euro. Een lastig 
verhaal in een tijd van bezuinigingen, 
vindt de wethouder. Daarom is hij blij met 
de samenwerkingsovereenkomst met 
Afvalzorg, dat zich richt op de herontwik
keling van (voormalige) stortplaatsen. 
Afvalzorg heeft veel ervaring op dit gebied 
en wil die kennis graag beschikbaar 
stellen. Het bedrijf, dat eerder de Stort
plaats Schoteroog kostenneutraal voor 
de gemeente heeft gesaneerd en heeft 
ontwikkeld tot een prachtig recreatie
gebied, wil het Reinaldapark inbrengen 
als praktijkcase in het Europese project 
‘SUFALNET4EU’. Dit is een internationaal 
project op het gebied van herontwikkelen 
van stortplaatsen. Met de samenwerking 
willen de gemeente Haarlem en Afvalzorg 
kennis ter beschikking stellen en Europese 
subsidies voor het project binnen trachten 
te halen.

Edwin Hein
Bron:Gemeente Haarlem

Zon, spelletjes, vrijwilligers en kinderen De Geschiedenis van de Veerpolder  
(en de Zuiderpolder)
Artikel uit de reeks “Leven tussen Liede en Stad - verhalen uit de omgeving”

Bron: Molen de Veer door Peter E.M. Hammann
De huidige Veerpolder is circa 90 hectare 
groot en wordt begrensd door de Liede in het 
oosten, de Waarderpolder in het westen, de 
Oudeweg in het noorden en de  
Amsterdamsevaart in het zuiden.
 In het begin van de dertiende eeuw was al 
het land in ZuidKennemerland verenigd 
in het Haarlemmerambacht, een bestuurs
orgaan. Waterstaatkundig was de Veerpolder 
(en de hele Haarlemmerambacht) onderdeel 
van Rijnland en betaalde daar onderhouds
gelden aan.
Bekend is dat al vroeg polders ontstonden 
tussen Spaarne en de Liede en dat die eigen 
besturen hadden met polder of molenmees
ters. De Romolenpolder – ten zuidwesten van 
de huidige Zuiderpolder en grenzend aan het 
Spaarne – werd al in 1456 gesticht en van de 
Waarderpolder is bekend dat er in 1562 een 
acte werd gemaakt waarin de bouw van een 
molen ter bemaling werd genoemd. Van de 
Veerpolder wordt aangenomen dat die in de 
veertiende of vijftiende eeuw werd bedijkt, 
terwijl 13 november 1579 als datum van 
“herstichting” wordt genoemd. Het Haarlem
merambacht werd in die periode in kleinere 
bestuurs lichamen ingedeeld. In het archief 
van Rijnland bevindt zich een oude kaart uit 

1521 waarop op de plaats waar nu de Molen 
de Veer staat al een molen is ingetekend; het 
bewijs dat de polder toen al bemalen werd! 
In de Ambacht Atlas van Floris Balthazar van 
Berkenrode uit 1610 staat naast het ‘pen
nings-veer’ ook de ‘Veer-mole’ genoemd.
In 1631 werd de oorspronkelijke Veerpolder 
in tweeën gedeeld door het graven van de 
Trekvaart Haarlem – Amsterdam. De beide 
steden deelden de kosten en kregen daar
door een betere en snellere verbinding.  
Het noordelijke gedeelte (naast Pennings
veer) bleef de Veerpolder en het zuidelijke 
deel kreeg de naam Zuiderpolder. Uiteraard 
was daar ook een molen nodig voor het op 
peil houden van de waterstand in de polder 
en die heeft gestaan op de plek waar nu het 
meertje ligt tussen de Amsterdamsevaart,  
de Robertus Nurksweg en de Camera  
Obscuraweg. In het begin van de vorige 
eeuw (1930) werd die molen vervangen door 
een elektrisch gemaal. De molen werd echter 
weer opgebouwd als de Aderpoldermolen 
aan de Kaag. Op een kaart van Rijnland van 
Melchior Bolstra uit 1746 echter staat nog 
steeds de Veerpolder genoemd bij het noor
delijke én het zuidelijke deel. En op diezelfde 
kaart staat de hierboven genoemde molen 
vermeld als: het Suyder Molentje.
Het hoogheemraadschap Rijnland stelde 
in 1845 een algemeen reglement vast voor 
de polders in de regio; hierdoor werden zij 
aparte openbare lichamen. Elke polder had 
een afzonderlijk bestuur dat bestond uit drie 
poldermeesters en een president. De polder
besturen waren verantwoording verschul
digd aan Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland en aan het hoogheemraadschap 
Rijnland. Tot aan het einde van de twintigste 
eeuw hebben de polderbesturen bestaan én 
goed gefunctioneerd.

Haarlem, maart 2011
Bernard Felix

Haarlem ca 1610 - 1615 (Kaartboek van  
Hollandt - Rijksarchief Noord-Holland)

Het werd een zeer gezellige en geslaagde 
vrijwilligersdag op zaterdag 19 maart in de 
Zuidparker.
De ochtend begon wat stilletjes, maar al 
gauw kregen de kinderen van Parkwijk 
en de Zuiderpolder door dat de speeltuin 
open was. 
Binnen heerlijk knutselen en gezelschaps
spelletjes doen en buiten was er weer tijd 
voor zout kleuren en lekker genieten in de 
speeltuin.
Af en toe kijken hoe het met de treinbaan 
was en het project ouderkind activiteit dat 
’s middags in het jongerencentrum werd 
uitgevoerd.

Een glas limonade, een zakje popcorn  
of een suikerspin, het ging er allemaal 
makkelijk in. 

Al met al een top dag, waar weer een  
aantal enthousiaste vrijwilligers (Rob,  
Gabrielle, Madje, Maria, Paul, Peggy) er 
voor gezorgd heeft dat de dag vlekkeloos 
liep.

Met dank aan DOCK voor het gebruik van 
de ruimte en aan Stichting Ontmoet Elkaar 
in Parkwijk voor dit hele leuke idee en 
Edwin Hein (voorzitter wijkraad Parkwijk 
Zuiderpolder) voor de fotoreportage.

Maria Hoed 
Adviseur Stichting Ontmoet Elkaar in 
Parkwijk.
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“Visserslatijn”
In de rubriek eerstelingen hierbij het 
resultaat van een dagje en nachtje  
vissen bij de Liedebrug op de grens  
van Haarlem en Haarlemmerliede. 

Lekker je tentje opzetten, ligbed erin, 
hengels op de standaard, elektronische 
zoekapparatuur aansluiten, een hapje en 
een drankje erbij en genieten maar... 

En na zo’n etmaal rust langs de snelweg 
alles weer netjes opruimen voor de 
volgende keer. Zorgvuldig je kostbare 
spullen uithangen en na het drogen 
opbergen in de auto en wegwezen. 

En wat doe je met de rommel, die je 
zo netjes in een opvallende zak hebt 
verzameld? Juist, die laat je hangen... 
(Water)vogels pikken de onderkant 
open om nog wat eetbare overblijfselen 
te verorberen en voor de rest: na ons de 
zondvloed... 

Het meest vervelende is nog wel dat 
juist de vrijdag ervoor een vrijwillig
ster van Landschap Noord Holland een 
schoonmaak ronde heeft gemaakt  
vanaf de Liebruggen tot aan Station 
Spaarnwoude  en daar drie (!) vuilnis
zakken zwerfvuil heeft verzameld... 

Niet zo vreemd als je ziet hoe sommigen 
met onze natuur omgaan. 

Overigens doet zich bij het Reinaldapark 
hetzelfde fenomeen voor: fijn vissen en 
veel vuil achterlaten...

Dat doet je al snel denken aan dat liedje 
van vroeger:

Laat niet als dank voor het aangenaam 
verpozen, de eig’naar van het bos, de 
schillen en de dozen...

Bernard Felix – maart 2011 

Fly-over op schema! Brandende vragen aan de Gedeputeerde
De bouwwerkzaamheden aan de Fly-over 
verlopen voorspoedig. Begin maart 2011 is 
de laatste pijler opgeleverd (zie foto)
 
We zijn nu toe aan de volgende stap: het 
inhijsen van de liggers.
 
De 45m lange liggers, die het nieuwe dek 
van de Fly-over gaan vormen, moeten  
uiteraard op de plaats van bestemming wor
den afgeleverd. Dit betekent een bijzondere 
operatie.
De eerste 20 liggers zijn op vrijdagavond 22 
april en op zaterdag 23 april over de weg 
vervoerd en op hun plek gehesen en  
gemonteerd. Voor deze hele operatie  
werden geen wegen afgesloten.

 
De enorme liggers zijn in Friesland gefabri
ceerd en werden / worden per boot naar 
Haarlem vervoerd. Nadat ze op de Conrad
kade in de Waarderpolder zijn gelost, worden 
ze verder over de weg vervoerd naar het 
bouwterrein van de Fly-over aan de A200.
Het vervoer gaat per exceptioneel transport. 
Elke ligger wordt onder begeleiding via de 
Oudeweg, Gedempte Oostersingelgracht 
en de Amsterdamsevaart naar de Fly-over 
gebracht. Wegen worden in principe niet 
afgesloten, het verkeer kan hiervan gebruik 
blijven maken. Verkeersregelaars zorgen voor 
een goede afwikkeling van het verkeer.

 
Ruim een maand later op 28 mei,  
vrijdagnacht t/m zaterdagnacht, worden de 
volgende 20 liggers over de weg vervoerd en 
ingehesen. Op zaterdag 28 mei zal hiervoor 
ook het treinverkeer worden stilgelegd!
 
Tot slot worden de laatste 10 liggers op 20 
juli, woensdagavond en woensdagnacht 
vervoerd en gemonteerd. In tegenstelling tot 
de eerste 40 liggers worden deze laatste 10 
stuks, die iets korter zijn, via de Oudeweg en 
Camera Obscuraweg aangevoerd.
 
Er is bewust voor gekozen om dit trans
port zoveel mogelijk in de avond, nacht en 
weekend te doen om de overlast tot een 
minimum te kunnen beperken.
 
Ongetwijfeld zijn er fotografen onder ons; 
degene die de mooiste en vooral spectacu
lairste foto digitaal aanlevert ziet zijn of haar 
werk in de volgende editie van de wijkkrant 
gepubliceerd!
 
Voor de juiste route: zie het kaartje
 
De oplevering van de Fly-over is, volgens 
schema, voorzien voor het einde van dit jaar!
 
Bernard Felix

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
in nieuwe samenstelling
De wijkraad heeft een nieuwe samenstel
ling. Naast de vertrouwde gezichten van 
Edwin Hein als voorzitter, Mida Koelman 
als vice-voorzitter, Anton Rossél  en Wendy 
Dijkstra (leden) en Daphne Huysse als 
notuliste, zijn met ingang van april 2011 
aangetreden Maria Hoed van de Brede 
School Parkrijk, Peggy Meulman van 
Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk en 
Bernard Felix, secretaris van de Stichting 
tot Behoud van de Groene Zoom Zuider
polder. Bernard zal ook het secretariaat 
van Erik van der Leij overnemen. De wijk
raad in oude samenstelling is reglementair 
afgetreden.
De wijkraad wil een zo breed mogelijke 
achterban vertegenwoordigen en zoekt 
derhalve nog één of meer leden uit de 
bevolkingsgroepen, die zich nu nog niet 
vertegenwoordigd achten. Mocht u zelf 
aspiraties hebben  of kent u een persoon 
die als lid van de wijkraad zou kunnen 
fungeren  neemt u dan contact op met 
Bernard Felix, telefoonnummer 06 53 370 
664. 
Het lidmaatschap kent louter voordelen: u 
weet alles, u werkt mee aan de toekomst 
van de wijk ParkwijkZuiderpolder en u 
leert andere enthousiaste wijkbewoners 
kennen…
Bel dus als u durft…!

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder
Bernard Felix, secretaris
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Gedurende de wijkraadsvergadering van 
1 februari jl was de gedeputeerde Sacha 
Baggerman te gast. Er ontspon zich een 
interessant gesprek tussen haar en de  
overige aanwezigen. De wijkraad was blij 
haar direct te kunnen horen en bevragen 
en zij was blij om kennis te kunnen nemen 
van de problemen van ParkwijkZuider
polder. Dat laatste werd onderstreept 
tijdens een rechtstreekse uitzending van 
het Radio 1 journaal de week daarna, 
waarin zij met enthousiasme vertelde van 
haar bezoek aan ons. Het initiatief van 
de wijkraadsvoorzitter Edwin Hein om 
haar rechtstreeks te vragen heeft dus aan 
beide zijden voor een positieve ervaring 
gezorgd! De conclusie is dus gerechtvaar
digd om vaker gasten van dit formaat uit 
te nodigen.
 
Aangezien Sacha Baggerman een aantal 
vragen niet kon beantwoorden, daar zij die 
onderwerpen niet in haar portefeuille heeft, 
hebben we – mede op haar aanraden en 
door haar toedoen – de vragen rechtstreeks 
aan de betreffende ambtenaren kunnen 
stellen. Het gaat om de volgende vragen:
 
Hoe denkt de provincie over het  
recreatieschap?
Er gaan steeds meer stemmen op dat het 
schap niet meer aan de eisen voldoet  
(beheer), dat het de bevolking hogelijk  
irriteert (evenementen) en dat het een 
schip van bijleg wordt, dus eigenlijk een 
schap van bijleg...
 
Hoe denkt de provincie over de EHS en 
het loslaten daarvan door de landelijke 
overheid?
De provincie kan en dient toch een belang
rijke verantwoordelijkheid te nemen.
 
Wat moeten we denken van de sterk 
uitbreidende bedrijventerreinen, waar de 
provincie zelfs in deelneemt?
Polanenpark (gemeente Haarlemmer
liede en Spaarnwoude) en de 40 hectare 
uitbreiding van bedrijventerrein de Liede 
(gemeente Haarlemmermeer). Een uithoek 
voor de Haarlemmermeer en ver weg van 
hun eigen woonkernen, maar zeer dicht 
bij woonkernen in Haarlem (Zuiderpolder) 
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(Halfweg en Haarlemmerliede).
 
Realiseert u zich dat de Zuiderpolder en 
de Veerpolder straks nog de enige groene 
noord-zuidverbinding is tussen Amster-
dam en Haarlem (Rijksbufferzone?) en 
wat denkt u te kunnen doen om tenmin-

ste dat gebied als buffer te fixeren?
Op de kaarten van de provincie is een 
smalle groene reep zichtbaar tussen 
Liewegje en Polanenpark / Bedrijven terrein 
de Liede, terwijl de groene Zuiderpol
der als wit gebied is ingetekend. Nu de 
gemeente Haarlem heeft besloten om daar 
geen bebouwing meer toe te staan (zie 
gebiedsvisie Oostradiaal), zou dat gebied 
wellicht weer als EHS / Verbindingszone 
kunnen worden vastgelegd.
Hoe staat u daar tegenover? 
 
Hoe denkt u over de gemeente Haarlem-
merliede en Spaarnwoude, die afficheert 
dat het de groene buffer is tussen  
Amsterdam en Haarlem, terwijl men  
met behulp van de provincie de boel 
dichtbouwt met bedrijfsterreinen?
 
Haarlem worstelt met een transito-
probleem - verkeer door de stad dat een 
andere gemeente als bestemming heeft.
Hoe denkt u dat de provincie daar een lei-
dende rol in kan spelen, zodat dergelijke 
problemen regionaal worden aangepakt 
en niet door elke gemeente afzonderlijk?
 
Uiteraard zijn we bereid om verder van ge
dachten te wisselen en in gezamenlijkheid 
te trachten voor ons en ons nageslacht een 
zo leefbaar mogelijk gebied te behouden 
/ creëren.
 
De antwoorden zijn nog niet binnen, maar 
zodra ze er zijn zullen we daar op terug
komen in de wijkkrant.
 
Haarlem, maart 2011
Bernard Felix
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Participatie Parkeren Reinaldahuis
Tijdens de Participatieavond Parkeren 
Reinaldahuis op 22 maart jl. zijn 13 varianten 
besproken om de parkeerproblemen op te 
lossen. De geschiedenis van het vernieuwde  
Reinaldahuis gaat terug naar 2002; toen 
werd de bouwaanvraag goedgekeurd.  
In 2006, bij de oplevering, blijkt er een  
parkeerprobleem.

In 2008 krijgt Parkwijk een wijkcontract en 
een van de werkgroepen, Parkeren & Verkeer, 
heeft toen de parkeerperikelen weer onder 
de aandacht gebracht. Het college van B&W 
zoekt een oplossing.
Na twee jaar praten heeft de werkgroep niets 
voor elkaar kunnen krijgen, uiteraard leidt dit 
tot frustratie van wijkraad en bewoners.
Achteraf bezien heeft de gemeente een 
variantenstudie laten uitvoeren, waarvan 
de werkgroep nooit officieel op de hoogte 
geweest is… In 2010 komt wethouder Van 
Doorn met een opinienota. In 2011 is de start 
van het participatietraject.

Gewijzigde uitgangspunten:
De garage was bedoeld voor alle bewoners 
van het Reinaldahuis; na oplevering blijken 
garageplaatsen verkocht te zijn aan bewo

ners… Er zijn meer en omvangrijkere functies 
dan destijds gedacht.
De gemeente heeft een nieuwe parkeer
norm ingevoerd.

Parkeerbehoefte:
De parkeerbehoefte is berekend op 255 
parkeerplaatsen voor de avond en 235 plaat
sen voor de middag. Ten opzichte van deze 
behoefte is er nu een tekort van circa 118 
parkeerplaatsen.

Varianten voor een oplossing:
Na inventarisatie zijn er 13 mogelijke 
varianten. Voor een aantal varianten wordt 
de mening van de bewoners en wijkraad 
gevraagd: Wat levert het op? Wat zijn de 
ruimtelijke gevolgen? Wat is de doorlooptijd 
van elke variant?

Oplossingen:
Alle varianten zijn bespreekbaar, mits 
realistisch qua financiën, maatschappelijk 
draagvlak en in overeenstemming met het 
bestemmingsplan. Het tijdspad van het 
vervolgtraject verschilt per variant.
De besluitvorming in college en gemeente
raad moet nog plaatsvinden.

Geen enkele variant lost het  
probleem helemaal op.

Bron Gemeente Haarlem
Edwin Hein

Varianten:
A.  Noordzijde Reinaldahuis
B.   Haaksparkeren Leonard Sprin

gerlaan
C.  Groenstrook Prins Bernardlaan
D.  Reinaldapark
E.  Prinses Beatrixdreef
F.  Moskee in het Reinaldapark
G.  Beatrixplein
H.  Beperken kentekenparkeren
I.  Garage Reinaldahuis openbaar
J. Garageboxen flat Reinaldapark
K. Prins Bernardlaan
L. Betaald parkeren
M. Niets doen

De Stichting tot Behoud van de Groene 
Zoom Zuiderpolder vindt het 40-jarig 
 bestaan van het Recreatieschap Spaarn
woude een juist moment om te evalueren 
of het schap nog voldoet aan de uitgangs
punten van de jaren zeventig en of er bij 
de participanten nog voldoende draagvlak 
bestaat om de huidige organisatie voort te 
zetten.
Hierbij spelen uiteraard de alarmerende 
berichten omtrent dreigende substantiële 
financiële tekorten een grote rol. 
Het Recreatieschap Spaarnwoude mag 
geen “Schap van Bijleg” worden…
Daarnaast rijst de vraag of toebedeelde 
taken als beheer en toezicht wel in  
voldoende mate worden uitgevoerd en 
of het beleid zich nog wel toespitst op de 
behoeften van de deelnemende partijen 
(provincie en de gemeenten Amsterdam, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmer
liede en Spaarnwoude en Velsen).
De door het Schap zelf ingezette weg van 
“verpretparking” van het hele gebied zou 
kunnen leiden tot een RECREATIEPARK 
SPAARNWOUDE (zie illustratie), terwijl 
de Stichting tot Behoud van de Groene 
Zoom Zuiderpolder het liefst een BEHEER
ORGANISATIE LANDSCHAP SPAARNWOUDE 

zou zien. Waarmee het bestaan van het  
Recreatieschap Spaarnwoude als organi
satie niet direct ter discussie zou hoeven 
te komen staan, maar in ieder geval wel de 
kerntaken. 

Een Groene Buffer of Groene Long is iets 
anders dan een Recreatiegebied of Pret
park. De regelmatige  en toenemende 
 overlast door luidruchtige muziek
evenementen bijvoorbeeld is het bewijs 
van de vercommercialisering van het 
recreatieschap.

Haarlem, maart 2011
Stichting tot Behoud van de Groene Zoom 
Zuiderpolder
Bernard Felix - secretaris

Recreatieschap Spaarnwoude
Ko van Dijkstraat
Ko van Dijk werd geboren op 25 juli 1916 
in Amsterdam als kind van acteursechtpaar 
Ko van Dijk Sr. en Jetty Riecker. Hij  besloot 
op zestienjarige leeftijd zijn vaders voor
beeld te volgen en acteur te worden; werd 
echter tot drie keer toe niet toegelaten 
tot de toneelschool. Zijn vader nam hem 
onder zijn hoede en gaf hem een plaats in 
zijn gezelschap “Het Schouwtoneel” en Ko 
Jr. debuteerde hier in 1932 in  
“De Kingsfordschool”, een stuk van Cissy 
van Marxveldt.

Gedurende zijn loopbaan als acteur 
speelde Ko bijna 300 rollen met grote  
prestaties in bijvoorbeeld “Othello”,  
“Hendrik IV”, “Van de brug af gezien”,  
“De dood van een handelsreiziger”,  
“Requiem voor een zwaargewicht” en 
“Schakels”. Hij acteerde in verschillende 
films en trad op in vele televisieproducties, 
waaronder de trilogie “Marius”, Fanny” en 
“César” en enkele radiofeuilletons. Zo was 
hij te horen in de populaire hoorspelen 
“Mimosa”, “Koek en Ei” en “Biels en Co”. In 
1957 zorgde Van Dijk voor veel ophef in 
de pers door de hem dat jaar toegekende 
“Louis d’Or” naar aanleiding van zijn rol in 

Molière’s “Tartuffe” publiekelijk te weige
ren. Het juryrapport ging vergezeld van 
enkele goedbedoelde tips die hij voor 
iemand die onderscheiden wordt met 
deze prijs uitermate ongepast vond. In 
1972 ontving hij ter gelegenheid van zijn 
veertigjarig toneeljubileum de prestigi
euze Van Dalsumring uit handen van Paul 
Steenbergen. Ook heeft Ko verscheidene 
malen geregisseerd, o.a. “De getatoeëerde 
roos” en “Cyrano de Bergerac”.

Een van de laatste rollen die Ko speelde 
was Boer Bonte in de televisieserie  
“Dagboek van een Herdershond” onder 
regie van Willy van Hemert. Het sluitstuk 
van zijn carrière in 1978 echter was zijn rol 
in “Herfst in Riga” die hij speelde tegenover 
Mary Dresselhuys. De onverwacht laatste 
voorstelling was op vrijdag 5 mei 1978. 
Ko overleed, alleen in zijn flat in Den Haag 
op zaterdag 6 mei, op 61-jarige leeftijd 
aan een verwaarloosde longontsteking 
gevolgd door een hartinfarct.

bron: www.kovandijk.nl

Heb je groene vingers, of wil je die 
graag krijgen ?

Het gebied tussen Parkwijk en Zuider
polder heet het Meerspoorpad. Het is 
een groene strook met een fietspad, 
waar veel moois van te maken is. Als 
je zin hebt om hier je mouwen op te 
stropen en een soort heemtuin te maken 
meld je dan aan. Dan kunnen we bij 
de gemeente een aanvraag doen om 
dit op te pakken. Er zijn in Haarlem wel 
meer gebiedjes, die door wijkbewoners 
onder handen zijn genomen en tot een 
parkje zijn veranderd, waar ieder van kan 
genieten.
Wat vind je van het plan om van het 
Meerspoorpad misschien wel een Meer
spoorpark te maken ? Laat het weten via 
de wijkraad….

Daphne Huysse (mda.huysse@gmail.com)
Sport in de Wijk
Sport in de Wijk organiseert in de  
zomerperiode sportieve activiteiten op  
het Cruyff Court op:

Maandag 18.30 – 20.30 uur
Dinsdag 16.00 – 18.00 uur
Donderdag 16.00 – 18.00 uur
Zaterdag 14:30 – 16:30 uur

Tijdens de schoolvakanties is er voor alle 
Sport in de Wijk activiteiten in Haarlem een 
aangepast rooster. Check voor het meest 
recente rooster, voor speciale events, voor 
foto’s, filmpjes en nog veel meer:

www.sportindewijk.nl
http://sportindewijkhaarlem.hyves.
nl/?ref=sr

Voor informatie of vragen over de begelei
ding van SportSupport kunt u terecht bij: 

Michael Brink 
mbrink@sportsupport.nl
023-5260302

Alle varianten worden besproken en het college zal een keuze maken. Deze keuze wordt teruggekoppeld naar de 
deelnemers van de participatiebijeenkomst. Vervolgens wordt er een inspraakbijeenkomst georganiseerd voor 
alle omwonenden en belanghebbenden. Daarop wordt een Nota van Antwoord gemaakt door de gemeente. De 
gemeenteraad neemt tenslotte een definitief besluit - ook al met betrekking tot de financiële dekking. Bij verloop 
volgens planning is het Definitieve Ontwerp najaar 2011 gereed.
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De naam van uw straat



Lijn 2, halte Leonard Springerlaan 
/ Jan Sluiterslaan
Het begon allemaal met het plan om 
het Meerspoorpad her in te richten. Met 
dit plan zou o.a. het tracé van de oude 
spoorlijn worden hersteld. Daarmee 
zou de bocht ter hoogte van de kruising 
Leonard Springerlaan en Jan Sluiterslaan 
worden recht getrokken, waardoor er 
geen ruimte meer leek voor de bushalte. 
Ook was aangekondigd, dat er bezuini
gingen voor het OV werden verwacht. 
Dus de herinrichting van het Meerspoor
pad werd afgeblazen. Ook werd aan 
de hand van tellingen geconstateerd, 
dat van de haltes in de wijk Parkwijk en 
Zuiderpolder, de halte aan de Leonard 
Springerlaan hoek Jan Sluiterslaan het 
laagst scoort qua aantal in en uitstap
pende busreizigers. De gemeente is 
verplicht om alle bushaltes zodanig in 
te richten, dat de opstap van stoeprand 
naar bus aan vaste criteria voldoet. Het 
hoogteverschil dient zo klein mogelijk 
te zijn, dus moet de stoep bij de haltes 
worden opgehoogd. Dit brengt uiter
aard kosten met zich mee terwijl de ge
meente probeert zoveel mogelijk kosten 
uit te sparen. Dus leek het verstandig om 
te besluiten om deze weinig gebruikte 
halte op te heffen. Dit stuitte op heftig 
verzet van de mensen die in de buurt 
van de halte wonen. Op 7 april 2011 
werd in de Commissie Beheer besproken 
wat er moet gebeuren met de halte. Er 
werd hartstochtelijk ingesproken door 
een buurtbewoonster. Haarlem heeft het 
streven om mensen zoveel mogelijk met 
fiets of OV te laten reizen, zeker wan
neer de reis naar het Centrum van de 
stad gaat. Dus is het uiterst belangrijk, 
dat mensen op zoveel mogelijk plaatsen 
kunnen in en uitstappen. Het is als het 
ware een ‘duivels dilemma’. Vooral als we 
ons realiseren, dat in de toekomst nog 
meer bezuinigingsheroverwegingen zul
len plaatsvinden, ook op het gebied van 
het Openbaar Vervoer.
De wethouder gaf aan, indien de 
gemeenteraad unaniem van oordeel is 
dat de halte moet blijven, zich daar sterk 
voor te willen maken. Ook wordt een 
hertelling overwogen, daar de cijfers 
van de gemeentelijke telling (in decem
ber 2010) niet stroken met de tellingen 
van de buurtbewoners. Wordt derhalve 
vervolgd…!

Daphne Huysse

Lijn 2: Terug in de tijd. 2
Soms gebeurt het dat je zomaar wordt 
teruggezogen in de tijd. Een gebeurtenis 
opent opeens je herinnering en een warm 
gevoel stroomt je hart weer binnen.  
Zo ook vandaag.
Ik zit op mijn balkon, heerlijk in de zon 
en geniet. Iets verderop stopt lijn 2 bij de 
halte. Niets aan de hand. Ik haal een twee
de kop koffie en hoor opnieuw een bus 
langsrijden en stoppen. Zo snel alweer? 
Dan zie ik dat het het busje is dat voor het 
bijzonder onderwijs rijdt. Er stappen een 
paar kinderen uit. Dit beeld neemt mij 
mee terug naar het eerste jaar dat ik hier 
woonde en dagelijks twee jochies uit de 
bus zag stappen. Broertjes volgens mij, 
omdat de grootste van de twee opval
lend zorgzaam met het kleinere broertje 
omging. Er voltrok zich iedere keer het 
zelfde ritueel. De oudste jongen stapte 
uit, draaide zich om naar zijn broertje en 
wachtte totdat deze naast hem stond.  
Dan sloeg hij zijn arm om de kleine heen 
en, nadat de bus was weggereden, keek 
hij naar links, rechts en weer naar links, net 
zo lang totdat het veilig was om over te 
steken. Behoedzaam liep hij dan met zijn 
broertje naar de overkant. 
Wanneer ik rond vier uur thuis was, 
wachtte ik ze op achter het raam en elke 
keer weer ontroerde de zorg van het ene 
broertje voor het andere mij. Een bijzon
dere gebeurtenis. Als enig kind heb ik dit 
nooit gekend. 
Opeens was het voorbij. Stapten zij niet 
meer uit. Waar zijn zij gebleven? Waren 
zij verhuisd? Gingen zij naar een andere 
school?  Zo gaat dat in het leven, alles 
verandert.
Deze middag realiseer ik mij dat ik het 
beeld van dit liefdevolle gebaar nog steeds 
mis.

Erik van der Leij  

Vuurwerk; oorlog of vrede – terreur of feest?
In de dagen naar het keerpunt van het jaar 
2010 naar 2011 zwelde – ook buiten de  
geoorloofde periode – het vuurwerk
geweld aan tot een allesoverheersende 
lawaaideken die over het land werd 
uitgespreid. Alsof alle frustratie van de niet 
gehaalde doelstellingen van het afgelopen 
jaar een uitweg zocht in de dagen na het 
vrijgeven van de vuurwerkverkoop.  
Je vraagt je af wat er in de koppen van 
de afstekers omgaat: lekker knallen, een 
beetje jennen, gewoon pesten of uitde
handgelopen machogedrag?
In ieder geval is de goegemeente enkele 
dagen hartgrondig wakker geschud en 
dient die typisch Hollandse uitwas maar 
voor lief te nemen. Als je er wat van zegt 
wordt je bijkans om, neer of afgeknald. 
Op oudejaarsdag was het lawaai niet 
van de lucht (nou ja, kruitdamp) en hield 
vreemd genoeg even op om een uur of elf 
’s avonds, om vanaf 00.00 uur een hoogte
punt te bereiken. En dat hoogtepunt stierf 
langzaamaan weg totdat het omstreeks 
04.00 uur verdwenen was – 65 miljoen 
euro verder…
 
Wat restte was een ongehoorde puinhoop, 
een mistige kruitdeken over het land, een 
totaal verstoorde natuur en ook nog twee 
doden, veel gewonden, ettelijke in brand 
gestoken auto’s en een paar honderd  
gearresteerde landgenoten. Volgens de 
media was het dit jaar beter dan in de 
afgelopen jaren…
Bij ons gaat het er niet meer in dat dit een 
typisch Hollands feestje moet blijven: hoe 
leuk het ook is om een paar vuurpijlen en 
wat siervuurwerk af te steken. We kunnen 
als samengepropte samenleving deze 
vrijheid gewoon niet meer aan, gelijk de 
biggen in een te krappe stal, die elkaars 
staarten beginnen af te bijten (excuus voor 
de vergelijking).
 
Kijkend naar het buitenland neem je ken
nis van de mooie grote vuurwerkfeesten, 
de leuke sfeer, de hartelijke gelukwensen 
en de gemeende genegenheid jegens 
elkaar en de mensheid. Een schril contrast 
met de ervaringen in Nederland – en 
helaas ook in onze wijk...
Dus wordt het langzaamaan tijd dat ook 
wij ons wat beschaafder en verantwoorde
lijker gaan opstellen. Laat ons in  
Haarlem het goede voorbeeld geven en 
wij zijn er zeker van dat het binnen enkele 
jaren navolging zal ondervinden van vele 
gemeenten en dat Nederland weer een 
leefbaar, sociaal, natuurvriendelijk en fijn 
land zal zijn!

Graag doen wij hierbij een aantal aan-
bevelingen om Haarlem gastvrij en veilig 
te maken:
Als de gemeente zelf een of twee grote 
vuurwerkshows organiseert – en het afste
ken van individueel vuurwerk tegelijkertijd 
verbiedt – hebben we in ieder geval een of 
twee feestjes waar we elkaar weer kunnen 
vinden (en hebben we wellicht geen extra 
integratiebudgets meer nodig…).  
Een locatie zou langs het Spaarne / Mooie 
Nel kunnen zijn: de heuvels van Schoter
oog als ruime tribune, met een paar goede 
horecaondernemers als uitbaters en een 
ponton midden op het water. Geen veilig
heidsprobleem, een schitterend uitzicht 
en relatief weinig overlast voor mens en 
dier. Een tweede locatie zou in Schalkwijk 
kunnen zijn naast het winkelcentrum. Ook 
daar genoeg ruimte, uitzicht van alle kan
ten, goed bereikbaar en goed beheersbaar.
De winst die we zouden kunnen behalen is 
te vinden in een mooi en veilig feest, waar 
je je kinderen zonder vrees mee naar toe 
kunt nemen, minder gewonden, minder 
opstootjes en uiteindelijk ook  minder 
politieinzet.

Voorts een aanzienlijke reductie van zware 
metalen en andere gifstoffen in de lucht, 
veel minder rommel op straat en vooral 
geen overlast meer voor medemensen en 
dieren. Ook daar pure winst dus!
 
Wat we nu nodig hebben is durf: durf van 
de gemeenteraad, durf van het college 
en durf van ons allemaal. Laten we dit 
jaar onze ego’s eens opzij zetten en laten 
we gezamenlijk strijden voor een mooie, 
gezellige, schone en veilige stad! Oorlog 
wordt vrede en terreur wordt feest! Dan 
begint de Victorie in Haarlem – een eer die 
ons allen toekomt!
 
Haarlem,
Daphne Huysse en Bernard Felix

De Buurtmarktplaats van Haarlem
BUUV is de buurtmarktplaats van Haarlem, 
voor en door bewoners. Bij BUUV gaat het 
om diensten die je als bewoners voor elkaar 
kunt doen. Zonder dat er direct iets tegen
over hoeft te staan.  
Bijvoorbeeld een lift naar de dokter, een 
boodschap doen, uitleg over de pc of met  
iemand een keer koffie drinken. Aan BUUV 
zijn geen kosten verbonden, louter de ge
maakte onkosten moeten betaald worden. 

Bij BUUV kunt u een bericht plaatsen met  
uw vraag of aanbod. U kunt ook zelf reage
ren op een bericht. Dat kan op de prikborden 
in o.a. het Reinaldahuis of in de Zuidparker.
Online op www.buuv.nu of telefonisch 023 
551 7845. In elke wijk is ook een BUUV  
bemiddelaar, waar u terecht kunt. Voor 
Parkwijk en Zuiderpolder is dat Geja Muffels.

Ik ben Geja Muffels –  50 jaar jong – en vanaf 
februari 2010 werk ik voor BUUV; eerst in de 
Slachthuisbuurt en nu in Parkwijk en de Zuider-
polder. Oorspronkelijk ben ik verpleegkundige. 
In de periode dat mijn kinderen opgroeiden ben 
ik 20 jaar kosteres geweest in hartje binnenstad. 
10 jaar geleden heb ik de stap gezet naar het 
welzijnswerk in Haarlem. Daar heb ik gewerkt 
voor opvoedingsondersteunende programma’s 
en bij Moedercentrum Doenja. U leest mijn 
naam ook nog wel eens bij De Hamelink in de 
Slachthuisbuurt. Rode draad in mijn werk is dat 

ik me graag wil inzetten voor mensen die een 
extra steuntje kunnen gebruiken.  En dan niet 
financieel, maar op het vlak van deelname aan 
onze maatschappij. Buuv is voor mij een gewel-
dige uitdaging en de eerste resultaten bevestigen 
alleen maar dat dit een prachtig project is!

Om u een idee te geven van vraag en  
aanbod bij BUUV hebben we een top 3 
samengesteld: 

Vraag 
1)  onderwijs: huiswerkhulp voor kinderen, 

Nederlandse les, voorlezen 
2)  klussen in en om huis: hulp bij  

ophangen of bevestigen, kleine schilder 
en tuinklusjes

3)  vervoer: naar huisarts, ziekenhuis of  
winkelcentrum

Aanbod
1) boodschappen doen voor iemand
2)  gezelschap: koffie drinken, praatje maken 

of samen ergens naar toe
3)  vervoer: naar huisarts, ziekenhuis of  

winkelcentrum

Ook BUUV worden?  Bel BUUV 023 551 7845 
of kijk op www.buuv.nu 

Gea Muffels, april 2011 

Buuv mevrouw Bartels en Geja.
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Parkeerperikelen aan Amnesty Internationalweg
Er wordt door de bewoners (en hun bezoe
kers) nu al ongeveer 8 jaar dagelijks op dit 
veldje geparkeerd. Tot op heden zonder 
dat dit enige overlast veroorzaakt voor 
medebewoners. Auto’s worden geparkeerd 
in denkbeeldige parkeerhavens waarmee 
het op het eerste oog lijkt alsof het terrein 
deel uitmaakt van de parkeerplaats die er
voor ligt. Al die jaren werd het parkeren op 
dit veldje door de politie gedoogd zonder 
noemenswaardig probleem.

Met die mededeling kwamen diverse boze 
bewoners tijdens de wijkraadvergadering 
in mei 2010 langs, omdat er bekeuringen 
waren uitgedeeld!
De bewoners, middels handtekeningen
actie en brief aan de gemeente en onder
steund door de wijkraad ParkwijkZuider
polder, hebben een pleidooi gehouden 
voor het formaliseren van deze parkeer
plaats. Verschillende medewerkers van 
de gemeente Haarlem hebben zich daar 
medio zomer 2010 positief over uitgelaten.

Het verzoek om een stukje groen bij  
het parkeerterreintje aan de Amnesty  
Internationalweg om te vormen tot  
parkeerplaats is in behandeling.
Om dat te kunnen realiseren is een aan
vraag voor een aanlegvergunning en een 
gebruiksvrijstelling nodig. Dit in het kader 
van het bestemmingsplan.
Deze beide aanvragen heeft de Stadsdeel
manager Oost neergelegd ter behandeling 
bij de afdeling Vergunningen. Dat zal een 
aantal weken in beslag nemen.
Als dat proces is doorlopen (inclusief het al 
dan niet indienen van zienswijzen) en het 
is toegekend, dan kan pas tot realisatie 
worden overgegaan.
Daarna wordt er overleg gevoerd om te 
kijken of de bestemming kan worden 
gewijzigd van groenvoorziening in  
parkeervoorziening.
De afdelingen verkeersbeleid, handhaving 

openbare omgeving en dagelijks beheer 
zijn akkoord met de omzetting.
Na een tijd niets meer vernomen te heb
ben heeft de wijkraad een mail verzonden 
met de vraag of er al iets meer bekend was. 

Daarop kwam het volgende antwoord:
‘Ja, de gemeente weet meer, maar het is niet 
om erg blij van te worden.
Om het groen om te zetten in verharding 
(hoe kleinschalig ook) is een aanlegvergun-
ning in het kader van het bestemmingsplan 
nodig. En de afdeling die de afweging voor 
dit geval moet maken heeft negatief geadvi-
seerd. Dat heeft met beleid te maken. We wil-
len natuurlijk zoveel mogelijk groen houden 
in de stad en zeker ook hier bij de stadsrand’.

De Stadsdeelmanager Oost gaat met de 
betreffende afdeling praten om ze moge
lijk op andere gedachten te brengen.

De bewoners en de wijkraad Parkwijk
Zuiderpolder vinden het argument 
om zoveel mogelijk groen in de stad te 
houden natuurlijk te prijzen indien het 
ook realistisch is. Hier is dat duidelijk niet 
het geval want er is een nijpend tekort aan 
parkeerplaatsen waardoor het zicht op 
het gras al jaren wordt weggenomen door 
de auto’s die er geparkeerd worden. Dit is 
het antwoord van iemand die de situatie 
ter plaatse niet kent omdat hij /zij met het 
“boekje” in de hand vanachter het bureau 
de regels uitvoert.
De wijkraad wil graag zo snel mogelijk 
duidelijkheid.

De laatste stand van zaken - februari 2011 - 
is de volgende:
De wethouder was naar de Amnesty Inter
nationalweg gefietst en zag direct in dat 
het weinig zinvol was de bestemming van 
het veldje als groengebied nog langer te 
handhaven. Met de aanleg van de parkeer
plaats is een bedrag van circa € 14.000,- 
gemoeid en de financiering hiervoor moet 
nog worden gevonden. De wijkraad en 
bewoners hebben de stadsdeelmanager 
Ingrid Hamer gezegd dat wij denken  
namens de meerderheid van de bewoners 
te spreken wanneer wij stellen dat wij  
geen haast hebben zolang we weten dat 
de politie niet langer bekeurt. Ze begreep 
dit en gaat met de verantwoordelijke 
personen in overleg om een soort gedoog
periode te bespreken.

Al met al een positief bericht.

Edwin Hein

Kleedjesmarkt en Talentenjacht 
op Koninginnedag 2011
Op zaterdag 30 April organiseert  
Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk  
een Kleedjesmarkt; kinderen kunnen 
voor € 7,50 een grondplaats huren, bij 
het schoon opleveren van de plek  
krijgen zij € 5,00 retour.
Tevens zal er een Talentenjacht worden 
georganiseerd onder de naam ”Parkwijk 
got Talent”. Om 11.00 uur zal er een 
workshop worden gegeven door  
Rody Valks, voormalig deelnemer en live
showartiest van “PopStars”. Rond 13.00 
uur gevolgd door een optreden van het 
Duo “CRo en El Cazzer”. Dit optreden zal 
direct gevolgd worden door de Talen
tenjacht om 14.00 uur.
Voor informatie over het huren van een 
grondplaatsje voor de Kleedjesmarkt en/
of de Talentenjacht “Parkwijk got Talent” 
kunt u surfen naar onze website  
www.ontmoetelkaarinparkwijk.eu.

Overige activiteiten van Stichting  
Ontmoet Elkaar in Parkwijk:
1 Juni - Nationale Straatspeeldag 
Prinses Beatrixdreef, 13.00 – 16.00 uur
15 juni - Een kijkje in de keuken van 
Parkwijk 
Prinses Beatrixdreef, 13.00 – 18.00 uur
17 september - Nazomermarkt 
Prinses Beatrixdreef, 10.00 – 16.00 uur

Er worden elke maand meerdere kleine 
activiteiten georganiseerd door onze 
Stichting; kijk hiervoor regelmatig even 
op het mededelingenbord voor de bloe
menkiosk op het Prinses Beatrixplein.

Parkeerterreintje aan de  
Amnesty Internationalweg

De Stichting tot Behoud van de  
Groene Zuiderpolder heeft het initiatief 
genomen om een informatiepunt in te 
richten in en over de Zuiderpolder.  
De vele bezoekers van het gebied, die 
wandelend, fietsend of gemotoriseerd het 
gebied aandoen, stellen van tijd tot tijd 
vragen over vroeger en over de omgeving.
Daardoor is het idee opgekomen om mid
dels een plekje met uitzicht op de polder 
de informatie voor iedereen beschikbaar 
te maken. Niet in de laatste plaats omdat 
de ‘oerbewoners’ zich realiseren, dat zij op 
een bijzondere locatie wonen: bovenop de 
oudste strandwal van Nederland - 5.600 jaar 
oud. 

Het behoud van het vrijwel laatste stukje 
oorspronkelijk veenweidegebied tus

sen Haarlem en Amsterdam kan wellicht 
bevorderd worden als veel bezoekers 
weten wat er zich in de afgelopen 3.000 
jaar bewoning heeft afgespeeld. Ook voor 
de nieuwere bewoners is het wellicht 
interessant om te weten in wat voor een 
bijzondere omgeving zij leven. Akkerbouw, 
veeteelt en visserij; Spaanse bezetting en 
oorlogsherinneringen; trekschuit, post
koets, spoorlijn, Blauwe Tram en opruk
kend autoverkeer; moerasbos, veenstroom, 
jachtterrein en polderlandschap  het komt 
allemaal aan bod.

Natuurlijk komt er een duidelijke  
kaart van de omgeving, waarop alle  
interessante punten worden vermeld.  
De hoeveelheid informatie is zo groot,  
dat er afwisselend thema’s worden  
gepresenteerd. Dat moet ook de regel
matige passant en de bewoners prikkelen 
om zo nu en dan eens een blik te werpen 
op de borden...

Aangezien het ook een rustpunt (en soms 
zelfs een schuilplek) kan zijn, is besloten 
om er een paar banken en twee fietsenrek
ken bij te plaatsen.
De gemeente Haarlem heeft het initiatief 
gretig omarmd en de inrichting van het 
Informatiepunt Zuiderpolder mogelijk 
gemaakt.

Stichting tot Behoud van de Groene Zoom 
Zuiderpolder
Bernard Felix, Secretaris

Informatiepunt Zuiderpolder wordt geopend

Interview met René Bos
Wij, Nassira Ochud, Nowen Santoso en 
Rumeysa Demerci, de Activity Reporters 
van Parkwijk,  hebben op vrijdag 8 april 
de heer René Bos uitgenodigd voor een 
interview.  
Hij wilde hier 
graag aan 
meedoen. 
De heer Bos 
heeft een  
slijterij in 
Parkwijk 
Haarlem en 
een speel
goedwinkel in 
Heemstede. 

Hij heeft de drankwinkel van zijn vader 
overgenomen. Hij hielp zijn vader eerst 
met de drankwinkel. Hij werkt nu zelf  
in de drankwinkel. De heer Bos heeft  
de drankwinkel al ongeveer 20 jaar.  
Ongeveer twee jaar geleden heeft hij  
in Heemstede een speelgoedwinkel  
geopend. In de slijterij is het meestal 
druk op een vrijdag en op een zaterdag. 
Hij vindt Parkwijk een ontzettend gezel
lige en leuke buurt, maar zelf woont hij 
in Amsterdam. Er werken 2 mensen in 
zijn speelgoedwinkel en in de slijterij.  
Hij vond het leuk dat we hem een inter
view hebben afgenomen.

De Activity Reporters uit Parkwijk 

Activity
Reporters
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Het Moedercentrum Doenja is 
actief voor alle vrouwen uit de wijk.  
Het Moeder centrum biedt onder meer 
Opstapprogramma´s aan  om ouders te 
helpen bij het vergroten van onderwijs
kansen van hun kinderen. Dit is voor ouders 
van kinderen van 12 jaar en van 2 4 jaar. Rie 
Buursink (023-5430607, rbuursink@dock.nl) 
is de contactpersoon voor Opstap. Daarnaast 
biedt het Moedercentrum activiteiten aan 
voor de ontwikkeling van vrouwen uit de 
wijk. Een computercursus, de competentie
balans, fietsles en samen koken zijn activitei
ten die wekelijks worden aangeboden. Loop 
voor meer informatie eens binnen in het  
Moedercentrum of neem contact op met 
Paula Rietveld (06-51209798, prietveld@
dock.nl).

De Speelplek Zuidparker is tijdens werk
dagen op kantooruren geopend. Daarnaast 
zijn er op woensdag, zaterdag en zondag 
specifieke activiteiten voor kinderen. Op 
woensdag en zaterdag van 13.00 – 17.00 
uur zijn er bij mooi weer spelletjes in de 
Speelplek. Bij minder weer wordt er binnen 
geknutseld voor € 0,50 per keer. Peggy  
Meulman (pmeulman@dock.nl) is de  
toezichthouder van de Speelplek. Daarnaast 

is op zondag de Speelplek van 15.00 – 16.00 
uur geopend voor het kinderspeelproject 
Streetwise voor kinderen van 6-12 jaar, 
deelname is gratis. Kinderwerker Yeliz Pala 
coördineert op zondag de kinderactiviteit. 

Het Vadercentrum  
(Prinses Beatrixdreef 2)
Het Vadercentrum Haarlem Oost biedt 
aan mannen de mogelijkheid om zich te 
ontwikkelen op het gebied van opvoeding, 
persoonlijkheid, maatschappelijke betrok
kenheid en werk en scholing. Op maandag, 
dinsdag en donderdag is het Vadercentrum 
geopend op de Prinses Beatrixdreef 2. 
Ondersteuning bieden bij de opvoedende 
rol van vader is een belangrijke pijler voor 
het Vadercentrum. Op verzoek van een 
groep mannen is DOCK daarom gestart met 
doeactiviteiten tussen Vader&Kind. Naast het 
knutselen op de zaterdagmiddag kunnen 
vaders op woensdag en donderdag sporten 
met hun kind. Onder leiding van Sport
Support kan de vader op woensdag met 
zijn kind nieuwe sporten uitproberen zoals 
basketbal, volleybal en hockey. Op donder
dagavond wordt er daarnaast gevoetbald 
tussen vaders en kinderen op het Cruyff 
Court. Voor meer informatie ga naar www.
vadercentrumhaarlem.nl of loop binnen en 
vraag naar projectleider Tim Plaggenborg 
(06-30966572, tplaggenborg@dock.nl) of 
coördinator Rozien Salah (06-38827097, 
rsalah@dock.nl).

Welzijnsorganisatie DOCK Haarlem in Parkwijk
DOCK Haarlem is een brede welzijns
organisatie in Haarlem. DOCK ondersteunt 
Haarlemmers van jong en oud om hun 
eigen zelfstandige positie te versterken. 
Daarnaast zet DOCK zich in voor inwoners 
die onvoldoende de mogelijkheid hebben 
hun talenten te ontwikkelen en voor mensen 
die een positieve bijdrage kunnen en willen 
leveren aan het leefklimaat in zijn of haar 
wijk. Parkwijk is voor DOCK Haarlem een  
aandachtsgebied en daarom zet DOCK  
zich in Parkwijk in voor verschillende doel
groepen. De professionals van de volgende 
afdelingen zijn in Parkwijk actief: kinderwerk, 
jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk, 
Vadercentrum, Moedercentrum en BUUV.   

DOCKING station M.E.E.R. talent 
(Prinses  Beatrixdreef 4)
Het kinderwerk heeft op de Prinses Beatrix
dreef 4 een DOCKING station waar kinderen 
kunnen deelnemen aan diverse technische, 
creatieve activiteiten. Bij DOCKING station 
M.E.E.R. talent kunnen kinderen uit groep 
4 t/m 8 elke dinsdag en donderdag tus
sen 15.30 - 16.30 uur zonder inschrijving 
meedoen voor € 0,50 per keer. Elke laatste 
dinsdag van de maand is er bovendien een 
eindactiviteit.  De eindactiviteit duurt van 
16.30 - 17.30 uur. Voor extra informatie en 
vragen kunt u altijd terecht bij M.E.E.R. talent. 
Of u kunt contact opnemen met kinderwerker 
Edith Dijt via 06-13216539 of edijt@dock.nl.

BUUV
BUUV is een buurtmarktplaats voor en door 
bewoners waar vraag en aanbod van hulp  
bij elkaar komt. Zie bericht elders in de wijk
krant.

De Zuidparker (Bijvoetstraat 5)
Het jongerenwerk en meidenwerk van DOCK 
hebben op maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag een inloop voor alle jongeren uit 
de wijk. Door middel van het aanbieden van 
een ruimte waar jongeren kunnen samen 

komen en ontspannen maakt DOCK de 
jongeren bewust van hun positie en mo
gelijkheden in de maatschappij. Door de 
jongeren zichzelf te laten zijn en door met 
ze in gesprek te gaan over de dagelijkse 
dingen die gebeuren, zoals het wel of niet 
gedag zeggen als je binnen komt, maar 
ook onderwerpen als politiek, discriminatie 
en werk, creëert DOCK bewustwording bij 
de jongeren. Daarnaast zijn er specifieke 
meidenactiviteiten zoals theatersport om 
zichzelf positief te kunnen presenteren of 
Zumba om de meiden bewust te maken van 
hun lichaam. Jongerenwerkers Ferdinand 
Toemeungte (06-23814421, ftoemeungte@
dock.nl) en Marieke de Jong (06-39418020, 
mdjong@dock.nl) verzorgen de inloop in de 
Zuidparker. Voor meer informatie ga naar de 
website www.dockzz.nl/haarlem. 

Bij de speel-o-theek kan speelgoed 
geleend worden voor kinderen van 0-12 jaar. 
Om verschillende soorten speelgoed te ont
dekken en thuis uit te proberen voor minder 
geld. Spelen is belangrijk in de ontwikkeling 
van een kind: van elk stuk speelgoed leren 
kinderen nieuwe vaardigheden. Ontdek 
welk speelgoed of spel je kind leuk vindt. In 
de speelotheek is ook informatie te krijgen 
over speelgoed en spelen. De kosten zijn 
€ 20,- per gezin per jaar. De speel-o-theek is 
op woensdag tussen 13.30-15.00 uur  
geopend in De Zuidparker. Kom eens langs 
of neem contact op met Anneke van Drunen 
(06-51382496, sotoost@dock.nl).

Medialab Parkwijk
Ben jij het soms ook zat om steeds maar 
dezelfde dingen op de radio te horen? 
Of nooit eens dingen te zien die jou 
boeien? 

Daar brengen wij verandering in!

Op het Medialab geven we workshops 
van radio maken tot fotografie projec
ten, van DJ workshops tot korte schrijf
cursussen.

Elke woensdag en vrijdag op de Van 
Loghemstraat 25  zijn er media work
shops voor jongeren van 10-23 jaar uit 
de regio Parkwijk / Slachthuisbuurt / 
Oude Amsterdamse buurt. Woon je hier 
en wil je ontdekken wat jij kunt maken? 
Kom dan eens binnenlopen! Of kijk op 
www.uceestation.nl (Haarlem) of  
neem direct contact op met marilyn@
uceestation.nl.
 
Vrijdag 22 april start de workshop radio 
maken! Schrijf je snel in, want dan ben 
jij straks live te horen op radio Haarlem 
105!

UCee Station/Medialab Parkwijk 
van Loghemstraat 25, 2033 XM Haarlem

Commotie om het Reinaldapark…
De afgelopen tijd is er nogal wat  
commotie ontstaan omtrent de  
vervuilingsgraad van het Reinaldapark. 
Toegegeven, de duidelijkheid was niet 
wat het moest zijn. Eerst geen informa
tiebrief, dan te laat, dan weer verkeerde 
teksten op de informatieborden; het 
kon de toets der kritiek niet doorstaan. 
De wijkraad ParkwijkZuiderpolder – als 
meest betrokken wijkraad – heeft dan 
ook de communicatieweg bewandeld en 
een duidelijke brief aan de betreffende 
projectleidster gestuurd. Als gevolg 
daarvan is er nu een vast driewekelijks 
overleg en is afgesproken dat de hele 
buurt luid en duidelijk wordt geïnfor
meerd als er belangrijke hobbels te 
nemen zijn of nieuws te melden is.
De wijkraad is van mening dat onder de 
huidige omstandigheden een werkbare 
situatie is ontstaan die vruchten moet 
afwerpen. Uiteraard zal de wijkraad 
kritisch blijven ten aanzien van alle  
aspecten van dit belangrijke project.  
Via de website www.parkwijkzuiderpol
der.nl kunt u altijd de laatste informatie 
lezen. De gemeente zal bij elke belang
rijke ontwikkeling via buurtbrieven de 
bewoners op de hoogte stellen van de 
situatie.
 
Tenslotte zal de wijkraad op de struc
turele overleggen blijven aandringen 
op permanente monitoring van de 
vervuilingsgraad en de bijkomstige 
risico’s; indien de volksgezondheid ook 
maar enigszins in gevaar komt, dient 
te worden gehandeld. Dat is de verant
woordelijkheid van de gemeente én van 
de wijkraad. Mocht u vragen hebben, 
neemt u dan vooral contact op met een 
van de leden van de wijkraad.
 
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder
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Erik bedankt!
Het afgelopen jaar was een jaar met veel gebeurtenissen. 
Anton Rossèl trad aan als adviseur van de wijkraad. Een 
ouwe rot in het vak die door zijn bestuurlijke ervaring een 
goede aanvulling van het wijkraadteam is.  Op dit moment 
heeft de wijkraad 7 leden en een aspirant-lid. Daphne 
Huysse werd, door haar benoeming als raadslid voor Groen 
Links, in plaats van wijkraadslid adviseur van de wijkraad. 
In april  vertrok Marjette Schaap, penningmeester, vanwege 
drukke privé omstandigheden.
De wijkraad moet, gezien de zwaarte en impact van de 
zaken die op ons af komen, professioneler gaan werken. 
Hiervoor zijn via de bewonersondersteuning  gelden 
beschikbaar voor scholing van de wijkraadsleden. Helaas 
heeft onze wijkraad door de vele andere werkzaamheden 
nauwelijks gebruik van deze mogelijkheid kunnen maken.
Zo nu en dan komen op onze wijkraadsvergaderingen 
vertegenwoordigers van politieke partijen. Vooral bij grote 
projecten kunnen we bij deze raadsleden lobbyen en onze 
ideeën en meningen overbrengen. Ook zoeken wij de poli-
tiek op om een zo goed mogelijk resultaat voor onze wijk te 
behalen. Dat doen we door het bijwonen van commissie- en 
raadsvergaderingen.
Daarnaast zijn er binnen Haarlem-Oost verschillende 
overlegstructuren voor de wijkraden:

Wijkraden Haarlem-Oost overleg
De wijkraden van de Oude en Nieuwe Amsterdamsebuurt, 
Slachthuisbuurt, Sportliedenbuurt , Scheepmakersdijk 
en onze wijkraad zijn het afgelopen jaar 5 keer bij elkaar 
geweest. Dit overleg vormt, naast het bespreken van 
gezamenlijke belangen, ook het vooroverleg voor het 
Regieoverleg Oost.

Regieoverleg Oost
Dit overleg is in 2010 vijf keer gehouden. Hierbij vergaderen 
de wijkraden Oost met wijkwethouder Rob van Doorn, 
stadsdeelregisseur Ingrid Hamer en vertegenwoordigers 
van politie, Dock, de wooncorporaties en de afdeling 
Verkeer en Veiligheid.  Er werden bestemmingsplannen, 
wijkuitvoeringsprogramma’s,  de Zomerzone Noord en Zuid, 
milieuzaken en handhaving besproken.  

Platform Dagelijks Beheer Oost
Dit overleg  is dit jaar vijf keer gehouden. Ook hierin  ver-
gaderen de Wijkraden Oost met vertegenwoordigers van 
gemeente: de stadsdeelregisseur, de gebiedsbeheerder, 
de afdeling Verkeer en Vervoer, de wijkpolitie, de woon-
corporaties en Dock. Onderwerpen waar bewoners dagelijks 
tegen aan lopen komen aan de orde.
 
Vouchers Goed Idee
De wijken de Slachthuisbuurt en Parkwijk kregen voucher-
gelden te verdelen. Dit geld is te besteden aan projecten ter 
verbetering van de leefbaarheid.
  
De 40+ wijken
Het Ministerie van VROM heeft enige tijd geleden 2 miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor de Slachthuisbuurt en 
Parkwijk. Voorwaarde daarbij was dat ook de gemeente 
Haarlem en de Coöperaties een zelfde bijdrage leverden ter 
verbetering van de leefomgeving en de sociale cohesie. Er is 
door vele organisaties hard gewerkt om deze beschikbare 
gelden op een juiste en doelmatige wijze te besteden. De 
wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder  heeft een paar aanvragen 
ingediend die helaas nog niet allemaal zijn toegekend. 
Vooral op de aanvraag voor een jongerenhonk in Parkwijk 
Noord wil maar geen antwoord komen.
 
Bewonersondersteuning.
Na de introductie begin 2008 is er niet veel gedaan met de 
gelden die beschikbaar zijn voor het inhuren van deskun-
dige hulp bij fysieke projecten (de Bewonersondersteuning 
ruimtelijke plannen en fysieke projecten). Ook de gelden 
voor bevordering van de deskundigheid van de leden van 
de wijkraad en individuele bewoners (Algemene Bewoners-
ondersteuning) zijn amper aangesproken.  
Per 2011 vervalt deze regeling.

 Oostradiaal
 De Provincie bracht in 2009 een ambitieus ontwerp voor de 
ontwikkeling van het gebied tussen het station Spaarnwou-
de en de Amsterdamse Poort naar voren. Een van de ideeën 
is om van de Amsterdamse Vaart weer een bevaarbare 
vaart te maken met woningen aan beide kanten. Rond het 
station winkels, kantoren en woningen. Ook  zijn er plannen 
in diverse varianten voor het doortrekken van de Prins 
Bernhardlaan naar de Waarderpolder.
 
Fly-over
Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de Fly-over. De 
klankbordgroep wordt regelmatig door de ambtenaren bij-
gepraat en op de hoogte gehouden en soms ook om advies 
gevraagd over problemen die zich rondom de uitvoering 
van het project voordoen. Vanaf april 2010 rijdt het verkeer 
over de Amsterdamsevaart via de verlegde wegen. Het ziet 
er naar uit dat de oplevering, zoals gepland aan het eind 
van 2011, gehaald wordt.
 
De Zomerzone  Noord en Zuid
Prinses Beatrixplein  en de Brede School
Het plan voor een Brede School in Parkwijk is door de 
huidige recessie stopgezet.
De Kamer van Koophandel heeft een onderzoek gedaan 
naar de uitbreidingsmogelijkheden van het winkelcentrum.
 
Cruyff Court
Het  Cruyff Court  aan de L. Springerlaan is inmiddels 
geopend. Het is vooral populair bij jongeren.  
Op verschillende dagen wordt er onder begeleiding van 
Sport Support van het Cruyff Court gebruik gemaakt.  
De omwonenden vroegen om faciliteiten voor de jongeren 
omdat er overlast bij de flats is ontstaan. Inmiddels is er een 
toilet geplaatst. Helaas waren er bij de laatste evaluatie in  
februari jl. geen bewoners aanwezig.
 
De Haarlemse School
Er wordt hard gewerkt  aan het nieuwbouwcomplex van 
grondgebonden woningen en appartementen.

Reinaldapark
Het omhakken van de bomen is inmiddels begonnen.  
Dit tot grote schrik van de omwonenden en vaste bezoekers. 
Helaas zal het wel even duren voor er weer een echt park 
terug is. Ondertussen zijn een aantal plannen voor een z.g. 
tussenpark ontwikkeld. Rob Jordaan wil met een groep 
kinderen in de zomervakantie een huttenweek organiseren. 
Het 5de kwartier heeft ook plannen om ludieke acties tijdens 
de renovatie uit te voeren. Op plekken waar dat kan komen 
diverse activiteiten voor alle parkbezoekers.
 
Het Verzetsmonument
Een constante zorg is het op tijd verharden van het pad naar 
en om het monument voor rolstoel en rollator gebruikers en 
het op tijd klaar hebben van het eiland voor de herdenking 
op 4 mei 2011.
 
Nazomerfeest
Een goede traditie werd dit jaar voortgezet. De hele dag was 
er een reeks van activiteiten rond het Beatrixplein en op de 
Beatrixdreef: muziek en dans, kramen met spullen, terwijl 
de politieke partijen en welzijnsorganisaties van zich lieten 

horen. De Brede School Parkrijk verzorgde  
koffie, thee, frisdrank en koek. Extra was dit jaar een  
uitgebreid activiteiten programma voor de kinderen.  
Er gaan steeds meer stemmen op om het Nazomerfeest, net 
als in het verleden, weer op een vaste tijd te houden.  
Bij voorbeeld de eerste zaterdag in september.
 
Politie
In de wijkraadsvergadering komt de wijkgebonden politie 
regelmatig langs. De heer Karademir doet dan verslag van 
de bijzonderheden in de wijk en de wijkbewoners kunnen 
hem vragen stellen en informatie geven. Deze wisselwerking 
bevordert de veiligheid binnen onze wijken.
 
Vervuiling en Verloedering
We hebben sterk het gevoel dat de vervuiling in de wijk 
toeneemt. Rond de flats komt meer zwerfvuil, paaltjes 
die het autoverkeer op en rond de Beatrixdreef moeten 
tegenhouden zijn al jaren verdwenen en worden maar niet 
herplaatst. Keer op keer klagen burgers over de vervuiling 
van hun wijken. Keer op keer krijgen ze te horen dat zij 
zelf de veroorzakers zijn: het is immers hun afval. Dat is 
waar, maar in dit soort zaken dient de gemeente toch een 
leidende rol te hebben.
De gemeente moet haar burgers inspireren tot goed gedrag, 
dat belonen en fout gedrag aanpakken en bestraffen.  
En door te zorgen dat het straatmeubilair in orde is, wordt 
verloedering tegengegaan.
 
Zuidparker
De Zuidparker is sinds november 2009 weer open. Dock en 
Doenja verzorgen er respectievelijk jongerenopvang en  
cursussen voor vrouwen. De wijkraad dringt bij de gemeente 
aan op meer jongerenwerk. De nu toegewezen tijd is veel te 
weinig voor het aantal jongeren in de wijk.
 
Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk
Overleg met de stichting over diverse evenementen in 
Parkwijk. De Stichting bestaat uit een zeer gemotiveerde 
groep vrijwilligers die vele leuke acties voor ons stadsdeel 
organiseren.
 
Stichting De Toekomst
Een aantal Marokkaanse vaders heeft zich verenigd en 
werkt mee aan activiteiten in de wijk, zoals  
de Nationale Straatspeeldag en het Nazomerfeest.  
Ook willen zij bemiddelen bij de problemen met jongeren. 
De problemen zijn nu nog beheersbaar en door voldoende 
aandacht – en zo nodig bijsturing – zal hun inzet bijdragen 
aan een goed leefklimaat in de wijk.

Marktplaats voor zorgruil
Een ambitieus plan van de gemeente om een marktplaats te 
bieden voor hulp bij het huishouden, zorgruil en buurtdien-
sten is inmiddels opgezet. BUUV functioneert vanuit De 
Sprong. Via een berichtje kan via BUUV hulp worden aan-
gevraagd voor het doen van een paar boodschappen, een 
huishoudelijk klusje of vervoer. Degene die vraagt, kan ook 
wat terug aanbieden. Een goed maatschappelijk initiatief 
dat buurtbewoners dichter bij elkaar brengt.
 
Mida Koelman, 30-03-2011

Jaarverslag Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 2010
Erik je hebt heel wat jaartjes met de wijk
raad Parkwijk Zuiderpolder meegedraaid. 
Volgens de Kamer van Koophandel ben je 
secretaris vanaf 1 januari 2006 maar ook 
daarvoor was je al bij de wijkraad betrok
ken.
We hebben geprobeerd om een overzicht 
te maken van de zaken waar je je zoal 
mee bezig hield. Allereerst natuurlijk het 
secretariaatswerk maar daarnaast waren 
er legio commissies en overlegvormen 
waarin je een aandeel had. Om er een paar 
te noemen:
Wijkradenoverleg, Regieoverleg, Dagelijks 
Beheer, Wijkcontracten met de nadruk op 
de verbetering van de sociale cohesie in 
de wijk. Bij het 5de kwartier heb je zelfs 
soep gekookt voor een grote groep. Het 
vele jaren meedenken over de renovatie 
van het Reinaldapark, het Fly-over overleg 
en de Oostradiaal, de Straatspeeldag, het 
parkeren bij het Reinaldahuis en de 40+ 
gelden en nog veel meer. Dit alles om de 
leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
Maar er zijn zaken die blijven irriteren zoals 
het parkeren bij het Reinaldahuis. Dat wil 
nog steeds niet lukken. Al in november 
2008 maakte je daar melding van tijdens 
een openbare vergadering. En de rommel 
op straat heeft ook altijd je ruime belang
stelling. Toch is er zo nu en dan ook een 
opsteker: de bankjes op de Beatrixdreef die 
eindelijk kwamen en waar mensen elkaar 
ontmoeten en in contact komen. 
Daarnaast schreef je artikelen in de Wijk
krant en lazen we je ideeën over menig 
onderwerp in de digitale wijkkrant. Het 
gebeurde dat je commentaar direct uit 
je hart was gegrepen en dat was dan ook 

zichtbaar aan je reactie. We noemen er een 
paar:
Reinaldapark wat zie je eruit.... Dag vogels, 
dag bloemen... hou je poot stijf en laat je 
niet klein krijgen......
Ook had je gesprekken met een vogel. Een 
vogel die bekend staat om zijn nieuwsgie
righeid, een tikkie brutaal is en intelligent 
maar ook eentje die zich weet te handha
ven. Jullie wisselden gedachten uit. Vaak 
filosofisch zo in de stijl van hoe mooi zou 
het hier worden wanneer er een aantal 
knelpunten in Parkwijk werden opgelost. 
Tja, en daar zit nu zo’n beetje de kneep. 
Erik, je vertelde ons dat je moe bent van 
het strijden en de lange tijd die het duurt 
voor je als wijkraadslid ervaart dat het 
helpt om je in te spannen voor de wijk. 
Dat is de reden dat je vanavond afscheid 
neemt. We hebben geprobeerd je als advi
seur voor de wijkraad te behouden maar je 
gaf aan je leven met andere bezigheden te 
gaan inrichten. Wij vinden het jammer dat 
je deze keuze hebt gemaakt maar natuur
lijk respecteren we dit. Daarom willen we je 
bedanken voor je grote inzet voor Parkwijk 
en de Zuiderpolder. We hebben een bloe
metje voor je en een envelopje met inhoud 
om daar samen met je partner iets gezel
ligs mee te gaan doen. We wensen je alle 
goeds toe. Geniet van de goede dingen 
van het leven en we hopen dat we je zo nu 
en dan toch op onze wijkraadsvergadering 
terugzien.
Acta est fabula (“Het verhaal is ten einde”) 

Erik het ga je goed!

Wijkraad PW-ZP
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Wijkraadsleden
Voorzitter: Edwin Hein
Secretaris: Bernard Felix
Penningmeester: Mida Koelman (a.i.)
Algemene leden:
Anton Rossèl: (wijkraadlid)
Peggy Meulman: (wijkraadlid)
Maria Hoed: (wijkraadlid)
Wendy Dijkstra: (redactie)
Mida Koelman: (vicevoorzitter)
Edwin Hein: (webmaster)
Extern: Daphne Huysse: (notulist/adviseur)
Gebiedsgebonden agent:  
Mustafa Karademir

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)

7 juni, 5 juli, 6 september en 4 oktober

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 Bloemen
kiosk, het Reinaldahuis en het medede
lingenbord van de Stichting Ontmoet 
Elkaar in Parkwijk.

Parkwijk-Zuiderpolder in de media
Redactie wijkkrant: Wijkraad Parkwijk
Zuiderpolder
Vormgeving wijkkrant: wend.nl
Webmaster: Edwin Hein
Bezorging wijkkrant: Erik van der Leij

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

Wijkraadruimte: Brede School Parkrijk
Wijkraad ParkwijkZuiderpolder
Prinses Beatrixdreef 6
2033 TX Haarlem

parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-
haarlem.nl

De redactie is zowel inhoudelijk als redactioneel, niet verantwoordelijk voor door derden aangeleverde artikelen

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

Geen spoed, wel politie 0900-8844

 (lokaaltarief )

Meldt Misdaad Anoniem  0800-7000

Wijkagent M. Karademir 0900-8844

U kunt persoonlijk terecht op het bureau

Schalkwijk, Costa del Sol.

Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder

parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Gemeente

Stadhuis  511 30 00

E-mail info@haarlem.nl

Internet www.haarlem.nl

Publieksdiensten/

publieksinformatie 511 51 15

Bureau Handhaving Openbare Omgeving

(fout geparkeerde auto’s, bussen, busjes,  

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens)

 511 49 50

Burgerzaken en belastingen 511 44 80

Burgerzaken

E-mail burgerzaken@haarlem.nl

Belastingen 0800 05 43

E-mail belastingen@haarlem.nl

Grof vuil en tuinafval 0900-8477

Afvalverwijdering & reiniging  511 47 30

Sociale zaken/werkgelegenheid 511 42 00

Veiligheid  511 41 00

Wateroverlast (Reinaldapark) 511 33 48

Diensten

Na 17.30 uur, weekend, spoedeisend

Ambulance  531 91 91

Apotheek  532 07 13

Dokterscentrale 0900 0567  /  511 27 00

Stichting Haarlem Werkt 545 24 84

Zorg en Voorzieningen 511 43 68

Overige

C.R.O.S. geluidshinder Schiphol 020-601 55 55

Anti Discriminatiebureau  531 58 42

Advies en Meldpunt

Huiselijk Geweld 547 29 99

Bouw Wonen en Leefomgeving  511 34 50

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

SOS Telefonische hulp 0900 0767

Stadstoezicht Wijkteam Oost 511 50 42

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

Oost Schalkwijk

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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