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In goed overleg met de gemeente is een 
plan ontwikkeld om de oversteek ter 
hoogte van de Zomervaart te verbeteren. 
De wijkraad heeft vanaf het eerste stadium 
mee kunnen denken over de verbetering. 
In de huidige situatie is een oversteek 
te voet, per fiets of snorfiets eigenlijk 
ondoenlijk. Geen zebra, geen waarschu-
wingslichten of verkeerslichten en een  
erg onoverzichtelijke verkeerssituatie. 
Auto’s schijnen qua prioriteit hoog boven 
het andere verkeer te zijn verheven.
 
Met de nieuwe plannen ontstaat een dui-
delijker beeld voor alle weggebruikers en 

wordt afbuigend autoverkeer afgeleid  
van het afbuigende of doorgaande fiets-
verkeer. Zelfs de voetganger krijgt  
een beetje meer ruimte, alhoewel een 
zebra nu (nog) niet is ingepland. Ook in  
de voorgestelde waarschuwings- of ver-
keerslichten is nog niet voorzien.  
De wijkraad zal die wens echter blijven 
herhalen, daar per 1 maart 2014 (minder 
dan een jaar vanaf nu) het Reinaldapark 
geopend wordt en er veel meer wande-
laars kunnen worden verwacht vanuit de 
Slachthuisbuurt. Ook de bereikbaarheid 
van fietsers vanuit Parkwijk richting stad 
zal daardoor aanmerkelijk worden ver-
beterd. Nu ligt de PBL er immers als een 
barrière tussen Parkwijk-Zuiderpolder en 
de rest van Haarlem-Oost.
 
Eind april zal naar verwachting de in-
spraakperiode voor de direct betrokkenen 
van start gaan, zodat binnen afzienbare 
tijd begonnen kan worden met de uitvoe-
ring van het plan. Ook in deze sombere 
tijden wordt er dus gelukkig nog gewerkt 
aan verbetering van ons stadsdeel!
 
Bernard Felix

Wijkraad

Pa
rk

wijk-Zuiderpolder

Voorwoord van de voorzitter

In de achter ons liggende tijd is de wereld 
wat veranderd: Het parkeren bij het 
Reinaldahuis is helaas nog niet verbeterd, 
maar gelukkig gaan geen van de voorge-
stelde 18 aanpassingsplannen door.
Het Monumenteneiland is waardig opge-
knapt en inmiddels verlicht;  wij houden 
onze zorg over het oneigenlijk gebruik.
Het Reinaldapark begint vorm te krijgen; 
de wijkraad is nauw betrokken bij het 
overleg.
Het plan om het Liewegje rigoureus te 
veranderen is tot staan gebracht; er komt 
een nieuw wegdek en er worden wat  
officiële parkeerplaatsen gecreëerd.

Binnenkort gaat gesproken worden over 
het masterplan Haarlem Oost, U weet 
wel, dat plan van toeristische boulevards, 
een ringweg Oost en meer van dat leuke 
gedachtegoed.

In het lopende jaar staat veel te gebeu-
ren: de bouw van het Huis van Hendrik 
(Berlagelaan) en de verdere uitwerking 
van plannen voor de Jan Sluyterslaan – 
een complete nieuwe straat met fraaie 
woningen en genoeg leefruimte.

Natuurlijk houden we het wijkcontract 
met de gemeente goed in de gaten; bij 
voorbeeld om de omgeving van het  
Station Spaarnwoude grondig aan te  
pakken. Schoon, heel en veilig lijkt wel  
erg noodzakelijk in dat deel van de wijk!

De wijkraad staat te trappelen van  
ongeduld om weer actief deel te nemen 
aan alle discussies, praatgroepen en  
platforms, die de gemeente na de laatste 
reorganisatieronde voor ons in petto 
heeft. Inclusief nieuwe functiebenamingen 
– en dat is erg wen-
nen…
 
Edwin Hein, 
voorzitter wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder w
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Pré Wonen actief in Parkwijk
Pré Wonen heeft ambitieuze plannen voor 
Parkwijk. Het is één van de Haarlemse 
wijken waar samen met Ymere, gemeente, 
welzijnsinstellingen en betrokken bewo-
ners intensief wordt samengewerkt om 
Parkwijk te veranderen in een vitale en 
gewilde wijk. Waar mensen prettig wonen 
in fijne huizen en in een prettige woon-
omgeving. Dit gebeurt door grootschalige 
sloop- nieuwbouw, maar ook door het 
vergroten van de leefbaarheid in de wijk.  
Wat ziet u als bewoner van deze activiteiten?

Entree en buitenruimte  
Leonard Springercomplex
Samen met de bewonerscommissie van 
het tweede en vierde appartementen-
gebouw van de Leonard Springerlaan, 
is een plan uitgewerkt om de entrees te 
verfraaien en de bergingen opnieuw in te 
delen. Ook de buitenruimte wordt opge-
knapt, zodat de appartementengebouwen 
er weer schoon, heel en veilig bij staan. De 

start van de werkzaamheden staat gepland 
op half maart 2013. De bewonerscom-
missies van Ymere en Pré Wonen werken 
samen aan een plan om de duivenoverlast 
bij de flats te beperken. 

Herstructurering Jan Sluyterslaan 
en omstreken
In het complex Jan Sluyterslaan vinden 
veel verhuisbewegingen plaats.  
Pas wanneer de woningen in de eerste  
fase leeg zijn, kan er gestart worden met 
de eerste sloop. De verwachting is dat 
dit in het derde kwartaal van dit jaar zal 
plaats vinden. 

Moesmobiel en Fruitgaard
Het Moesmobiel en de Fruitgaard staan er 
ogenschijnlijk rustig bij. Maar dat betekent 
niet dat er niets gebeurt. In het Reinalda-
huis worden al de eerste kiemen getrokken 
voor de groenten die in het voorjaar  
geplant kunnen worden. Wilt u ook mee-
doen in het project? Gaat u gerust langs  
of belt u even met Pré Wonen. 

Winkelcentrum Zuiderparker
Het Winkelcentrum Zuiderparker en de 
bovenliggende woningen zijn geschil-
derd. Maar daar blijft het niet bij. Samen 
met winkeliers en organisaties wordt een 
plan uitgewerkt om het winkelcentrum te 
verbeteren. Het winkelcentrum moet veilig 
zijn en schoon. Dit lijkt eenvoudig op te 
lossen, maar vraagt veel tijd en inzet. 

Nieuwe samenstelling wijkraad
In de wijkraadvergaderingen van april 
is de wijkraad in nieuwe samenstelling 
benoemd. Anton Rossèl heeft aangege-
ven terug te treden en zich alleen nog 
met de distributie van de wijkkrant bezig 
te willen houden. De wijkraad Parkwijk-
Zuiderpolder is Anton uiterst dankbaar 
voor het vele werk en de waardevolle 
adviezen van de afgelopen jaren. De 
ruime ervaring van Anton in bestuurs-
functies heeft de wijkraad veel gebracht 
en daarvan zal nog lang gebruik worden 
gemaakt.
 
In de wijkraadvergadering van mei is 
de wijkraad in nieuwe samenstelling 
aangetreden.
Mida Koelman had aangegeven de ge-
combineerde functie van penningmees-
ter en vicevoorzitter te willen inruilen 
voor het gewone wijkraadlidmaatschap 
en daarbij bijzondere portefeuilles te 
willen beheren. De wijkraad is daarmee 
bijzonder ingenomen en zal graag ge-
bruik blijven maken van haar expertise 
op velerlei gebied.
Edwin blijft voorzitter en zal – door zijn 
vaak wisselende werktijden – bijgestaan 
worden door Wim Kleist en Bernard Felix 
als vicevoorzitters.  Wim is daarnaast 
penningmeester en Bernard secreta-
ris. Maria Hoed zal de notulen blijven 
verzorgen. Bernard en Wendy Dijkstra 
blijven de wijkkrant produceren.
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Zorgeloos op vakantie!
De vakantietijd is weer aangebroken: 
heerlijk! 
Maar het is ook de tijd om zorgvuldig 
met uw huis en inventaris om te gaan als 
u voor langere tijd wegbent.

Hieronder wat tips van de politie en van 
de wijkraad:
–   Draai de deuren altijd op het nachtslot
–   Sluit alle ramen, ook het toiletraam
–   Zorg voor goede kwaliteit hang- en 

sluitwerk
–   Monteer een inbraakstrip op uw 

buitendeuren
–   Toon niet dat u op vakantie bent: 

Geen briefje ophangen, geen leesmap 
aan de deur en geen sleutel onder de 
bloempot

–   Zorg voor goede binnen- en  
buitenverlichting – eventueel op 
tijdschakelaar

–   Laat geen bericht op de telefoon-
beantwoorder achter dat u op  
vakantie bent

–   Vertel niets van uw plannen op Twitter 
of Facebook

–   Laat uw brievenbus legen, maar laat 
de post of de kranten niet zichtbaar 
op tafel leggen

–   Zet waardevolle spullen niet ‘in de 
etalage’.

Voor het goed beveiligen van uw  
woning of woonark kunt u terecht op  
de site www.politiekeurmerk.nl

De wijkraad wenst u een fijne vakantie 
en een prettige thuiskomst!

Er is ook aandacht voor het opnieuw in-
richten van het binnenterrein. De parkeer-
plekken zijn te kort en de entrees naar de 
bergingen niet goed zichtbaar. Regelmatig 
staat er vuil en afval. Dit geeft onveilige en 
brandgevaarlijke situaties. Ook de bewo-
ners worden niet vergeten, wij zullen hen 
zeker betrekken bij de herinrichting.  
Door goede afspraken met elkaar te maken 
hopen we de uitstraling, bereikbaarheid  
en veiligheid in het complex te verbeteren.

Appartementen Staalstraat- 
Bazellaan
In de Staalstraat- Bazellaan is gestart met 
het aanpakken van het schilderwerk van 
de complexen. De portieken worden van 
binnen opgeknapt. De buitenkant krijgt 
een frisse schilderbeurt. In het voorjaar 
wordt gestart met een leefbaarheids-

project. Pré Wonen hoopt met bewoners 
samen een plan te ontwikkelen om de leef-
baarheid in en rondom de appartementen 
te verbeteren. Hiervoor hebben we de hulp 
nodig van de bewoners. Tijdens huisbezoe-
ken gaan we hun wensen inventariseren. 
Wat wil men? Dat het groen wordt opge-
knapt, extra speelplekken, of juist ruimte 
om elkaar te ontmoeten? We gaan onze 
best doen om de wensen van de bewoners 
te vervullen. 

Informatie?
U ziet het, er gebeurt heel veel. Wilt u meer 
informatie over deze activiteiten? Neemt u 
dan contact op met Pré Wonen, consulent 
wijkbeheer Gratia Probst. 
Zij is te bereiken op telefoonnummer  
088 77 00 000. 

Impressie groene ruimte Jan Sluyterslaan
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Fijnstof blijft ons belagen

De wijken Parkwijk-Zuiderpolder liggen 
ingesloten tussen de (hele vieze) A9, 
de A 200 (Amsterdamsevaart), de A 205 
(Schipholweg) en de Prins Bernhardlaan. 
In dat gebied liggen ook nog de vieze 
bedrijventerreinen De Liede (gemeente 
Haarlemmermeer) en het Polanenpark 
(gemeente Haarlemmerliede en Spaarn-
woude). Tel daarbij op de Polderbaan 
van Schiphol, Tatasteel uit IJmuiden en 
de Waarderpolder en je hebt een aantal 
forse veroorzakers van fijnstof op je stoep 
en in je achtertuin.
 
Opvallend was de uitspraak van een der 
bewoners van de Amsterdamsevaart ter 
hoogte van de Amsterdamse Poort: ‘sinds 
de fly-over open is, merk ik duidelijk dat 
er minder zwart stof op mijn vensterbank 
ligt. Dat betekent dus dat er wel degelijk 
verschil te merken is door aanpassingen 
in het verkeer’.

Het is dan ook erg frustrerend voor de 
bewoners van de Scheepmakersdijk, de 
Amsterdamse buurten en van Parkwijk-
Zuiderpolder, dat de Waarderpolder nu 
ineens – en tegen de afspraken in – weer 
volop gebruik wil maken van de Amster-
damsevaart. Volgens de Kamer van Koop-
handel, de Industriekring Waarderpolder 
en de VVD moet de afwaardering van de 
Amsterdamsevaart worden afgeblazen en 
moet het verkeer in volle hevigheid van 
alle kanten langs woonwijken kunnen 
denderen.

De gezamenlijk wijkraden in Haarlem 
Oost hebben een brandbrief aan het col-
lege en aan de gemeenteraad geschre-
ven om vast te houden aan de afspraken 
en zich niet te laten verleiden tot het 
aanpassen van de duidelijk overeenkomst 
van destijds: zodra de fly-over in gebruik-
genomen wordt, wordt de Amsterdam-
sevaart afgewaardeerd (versmald), zodat 
het vrachtverkeer en het doorgaande 
verkeer zo spoedig mogelijk de Waarder-
polder inrijdt en de woonwijken worden 
ontzien.
De ludieke actie van de autominnende 
instanties (het weghalen van één der 
inderdaad afschuwelijke bakken) werd als 
een regelrechte belediging gezien door 
de bewoners van Oost. Gelukkig hebben 
vele politieke partijen het standpunt van 
de gezamenlijke wijkraden Oost omarmd 
en hun adhesie betuigd.
 
De wijkraad tracht een afspraak te maken 
met de GGD om voor heel Haarlem Oost 
een onderzoek te starten naar de ge-
zondheidstoestand van de bewoners in 
stadsdeel Oost.
 
De 2.000 slachtoffers van fijnstof per jaar 
in Nederland en het bekorten van een 
mensenleven met 5 jaar door dezelfde 
oorzaak, rechtvaardigen naar de mening 
van de wijkraad een gedegen onderzoek 
en een consistent beleid!
 
Bernard Felix

Zienswijze Ontwerp  
Natuurbeheerplan 2014
De provincie Noord Holland heeft 
een Ontwerp Natuurbeheerplan 2014 
ter visie gelegd. Opvallend is dat de 
gemeente Haarlem zich daarin als een 
witte vlek presenteert. Natuurlijk heeft 
de wijkraad – in het bijzonder Mida 
Koelman – zich verbaasd over deze 
uitzonderlijke situatie.

Mida heeft dan ook een zienswijze 
geschreven namens de wijkraad, 
waarin in ieder geval een beroep op de 
provincie wordt gedaan om de Zuider-
polder weer ‘in te vullen’ op de kaart 
van belangrijke natuurgebieden.
Ten tijde van de onmogelijke plan-
nenmakerij voor een voetbalstadion 
in de Zuiderpolder, had de gemeente 
er natuurlijk belang bij dat het gebied 
een lage natuurwaarde had. Men wilde 
immers bouwen…

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
realiseert zich echter dat de Zuiderpol-
der een bijzonder veenweidegebied is, 
dat deel uitmaakt(e) van de oorspron-
kelijke ecologische verbindingszones. 
Daarnaast is het onderdeel van het 
eerste Noord-Hollandse Aardkundig 
Monument (en derhalve een milieube-
schermingsgebied)  en ligt het binnen 
de inundatiegebieden van de Stelling 
van Amsterdam (nota bene Unesco-
werelderfgoed).

De uiterst dunne noord-zuid verbin-
ding van groene gebieden (de nu nog 
groene westflank van de Haarlemmer-
meer, de Poelpolder, de Zuiderpolder, 
de groengebieden van Recreatie-
schap Spaarnwoude en het westelijke 
Zaangebied) dient ten koste van alles 
gehandhaafd te blijven. Mocht deze 
groene ader sneuvelen, dan is het afge-
lopen met de natuurlijke verbindingen 
In Zuid-Kennemerland.

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder is 
zich bewust van het belang van deze 
verbindingszone – nu de gemeente en 
de provincie nog…
 
Bennie van Buyten
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Vijf jaar meezinggroep Parkwijk – 
een jubileum!
Heel fijn dat ik in de wijkkrant voor 
Parkwijk-Zuiderpolder een stukje mag 
plaatsen over onze zanggroep.
Nu alweer vijf jaar komen er iedere 
woensdagmorgen mensen binnenwaai-
en die toe zijn aan iets vrolijks. En wie is 
dat eigenlijk niet? Dat zijn we toch alle-
maal! Dat vrolijke zit hem in het zingen 
zelf want het blijkt dat iets proberen 
te zingen je vanzelf vrolijker maakt. 
Natuurlijk is het ook grappig wanneer 
je jezelf een soort dierlijk geluid hoort 
produceren. Maar wat uitschieters 
richting het “voice of holland idee” kan 
maken dat je, heel soms, zelf versteld 
komt te staan van eigen kunnen.

Daar is het echter niet om te doen bij 
de Parkwijk Zanggroep. Integendeel, 
het gaat om wat gezelligheid en die 
wordt dan ook mede bereikt onder 
een goede kop koffie of thee “met iets 
erbij” in de pauze. Dat mensen dit alles 
kunnen waarderen hoeft de groep “Uit 
het Parkwijkse leven gegrepen” - want 
dat is de officiële naam van de groep - 
allang niet meer waar te maken. 
 
Als het anders was geweest waren de 
mensen gewoon lekker thuis geble-
ven. Maar nee, ze blijven maar komen 
naar de “Vleugel”. Dat is een heel mooi 
zaaltje achter de Pastoor van Ars kerk. 
Iedere woensdagmorgen kan daar 
iedereen even gelukkig worden van 
bijna niets. Het nieuwe seizoen start 
op woensdag 2 oktober. Schrijf het op! 
Nou ja, noem het zomaar iets wegzin-
gen “bijna niets”. Het is meer dan je van 
jezelf had verwacht en daar helpt ook 
de goede keuze van de meezingliedjes 
bij en niet te vergeten de professionele 
pianobegeleiding. Oh ja…. die teksten, 
soms bijna om rode oortjes van te 
krijgen, die hoeft niemand te kennen 
want die worden steeds op een groot 
scherm geprojecteerd. Wat is er nog 
meer over te vertellen?

Het blijft allemaal simpel maar wel heel 
leuk. Kom ook eens bij ons kijken! We 
hebben nog een plaatsje voor u vrij-
gehouden! Iedere woensdagochtend 
om 10.00 uur begint het. Om 11.30 uur 
wordt u dan weer losgelaten en voelt u 
zich voor twee euro - want dat zijn de 
kosten - de hele verdere dag een ander 
mens. U bent van harte welkom!

Rudolf Konersmann 
Pianist

Buurtbedrijf zorgt voor schonere buurt
In januari is het Buurtbedrijf Haarlem 
Oost gestart met haar activiteiten voor de 
Slachthuisbuurt en Parkwijk. De officiële 
start wordt gevierd in het voorjaar, als het 
pand aan het Van Zeggelenplein na een 
verbouwing in gereedheid is gebracht. 
Het Buurtbedrijf heeft een tweeledig doel. 
De werkzaamheden van het Buurtbedrijf 
dragen direct bij aan de leefbaarheid in 
de wijk, waarbij de thema’s schoon, heel 
en veilig centraal staan. Bovendien schept 
het Buurtbedrijf een werkleeromgeving, 
waarin buurtbewoners met een afstand tot 
de arbeidsmarkt kunnen werken aan de 
verbetering van hun arbeidsmarktkansen. 
Het Buurtbedrijf is een samenwerkings-
verband van de drie woningbouwcorpo-
raties Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen, 
de gemeente Haarlem, Spaarnelanden en 
Paswerk. 
Het Buurtbedrijf bestaat uit meerdere 
onderdelen:

1.  De wijkploeg: een team bestaande uit 
gemiddeld 5 mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, die eenvoudige 
werkzaamheden uitvoeren in de open-
bare en semi-openbare ruimte. Dit werk 
wordt uitgevoerd onder leiding van een 
meewerkend voorman. 

2.  Het klussenteam: een door Ymere gefaci-
liteerd team bestaande uit een allround 
vakkracht van Ymere die optreedt als 
leermeester voor twee leerlingen. De 
leerlingen worden opgeleid tot vak-
kracht opleiding Service Medewerker 

Gebouwen of een vergelijkbare op-
leiding. Het team knapt klussen op in 
huurwoningen van Ymere, uitsluitend in 
Haarlem Oost. 

3.  De balie aan het Van Zeggelenplein: er 
is een duidelijk herkenbare en bereik-
bare plek in de wijk waar vanuit alle 
teams werken en waar u als bewoner uw 
melding kunt doen. Hier is de balieme-
dewerkster het gezicht van het Buurtbe-
drijf en zij ondersteunt tegelijkertijd in 
de administratie.

4.  Het toekomstige dienstenteam: het 
dienstenteam verricht eenvoudige 
zorgdienstverlening aan bewoners in 
de wijk. De start van het dienstenteam 
wordt later dit jaar verwacht. In overleg 
met wijk- en buurtbeheerders, wijkcoa-
ches en regisseurs van de corporaties en 
de gemeente worden de te verrichten 
werkzaamheden in kaart gebracht en 
uitgevoerd door de teams in oprichting.

Tot de opening van het kantoor aan het 
Van Zeggelenplein opereren het klussen-
team en de wijkploeg vanuit respectieve-
lijk het Ymere-kantoor en De Sprong, het 
oude schoolgebouw aan het Beatrixplein. 
Op weg naar de officiële start worden de 
teams bemand en moeten de activiteiten 
hun effect krijgen, zichtbaar in de buurt. 
Een eigen logo en outfit voor het Buurtbe-
drijf zullen deze zichtbaarheid versterken.
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Even voorstellen; 
BW(Beschermd Wonen) Zuiderpolder

Gans Guus in de Zuiderpolder
Al ruim 20 jaar geleden, ergens in de 
winter, kwam ze aanlopen, Gans Guus. 
Eerst wisten we nog niet wie Guus was, 
en wat ze kwam doen, maar ze nam haar 
intrek, eerst op het betonnen eilandje 
van het Kunstwerk van Auke de Vries.  
Ze had een flink postuur, een beetje 
bourgondisch, zou je kunnen zeggen. 
Maar dat komt door haar voorouders. 
Ze was er eerst nog niet gerust op of ze 
hier wel kon blijven. De buurtbewoners 
wisten ook nog niet zo goed wat ze van 
haar konden verwachten, maar zolang 
ze zichzelf kon redden, vonden de mees-
ten het best en ook wel gezellig.

En op een goeie dag had ze blijkbaar 
kennis gemaakt met een mooie witte 
ganzenman, want ze kwam de bam-
boestruik uitlopen met 3 kleine geel en 
geelbruine kuikens. Intussen was haar 
vriend weer vertrokken dus bracht ze 
haar kinderen als één-oudergezin zorg-
zaam groot.

Ze heeft al vele avonturen meegemaakt, 
daar kan ze uitgebreid over vertellen.
En inmiddels is ze al meerdere malen 
over-overgrootmoeder. Eigenlijk wil ze 
ieder jaar ook nog wel aan gezinsuitbrei-
ding doen, zoals iedere goede ganzen-
moeder betaamd. Maar dat vinden de 
mensen-buren geen goed idee. Sinds 
al zeker zo’n 10 jaar worden haar eieren 
- en de eieren van haar familie - vroeg-
tijdig in de dop behandeld, zodat de 
omvang van de familie beperkt blijft. Dit 
wordt nu een aantal jaren vakkundig uit-
gevoerd in opdracht van en overleg met 
de gemeente, door een gespecialiseerd 
bedrijf genaamd Hofganzen. Zo leeft de 
uitgebreide familie met zo’n 25 leden 
in en om de schuine flat. Tot plezier van 
velen.

Van belang is wel, dat de familieleden 
gezond blijven; dat houdt in ieder geval 
in, dat ze rust hebben en bij voorkeur 
niet of zo weinig mogelijk gevoerd 
worden. Dit om te voorkomen, dat ze te 
eentonig eten krijgen en te afhankelijk 
worden van het voeren.

Hartelijke groeten namens Guus en haar 
familie!
 
Opgetekend door Daphne Huysse
 

BW Zuiderpolder is een woonvorm voor 
mensen (vanaf 18 jaar) met een stoornis 
binnen het autistisch spectrum. De RIBW/
KAM (Regionale Instelling Beschermd 
Wonen Kennemerland/Amstelland en 
Meerlanden) begeleidt deze mensen, op 
verschillende levensgebieden (bijv. wonen, 
werken, sociale contacten), naar een zo 
zelfstandig mogelijk leven.

BW Zuiderpolder bevindt zich op de Chris 
Soumokilstraat 17 t/m 27 en bestaat uit 13 
zelfstandige wooneenheden, een groeps-
ruimte, wasruimte, gezamenlijke keuken 
en het kantoor van de woonbegeleiding. 
(nr 21). Elke dag, van 8.30u tot 22.30u, is er 
begeleiding aanwezig op de woonvorm. 
Voor de nacht is er, in geval van nood, een 
telefonische bereikbaarheidsdienst.
Het team van BW Zuiderpolder  

(Autismeteam) biedt ook begeleiding aan 
zelfstandig wonende cliënten met een 
stoornis in het autistisch spectrum. Het 
werkgebied van het team strekt zich uit 
over Haarlem en directe omgeving.

In de wijkraadvergadering van 5 maart jl. 
heeft teamleidster Miriam Huynen samen 
met de woonbegeleidster Mirjam de Boer 
deze woonvorm geïntroduceerd. Ook werd 
verteld wat een stoornis in het autitisch 
spectrum inhoudt.

Voor de buurt goed om te weten welke 
mensen hier wonen en voor de bewoners 
van de Zuiderpolder goed om bekend te 
raken met de buurt en eventuele activitei-
ten die hier georganiseerd worden.
Voor meer informatie: www.ribw-kam.nl 
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Winkelgebied onder de loep 

Succes door overleg met gemeente

Op woensdag 9 januari 2013 vond een 
schouw plaats op en rond winkelgebied 
Beatrixplein gemeente Haarlem. 
Vertegenwoordigers van de politie, 
winkeliers, eigenaar, brandweer, gemeente 
en het CCV maakten een uitgebreide 
rondgang door het winkelgebied. 

Een en ander vond plaats in het kader 
van het Keurmerk Veilig Ondernemen, 
dat momenteel door de ondernemers in 
samenwerking met de andere partijen 
wordt gevolgd. Doel van het keurmerk is 
om te zorgen voor een schoon, heel en 
veilig winkelgebied. Tijdens de schouw 
werd dan ook gelet op zaken als veiligheid, 
bestrating, vuil, uitstraling etc.

Deze dagschouw was de tweede activiteit 
in het kader van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen nulmeting. Binnenkort 
zal ook een schouw in de avonduren 
plaatsvinden.

Uiteindelijk zullen al deze activiteiten 
tot concrete maatregelen moeten leiden 
om de veiligheid en uitstraling van het 

winkelgebied te behouden en waar nodig 
te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Floor Thomasse, 
Economisch Veldwerker, 06-11645444 / 
f.thomasse@advieszaken.nl

Gedurende de afgelopen weken heeft 
intensief contact met de gemeente geleid tot 
het bijstellen van de verkeerslichten op de 
kruising Prins Bernhardlaan / Dr Schaepman-
straat. De fietsers hebben nu tweemaal 
groen licht in een cyclus – dat maakt het 
oversteken een stuk gemakkelijker en sneller.

Tot voor kort stond je als fietser lang te 
wachten en te kijken naar de eveneens 
wachtende auto’s op de Prins Bernhardlaan 
richting Amsterdamsevaart; alleen het 
verkeerslicht vanaf de Amsterdamsevaart 
stond dan op groen – terwijl er geen ver-

keer passeerde. Hogelijk frusterend! Met als 
gevolg dat de fietsers in arren moede maar 
op goed geluk door het rood reden.

Een presentatie tijdens een openbare wijk-
raadvergadering opende de ogen van de 
aanwezigen: en met resultaat!

In de toekomst valt er nog meer te verwach-
ten: de aanleg van de fietssnelweg gaat van 
grote invloed zijn op de bestaande situatie. 
De positie van de fietsende weggebruiker 
en van de voetganger zal aanmerkelijk 
verbeteren. 

Parkwijk in het Nieuws – goed en 
slecht…
In het Haarlems Dagblad van 31 mei 
jl. stond op de pagina´s 12 en 13 een 
versie van de serie “In de buurt”. Over-
wegend positief over de wijk en veel 
informatie: van kinderboerderij, via de 
wijkagent tot de “hemel op aarde” en 
het Reinaldapark. Leuk om te lezen en 
een uitstekend initiatief van het HD! De 
wijkraad is daar erg mee ingenomen!
Waar de wijkraad minder mee is 
ingenomen zijn de berichten die men 
ontving over drugsdeals en de bijbeho-
rende overlast in de omgeving van de 
Bijvoetstraat. Kinderen worden aange-
sproken en geconfronteerd met deze 
uitwassen van onze maatschappij en 
de sfeer op straat is ronduit grimmig!  
Ook de berichten over vermeende 
illegale bewoning aan de Margadant-
straat en de daarmee gepaard gaande 
geluids- en parkeeroverlast is reden tot 
zorg. Met de wijkagent wordt bespro-
ken welke mogelijkheden er zijn om 
overlast te beteugelen en de te goeder 
trouw zijnde bewoners tegemoet te 
komen.
Mocht u zorgen hebben omtrent een 
in uw ogen illegale, onacceptabele of 
onwenselijke situatie, meldt u dat dan 
schriftelijk, met zoveel mogelijk details, 
aan de wijkraad. Buiten de periodieke 
contacten met de wijkagent zullen wij 
gefundeerde klachten bespreken op de 
verschillende overleggen met de ge-
meente.  En meerdere klachten, helder 
geformuleerd, kunnen een ongewenste 
situatie wellicht wegnemen.

Bernard Felix – secretaris
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De plaats waar de begraafplaats heeft 
gelegen anno 2011. In het landschap is 
niks meer terug te vinden van de begraaf-
plaats, die lag waar nu de waterpartij is. 
Foto: Robert van Vuuren.

Het Verzopen Kerkhof
Bron: Noord Hollands Archief – Robert van 
Vuuren

Op een avond in 1884 stopte de trein uit 
Amsterdam op het oude station van Half-
weg. Een jonge dame stapte uit en vroeg 
vervolgens aan de spoorwegbewaak-
ster de weg naar de Zwetbrug. Ze werd 
doorverwezen naar de eenzame brug in de 
richting Haarlem. Onder de Zwetbrug ont-
moette het water van de Ringvaart dat van 
de Amsterdamsevaart. De netjes geklede 
dame verdween in het donker.

Enkele uren later passeerde een voerman 
de Zwetbrug en dacht iets in het water te 
zien. Hij sprong van de bok en ontwaarde 
een lichaam. Het bleek een goed geklede 
jonge dame te zijn; ze was verdronken in 
het donkere water.

Na drie dagen hobbelde een gemeentewa-
gen over de Zwetbrug met een lijkkist als 
vracht. De jonge vrouw bleek in verwach-
ting geweest te zijn en was op reis naar 
haar laatste rustplaats: het Drenkelingen-
kerkhof achteraan het Liewegje. Daar werd 
zij begraven te midden van andere drenke-
lingen, moordenaars en choleralijders… 

De vrouw, die een dag na haar dertigste 
verjaardag in Haarlemmerliede zo tragisch 
aan haar einde kwam was Elisabeth Naudin 
ten Cate. Ongehuwd zwanger was in die 
tijd een grote schande voor de familie; zo 
groot dat ze op deze eenvoudige begraaf-
plaats aan de aarde werd toevertrouwd. 
Op 21 februari 1884 werd haar boek 
dichtgeslagen.

Op 24 oktober 1872 besloot de gemeen-
teraad van Haarlemmerliede en Spaarn-
woude een stuk grond te kopen in de 
Zuiderpolder. Tot dan toe werden de ‘be-
grafenissen van gemeentewege’ geregeld 
op een gedeelte van de begraafplaats van 
de hervormde kerk in Spaarndam. Aange-
zien men die plek huurde (voor 50 gulden 
per jaar) en zelf geen zeggenschap had, 
was de gemeente gedwongen om elders 
een algemene begraafplaats in te rich-
ten. Dat werd een perceel achteraan het 
Liewegje, vlak voor de Fuikvaart, daar waar 
nu een plas is gegraven. Na de inrichting, 
met een sober houten lijkhuisje, werd op 2 
januari 1875 de eerste dode begraven: een 
16 jarige jongen. 

Het kerkhof werd niet veel gebruikt, enkele 
doden per jaar en soms werd er een jaar 
helemaal niet begraven. Het algemene 
kerkhof werd vooral gebruikt voor mensen, 
die niet in gewijde grond mochten worden 
begraven of waarvoor door de familie geen 
geld beschikbaar was gesteld: zelfmoorde-
naars, armen, gehangenen, drenkelingen 
en in 1894 enkele choleralijders. Het was 
een erg eenzaam en geheimzinnig stukje 
grond. De poldergeluiden gaven nog wel 
eens aanleiding tot spookverhalen. Op een 
gure avond kon je de wind horen huilen 
door de bomen, die het kerkhof omzoom-
den. Het klapperende houten hek kon 
danig tekeer gaan in de immer waaiende 
wind. En de beesten in de buurt werden 
wel eens aangehoord als in nood verke-
rende mensen…

In de volksmond had de begraafplaats de 
naam van ‘het verdronken kerkhof’ of‘het 

Bosnaam bekend!
Op 30 juni is de naam bekend gemaakt 
van het “honderdelf bomenbos” van het 
Vijfde Kwartier, dat achter de moskee zal 
verrijzen: “Groeibos”.
De naam is gekozen uit de inzendingen 
van wijkbewoners door (oud-) wet-
houder Rob van Doorn. Gezien zijn  
zeer recente afscheid zou het natuurlijk 
ook “Rob’s Groeibos” kunnen zijn!
Zijn bijzondere interesse en inzet voor 
Haarlem Oost en het Reinaldapark zou 
die naamswijziging rechtvaardigen.
De onthulling van de nieuwe naam  
werd gedaan door Maria Hoed – en voor 
Titia Bouwmeester van het 5e Kwartier 
nemen we ons petje af!
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Plattegrond van de Algemene Begraaf-
plaats aan het Liewegje, gemaakt rond 
1875 en bijgehouden tot ongeveer 1904. In 
de vakken die de graven voorstellen staan 
de nummers vermeld van de
overledenen in het begraafregister (Archief 
gemeentebestuur Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 1857-1933, inv.nr. 216).

Boer Gerrit Rutte bij de plek waar de be-
graafplaats heeft gelegen, ten tijde van de 
opname in gebruik als grasland (foto uit
‘Spreekuur thuis’, maart 1962).

verzopen kerkhof’. Die benaming kwam 
voort uit de regelmatige teraardebestel-
lingen van ongeïdentificeerde drenkelin-
gen uit de Ringvaart en andere wateren 
uit de destijds uitgestrekte en waterrijke 
gemeente.

In de loop der jaren werd er steeds minder 
aan onderhoud gedaan – in de laatste peri-
ode na de Tweede Wereldoorlog graasden 
er zelfs schapen op. 

Het graf van Elisabeth Naudin ten Cate 
echter was een eigen graf en werd ook on-
derhouden. In 1900 en 1925 gaf de familie 
schriftelijk aan prijs te stellen op behoud 
van het graf. Een houten lijst en een glazen 
plaat bedekten het graf dat jaarlijks werd 
bezocht door de familie uit het oosten van 
het land en voorafgaand werd opgeknapt. 
De veldwachter Kroon stond er dan bij; er 
werd niets gezegd en vervolgens vertrok 
het gezelschap weer in stilte. Later kwam 
er ook niemand meer voor juffrouw Nau-
din ten Cate en veranderde de begraaf-
plaats langzamerhand in een weide, waar 
schapen en zonneminnenden hun plekje 
vonden.

De laatste begrafenis op het kerkhof vond 
plaats op 6 mei 1938, toen een tweetal 
slachtoffers van de Blauwe Tram gezamen-
lijk werd begraven. Gedurende de oorlog 
werd al het brandbare materiaal van het 
kerkhof geroofd, terwijl het lijkenhuisje 
dienst deed als heimelijke berging van 
een vrachtauto. Door de hoge kosten van 
herstel na de oorlog kwamen burgemees-

ter en wethouders tot de conclusie dat 
sluiting van de begraafplaats de enige mo-
gelijkheid was. Bij Koninklijk Besluit van 3 
maart 1947 werd de begraafplaats officieel 
gesloten verklaard, onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat er gedurende dertig jaar 
geen andere bestemming aan mocht wor-
den gegeven. Boer Gerrit Rutte gebruikte 
het land die periode als maailand. Hij 
roeide dagelijks over van zijn woning aan 
de Vijfhuizerdijk naar zijn schapen aan het 
‘dijkje’ achteraan het Liewegje. Nadien is 
besloten om het kerkhof te ruimen en een 
stille plas te laten getuigen van de historie.

Haarlem, februari 2012
Bernard Felix
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Ondernemers Haarlem-Oost beter in beeld
Op 5 maart ontvingen de eerste onderne-
mers uit Haarlem-Oost een voordeurschild 
uit handen van wethouder Jan Nieuwen-
burg van Economische Zaken. Daarmee 
kunnen zij hun bedrijf beter zichtbaar 
maken in de buurt, wat ontmoeting met 
andere ondernemers en buurtgenoten 
bevordert. Het voordeurschild is een 
initiatief van de gemeente Haarlem en de 
woningcorporaties Pré Wonen en Ymere, 
die daarmee de wijkeconomie in de Slacht-
huisbuurt en Parkwijk willen stimuleren. 

Wethouder Nieuwenburg licht toe: “Veel 
bedrijvigheid in de stad zit bij onderne-
mers die vanuit huis werken. De bedrijven 
vallen daardoor niet op. Ondernemers 
worden nu door dit schild bij hun voor-
deur te bevestigen zichtbaar, waardoor op 
termijn opdrachten toenemen en onder-
nemers elkaar beter weten te vinden. Door 
het ondernemerschap op deze manier te 
stimuleren, bevorderen we de werkgele-
genheid en samenwerking in Parkwijk en 
de Slachthuisbuurt. Dit initiatief versterkt 
de wijkeconomie, iets wat ik van harte 
ondersteun”. 

In het programma Preventiebudget 40+ 
Zomerzone is investeren in mensen een 
belangrijk onderdeel. Ondernemers zijn 
daarbij ook een belangrijke doelgroep. 

In de Slachthuisbuurt en Parkwijk samen 
zijn ongeveer 400 ondernemers. Drie-
kwart hiervan zijn zelfstandigen zonder 
personeel. Zij zijn vaak onzichtbaar in het 
straatbeeld, maar hebben wel toegevoeg-
de waarde voor de wijk en de stad. Door 
ondernemerschap te stimuleren willen de 
partners in het programma een bijdrage 
leveren aan de werkgelegenheid en de 
levendigheid in de wijk.

Het programma voor Haarlem-Oost heeft 
behalve het vergroten van de zichtbaar-
heid nog meer in petto voor ondernemers. 
Er zijn activiteiten gepland rond training 
en coaching, het stimuleren van de sa-
menwerking door netwerkbijeenkomsten 
en een digitaal platform, het schoon, heel 
en veilig houden van winkelgebieden en 
huisvesting voor startende ondernemers 
en ZZP’ers. 

Het voordeurschild is op kosten van de 
gemeente, Pré Wonen en Ymere ontwik-
keld en kan daardoor goedkoop worden 
aangeboden, voor € 7,50. Ondernemers 
uit Haarlem-Oost die een voordeurschild 
willen ontvangen, kunnen die aanvragen 
door een mail te sturen naar info@onder-
nemersslachthuisbuurt.nl of info@onder-
nemersparkwijk.nl. 

Tijdens de ondernemersbijeenkomst bij ICU Photos in de Slachthuisbuurt, reikte wethouder Jan 
Nieuwenburg van Economische zaken het eerste voordeurschild uit aan Salim Caliskan van ICU 
Photos.
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uit Haarlems Dagblad 7 maart 2013

Parkwijk-Zuiderpolder vreest ernstige 
aantasting van de gezondheid en leefbaar-
heid als gevolg van de ontwikkelingen op 
bedrijventerrein Polanenpark. Alleen al de 
komst van PostNL Pakketten per septem-
ber betekent volgens de wijkraad een 
enorme toename van verkeer.

De Nurkswegbrug over de Liede (op de 
weg die parallel aan de A200 loopt) zou 
moeten worden afgesloten voor zwaar 
verkeer. Dat betoogt wijkraad Parkwijk-
Zuiderpolder.  
 
De wijkraad ziet het verkeer vanuit het Po-
lanenpark richting Amsterdam paradoxaal 
genoeg via de Haarlemse Zuiderpolder rij-
den. Wijkraadsecretaris Bernard Felix: ,,Het 
rijdt lekker hoor: je gaat vanaf het Polanen-
park linksaf, rijdt via de Robertus Nurksweg 
naar de Camera Obscuraweg en draait daar 
de snelweg richting Amsterdam op. Wij 
willen dat die mogelijkheid wordt afgesne-
den en dat het verkeer via de Haarlemmer-
straatweg direct oostwaarts gaat.’’

PostNL Pakketten strijkt in september 
met 250 medewerkers neer op het Po-

lanenpark. Volgens het bedrijf zijn 150 
daarvan chauffeurs voor de verspreiding 
van postpakketten. Te verwachten valt dat 
men met minstens 100 busjes gaat rijden – 
afgezien van het zwaardere transport van 
bulkvracht naar het distributiecentrum.

Inmiddels is bekend geworden dat ook het 
bedrijf Air Products met een distributie-
centrum neerstrijkt op het PolanenPark. 
Grote tankwagens voor de aanvoer van 
gassen, kleinere distributievrachtwagens 
voor de regionale klanten en auto’s van 
medewerkers zorgen voor een extra toe-
name van de verkeersdruk”.

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder zal al 
het mogelijke doen om het vrachtverkeer 
te weren van de Robertus Nurksweg.

Toekomstvisie op het Polanenpark, met 
achter de Liede de wijken Parkwijk-Zuider-
polder.

Parkwijk-Zuiderpolder vreest ‘vies’ Polanenpark 
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Wijkraadsleden
Voorzitter: Edwin Hein
Secretaris en vicevoorzitter: Bernard Felix
Penningmeester en  
vicevoorzitter: Wim Kleist
Algemene leden:
Maria Hoed (wijkraadslid en notuliste)
Mida Koelman (wijkraadslid)
Peggy Meulman (wijkraadslid)
Wendy Dijkstra (productie wijkkrant)
Bernard Felix (redactie wijkkrant)
Edwin Hein (webmaster)
Extern: Daphne Huysse (adviseur)
Gebiedsgebonden agent:  
Rick van Dongen

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

dinsdag 3 september, dinsdag 1 oktober, 
dinsdag 5 november, dinsdag 3 december

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

Parkwijk-Zuiderpolder in de media
Redactie wijkkrant:  
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder
Vormgeving wijkkrant: wen-d.nl
Webmaster: Edwin Hein
Bezorging wijkkrant: Marjet Schaap en 
Anton Rossèl

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

Wijkraadruimte: Dependance Brede 
School Parkrijk, Prinses Beatrixdreef 2.
Openbare vergaderruimte: Brede 
School Parkrijk, Prinses Beatrixdreef 6, 
2033 TX Haarlem
parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-
haarlem.nl

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

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

Geen spoed, wel politie 0900-8844

 (lokaaltarief )

Meldt Misdaad Anoniem  0800-7000

Wijkagent Rick van Dongen 0900-8844

U kunt persoonlijk terecht op het bureau

Schalkwijk, Costa del Sol 182.

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl

Gemeente

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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