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Op 29 februari jl. vond het “Cruyff  Court kampioenen 6 vs 6 toernooi” 
plaats op het Cruyff  Court in Parkwijk. Dit toernooi werd georganiseerd 
door stichting SportSupport Kennemerland in samenwerking met de 
Cruyff  Foundation en stichting De Toekomst. Het toernooi bestond uit 
twee leeftijdscategorieën: 10 t/m 13 jaar en 14+. 

Maar liefst 17 teams deden mee aan 
het toernooi! 10 teams in de leeftijd van 
10 t/m 13 jaar en 7 in de 14+ categorie. 
Het was eerst aan de jongere categorie om 
te strijden om de felbegeerde eerste plek, 
die recht geeft op een plek in de kwart fi nale 
in Heemskerk. Daar zullen de beste teams 
van Velsen, Heemskerk, Beverwijk en Haar-
lem strijden om een plek in de halve fi nale.
Uiteindelijk was het team van stichting 
De Toekomst de beste van Haarlem en zul-
len zij Haarlem gaan vertegenwoordigen in 
Heemskerk. Ze hebben alles gewonnen en 
waren daarom de terechte winnaar! 
De Fair-Play award, voor het sportiefste 
team, ging naar een team van het Teyler-
plein, dat onder de naam van FC Chabbab 
speelde. 

Later op de dag was het de beurt aan 
de oudere categorie en daar ging team 
“Hoofde-Als” uit Parkwijk met de eerste 
prijs aan de haal. 

Kortom een mooie voetbaldag met veel 
sportiviteit, doelpunten en het belangrijkste: 
veel plezier!

Koen van den Dop
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Wijkraad

Pa
rk

wijk-Zuiderpolder

Voorwoord van de voorzitter
Het is tijd voor een nieuwe wijkkrant - en 
dus ook weer voor een woord van de 
voorzitter.

Deze keer wil ik het hebben over het 
wijkcontract; dat is zeg maar een 
afspraak tussen de gemeente en de 
wijkraad over de aandachtspunten / 
hotspots in de wijk, die volgens de 
bewoners en de wijkraad door de 
gemeente moeten worden aangepakt.
Een belangrijk punt, dat door bewoners 
keer op keer gemeld wordt op 
wijkraadvergaderingen: de slechte staat 
van het wegdek en de stoepen. Volgens 
de gemeente valt het wel mee en is het 
nog niet aan de beurt!

Ik heb even een test gedaan en heb 
een fi ets genomen met voor en achter 
een kinderzitje, heb mijn kinderen in 
de zitjes gezet en ben gaan fi etsen 
door de wijk. Wat bleek toen ik weer 
thuis kwam: de kinderen waren uit de 
zitjes verdwenen, zonder dat ik er erg in 
had! Ik had ook last van een zwevende 
rib, wandelende nieren en ik mis twee 
verstandskiezen.

Mijn conclusie: er moet nodig wat aan 
gedaan worden, maar zoals eerder 
geschreven, de gemeente vindt het nog 
niet nodig. Impasse?

Ik wil toch positief eindigen met de 
wetenschap dat de wijkraad in gesprek 
is met de gemeente aangaande de 
problemen. We vertrouwen erop dat we 
eruit komen!
 
NB: Het enige dat ik echt mis zijn de 
verstandskiezen….
 
Prettige zomer!
 
Edwin Hein

Met groet,
Edwin Hein, 
voorzitter wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
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Vernieuwing wegdek Liewegje
Begin maart was er een eerste  
oriëntatie met de gemeente omtrent 
het vernieuwen van het fundament en 
het wegdek van het Liewegje. Gebleken 
is, dat het fundament dusdanig is 
aangetast, dat een vernieuwing 
onvermijdelijk is. Daarna wordt een 
nieuw wegdek aangebracht.

Daar het Liewegje een ettelijke 
honderden jaar oud wegje is en tevens 
functioneert als dijklichaam hebben we 
te maken met verschillende belangen en 
uitgangspunten. Hoogheemraadschap 
Rijnland heeft er nogal wat over te 
zeggen, de gemeente heeft zo haar 
eigen ideeën en de bewoners willen 
niet dat de woonomgeving verandert 
in een doorgaande route. Veiligheid 
speelt een grote rol, maar ook het 
historische element en het uitzonderlijke 
karakter van het landweggetje worden 
nadrukkelijk bekeken. Tenslotte spelen 
de belangen van de bewoners zelf 
natuurlijk ook in belangrijke mate mee. 

En dan hebben we nog de bomenwacht 
(er wordt een inventarisatie van de 
staat van de 123 bomen gemaakt) en 
de fietsersbond (er gaat een aantal 
fietsroutes over het Liewegje).

Mocht men denken dat het eenvoudig 
is om “even” een nieuw wegdek aan te 
brengen, dan is de realiteit anders.  
Wat weer wel in positieve zin meespeelt 
is dat er een ervaren projectleider 
op dit project is gezet en dat er tijd 
genoeg is om met alle betrokkenen te 
communiceren en om daardoor met een 
goed en breed gedragen plan te komen.
 
Men zal tijdig worden geïnformeerd 
en de mening van de betrokkenen zal 
zeker meetellen. Mocht men eigen 
ideeën hebben over het Liewegje en de 
inrichting daarvan, laat die dan spoedig 
weten aan felix@felixfortuna.nl.

Tenslotte kunnen we melden dat de 
werkzaamheden voorlopig op de 
agenda staan voor het najaar van 2013.

Bernard Felix

Verkeer Robertus Nurksweg

Sinds het kunstwerk de fly-over in gebruik 
genomen is verbetert de omgeving aldaar 
zienderogen. Langs de Robertus Nurksweg 
– de parallelweg langs de A 200 – is inmid-
dels een mooie zoom ontstaan met nieuwe 
bomen. En in het naastliggende driehoekje 
weiland ziet de oplettende voorbijganger 
ook al bomenaanplant staan. Compensatie 
voor de destijds gerooide bomen langs de 
oude route.

Wat echter een groot probleem blijft, is  
het voortrazende vrachtverkeer over de 
Robertus Nurksweg. Een verkeersdrempel 
wordt gezien als een schans en de snel-
heden lopen regelmatig op tot boven de  
70 km per uur – terwijl 50 km is toegestaan. 
En dan hebben we het over vrachtauto’s… 

Correspondentie en een persoonlijk 
gesprek van de wijkraad met Sortiva en 
Eco Support op het PolanenPark heeft 
wel enige verbetering gebracht, maar de 
realiteit is dat sommige chauffeurs erg 
hardleers zijn en regels en overlast aan hun 
laars lappen. Een chauffeur maakte het zo 
erg dat een bewoner, die regelmatig te 
maken heeft met geluidsoverlast, bij een 
zoveelste kabaalklap achter de vrachtwa-
gen aanging en de bestuurder ter verant-
woording riep. Zijn antwoord geeft weinig 
hoop voor de toekomst: “De bewoners 
hebben het over zichzelf afgeroepen (!?) 
door om een drempel te vragen, dus is het 
jullie probleem, niet het mijne; mijn baas 
stuurt me op weg met een aanhanger met 
slechte achtervering en op de zaak zeiken 
ze alleen maar over overlast…”

De toekomst is dat Sortiva vanaf 2014 
verdwijnt en dat er dan verschillende an-
dere – milieuvervuilende – bedrijven voor 
in de plaats komen. Met een aantal van 

2.000 (nu 200) vervoersbewegingen per 
dag – 75 % af te wikkelen via Haarlem…. 
Het vervelende is dat de wethouder van 
Haarlemmerliede laat weten dat naar zijn 
mening de Robertus Nurksweg geschikt 
is voor dat vrachtvervoer, terwijl een kind 
kan zien dat bijvoorbeeld de bocht bij het 
station Haarlem-Spaarnwoude volstrekt 
ontoereikend is voor vrachtvervoer: de 
bussen kunnen nu de draai al niet op de 
eigen weghelft nemen… 

En onze eigen wethouder? Die laat niets van 
zich horen en ziet het wel op zich afkomen 
– of op zijn ambtsopvolger natuurlijk… 
Vreemd toch dat Haarlem regelmatig  
wordt geconfronteerd met dergelijke 
tekortkomingen uit het verleden: ten koste 
van extra geld en heel veel ergernis moeten 
er dan weer allerlei noodmaatregelen geno-
men worden. Voorbeelden? De Oudeweg, 
Reinaldahuis, Waarderbrug, Kruisweg,  
Voetbalvereniging Haarlem en vele andere.

Er zijn kennelijk meer mensen hardleers in 
onze omgeving!

Benny van Buyten
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De Watertrappers
Zwemvereniging de Watertrappers, 
trainend in het Boerhavebad in Schalkwijk, 
heeft nieuwe lesplekken gecreëerd voor 
kinderen die hun A, B en C diploma 
hebben: zowel waterpolo, synchroon-
zwemmen als wedstrijdzwemmen bieden 
4 gratis proefl essen aan. Kom vier keer 
gratis meezwemmen en ga actief in het 
water aan de slag bij de gezelligste 
zwemvereniging bij ons in de buurt! 

Waterpolo is geschikt voor kinderen die 
graag in teamverband zwemmen: twee 
goals, een bal en scoren maar! Synchroon-
zwemmen gebeurt op muziek en wordt 
vaak omschreven als dansen in het water. 
Bij wedstrijdzwemmen is het van groot 
belang dat je doorzettingsvermogen hebt, 
om de snelste in het water te worden. In 
het Junior Pro uur op vrijdagavond kan je 
naast alle drie de genoemde sporten, ook 
meteen de vaardigheden halen! 

Als je geïnteresseerd bent, neem dan 
contact op via de website of mail! 

www.dwt-haarlem.nl 

mailen: 
Synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl 
waterpolo@dwt-haarlem.nl
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl 
 
Nicole van Balen

Betaald parkeren in omgeving Reinaldahuis 
afgewend!

Het heeft precies een jaar geduurd, maar 
inmiddels is duidelijk dat de verkeerssitu-
atie rondom het Reinaldahuis voorlopig 
blijft zoals die is: druk en rommelig, maar 
in ieder geval zonder betaald parkeren!

In maart 2011 organiseerde de gemeente – 
in opdracht van de raad – een bijeenkomst 
om de mogelijkheden te bespreken ter 
verlichting van de parkeerdruk rondom 
het Reinaldahuis. Alle belanghebbenden 
waren present en konden hun mening 
geven over 13 alternatieven. Ter vergade-
ring kwamen daar nog 5 opties bij, zodat 
de ambtenaren aan de slag konden met 
18 mogelijkheden. In meer of mindere 
mate werden die opties gedragen door de 
betrokkenen. 

Alhoewel een terugkoppeling beloofd was, 
werd de wijkraad – na uitdrukkelijke pres-
sie vanuit de wijkraad – geconfronteerd 
met een drietal beslissingen: - praten over 
vervoersmanagement met de medewer-
kers in het Reinaldahuis, - parkeren bij 
de moskee en - het invoeren van betaald 
parkeren. De wijkraad heeft zich vanaf het 
begin fel verzet tegen betaald parkeren, 
met als redenen dat het de parkeerdruk 
niet oplost en dat het een precedent-
werking zou kunnen hebben op andere 
gedeelten van onze woonwijk.

Tijdens de eerste behandeling in de raads-
commissie beheer heeft de wijkraad (mede 
namens de collega-wijkraden Oost) in haar 
inspraakreactie gewag gemaakt van de 
genoemde feiten. Vele politieke partijen 
waren het eens dat de voorbereiding van 

de voorgenomen maatregelen niet goed 
was verlopen. De wethouder werd opge-
roepen met een beter uitgewerkt voorstel 
te komen.

De commissie beheer heeft in de tweede 
bijeenkomst, begin april, de brief van 
de wethouder besproken en ook daar is 
ingesproken door de wijkraad en door 
de bewonerscommissie van de fl ats aan 
de Leonard Springerlaan. Na een korte 
besprekingsronde van de verschillende 
partijen stelde de wethouder voor dat er 
slechts een mogelijkheid overbleef: alles 
laten zoals het is en – indien de raad in de 
toekomst een bedrag van circa € 400.000 
over zou hebben – op termijn aanpassin-
gen doen aan de Leonard Springerlaan. 
De wijkraad én de politiek konden zich 
uitermate goed vinden in deze ‘oplossing’. 
Geen betaald parkeren en als de nood 
hoog wordt, dient de raad de portefeuille 
te trekken…

Wel verbaasde vriend en vijand zich over 
de radiostilte van het Reinaldahuis zelf: 
als veroorzaker van het verkeersprobleem 
mag je toch minstens verwachten dat men 
deelneemt aan de discussie en met een be-
gin van een oplossing komt. Wellicht gaat 
er bij de bestuurders van het Reinaldahuis 
een lichtje op en beginnen ze een fonds 
om samen met de gemeente te werken 
aan een oplossing op termijn. Daar zou 
iedereen – en zeker de wijkbewoner – bij 
gebaat zijn.

Bernard Felix
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Wijkschouw
Op 9 november vorig jaar fietsten we  
gezamenlijk (wijkraad, gemeente,  
handhaving, corporaties, instellingen  
en geïnteresseerde wijkbewoners) door 
onze wijk. Zo’n 50 punten werden  
genoteerd en vervolgens is daar -met 
een kleine vertraging - een concept 
wijkcontract op gevolgd.

Het dagelijks bestuur van de wijkraad 
heeft zich samen met de stadsdeel-
regisseur en de nieuwe senior gebied s-
beheerder Oost - de ervaren  
Harry Uphof - gebogen over de lange 
lijsten. Na intensief overleg is een nieuw 
concept wijkcontract geschreven en dat 
wordt binnen afzienbare tijd getekend 
door de wijkraad, de wethouder, de 
regiopolitie Kennemerland, woningcor-
poratie Prè Wonen en woningcorporatie 
Ymere.
De samenwerking tussen de genoemde 
instanties moet leiden tot een schoner, 
heler en veiliger wijk Parkwijk-Zuider-
polder. Uiteraard houden we u op de 
hoogte van de ondertekening en de vor-
deringen. Raadpleeg daarom regelmatig 
de website van de wijkraad: 

www.parkwijk-zuiderpolder.nl 

In de volgende wijkkrant komen we 
terug op dit belangrijke document.

Bernard Felix

Plannen voor Oost
De stadsbouwmeester heeft de afgelopen 
jaren een aantal plannen voor Haarlem-
Oost laten ontwikkelen. Voor alle zekerheid: 
dat heeft de gemeente weinig gekost; 
de meeste plannen waren prijsvragen of 
werden betaald door derden (corporaties of 
ministeries). Een slimme manier om kennis 
te verzamelen. Wethouder Cassee heeft 
laten weten, dat het nu tijd is om de goede 
elementen uit die (circa 30!!) plannen te 
halen en er een structuurplan van te maken. 
Ook een goed idee.

Wat de wijkraad echter steekt – en blijft 
steken – is dat de wijkraad en de bewoners, 
kortom de direct belanghebbenden, niet of 
nauwelijks betrokken zijn bij de totstandko-
ming van deze plannen. Zelfs een direct ge-
sprek met de wethouder heeft niet kunnen 
voorkomen, dat de bewoners onlangs voor 
de zoveelste maal via de krant moesten 
vernemen dat het plan Oog voor de Buurt 
gepresenteerd was . Deze keer kon men 
lezen, dat de Zuiderpolder helemaal volge-
bouwd zou gaan worden. Gelukkig heeft de 
stadbouwmeester via de krant laten weten 
dat daar geen sprake van zal zijn. Alleen 
daaruit blijkt al hoe belangrijk een eigen 
krant voor de stad is… Van de gemeente 
hoeven we immers niet of nauwelijks op 
directe communicatie te rekenen!

Daar tot op heden geen uitnodiging is bin-
nengekomen om mee te denken over dat 
structuurplan, heeft de wijkraad Parkwijk-
Zuiderpolder het initiatief genomen om zelf 
een plan in te dienen. Daarmee is de wijk-
raad deelnemer aan het proces en hoopt 
men eindelijk eens gehoord en betrokken 
te worden in de vaak megalomane plan-
nenmakerij van of namens de gemeente. 
Van sommige andere wijkraden uit Haarlem 
Oost heeft de wijkraad adhesie ontvangen, 
zodat het in te dienen plan breder gedragen 
wordt dan alleen Parkwijk-Zuiderpolder.

Het te presenteren plan behelst het geheel 
verdiept aanleggen van de Prins Bernhard-
laan. Vrijwel alle eerdere plannen worstelen 
met de status van de Prins Bernhardlaan. 
Van ‘wijkontsluitende stadsstraat’ tot 
‘ontbrekende schakel van de oostelijke 
randweg of rondweg’… Alle varianten zijn 
al voorbijgekomen. De wijkraad vindt de 
eigen leefomgeving en de volksgezondheid 
echter veel belangrijker dan het langsra-
zende autoverkeer. Vandaar dat men is 
gaan denken over het verdiept aanleggen 
vanaf de Schipholweg tot onder het spoor 
door met aansluiting op de Waarderweg / 
Oostweg in de Waarderpolder.

De voordelen zijn legio: mogelijkheid tot 
ongelijkvloerse kruising met de A 205 
(Schipholweg), veel betere toegankelijkheid 
tot het Reinaldapark vanuit de Slachthuis-
buurt, de realisatie van een doorgaande wa-
terroute van Spaarne naar Ringvaart komt 
stukken dichterbij, verkeerslawaai voor de 
verzorgingshuizen (Romolen en Reinalda) 
en de Brede School Parkrijk wordt drastisch 
verminderd, een volwaardig winkelcentrum 
Beatrixplein / Van Zeggelenplein ligt voor 
de hand, de vele nieuwbouw woonprojec-
ten worden aantrekkelijker, tunnel onder  
A 200 en spoor komt de mobiliteit ten goede 
en op maaiveldniveau is weer plaats voor 
mensen in plaats van auto’s. En die stadse 
straat loopt over het dak van de tunnel…

Dat is wat de wijkraad een win-win situatie 
noemt. Natuurlijk zitten daar financiële con-
sequenties aan, maar daar regeren vooruit 
zien is, kan de stad en zeker de provincie 
daar vanaf nu al rekening mee houden. En 
een goed plan financiert zichzelf!

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder zal zich 
hard blijven maken voor de verbetering van 
de wijk en het woongenot en de gezond-
heidstoestand van de bewoners. Ook in 
wijkoverstijgende zin!

Bernard Felix

Zend ons uw e-mailadres!
De wijkraad wil graag van zoveel moge-
lijk wijkbewoners en andere geïnteres-
seerden de e-mailadressen verzamelen. 
Daarmee kunnen we u persoonlijk 
uitnodigen voor de openbare wijkraad-
vergaderingen en u op de hoogte stellen 
van – vaak actuele – berichten op onze 
website.

U hoeft niet bang te zijn voor reclame of 
andere wellicht ongewenste berichten; 
de wijkraad is er voor U!

Meldt u uw e-mailadres aan: felix@
felixfortuna.nl – het e-mailadres van de 
secretaris.
Dank voor uw medewerking!

Bernard Felix - secretaris
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Vertraging sloop woningen hoek 
Berlagelaan / Pr.Bernhardlaan
De 81 kleine woningen van Ymere 
op de hoek van de Berlagelaan / 
Pr.Bernhardlaan zullen worden gesloopt 
om plaats maken voor 106 nieuwbouw-
woningen rond een binnentuin. 
De appartementen zullen worden 
gerealiseerd in de huur- en de koopsec-
tor. Samen met de Haarlemse School, 
het onlangs opgeleverde nieuwbouw-
project van Pré Wonen, vormen zij de 
nieuwe entree van Parkwijk.

Het project kende in 2011 een voort-
varende start. De woningen kwamen 
in december 2011 leeg. De intentie 
was in het vroege voorjaar van 2012 
te starten met de sloop. Dit kon helaas 
niet doorgaan omdat kinderdagverblijf 
’t Schaapie niet op tijd vervangende 
huisvesting wist te vinden. 
In afwachting van de verplaatsing van 
het kinderdagverblijf worden voorberei-
dende werkzaamheden verricht. Zo is er 
een boom verplaatst, zijn er bomen ge-
kapt (voor het broedseizoen) en zijn er 
gaten in de gevels gemaakt ter voorko-
ming van innesteling door vleermuizen. 
Ook wordt de asbestverwijdering uit de 
te slopen woningen voorbereid.

Vanaf december 2011 zorgt Ymere voor 
dagelijks toezicht en nachtelijke bewa-
king van het terrein. We zijn blij te zien 
dat vandalisme tot op heden is uitge-
bleven. Een compliment aan de wijk! 
Toch hopen we dat er snel een oplossing 
wordt gevonden voor ’t Schaapie zodat 
gestart kan worden met de sloop en 
aansluitende nieuwbouw. 

Christa Vermeer

Reinaldapark update

In de afgelopen maanden is hard gewerkt 
aan het Reinaldapark – fase II. Nu is te zien 
dat het monumenteiland de voltooiing 
nadert (op tijd voor de 4-mei herdenking), 
het fruiteiland gereed is, de aanplant op de 
bosheuvel is geschied en dat de monu-
mentale toegangsbrug naast fl at 1 vrijwel 
klaar is.

Is het allemaal op rolletjes gegaan? Nee, 
er is hard gewerkt en sommige werkzaam-
heden moesten – door wat voor reden 
dan ook – overgedaan worden. Feit is dat 
het park er langzamerhand weer toonbaar 
uitziet. En dat heeft de omgeving ook 
gemerkt. Wandelaars, spelende kinderen, 
vissende stadgenoten, uitgelaten honden 
en natuurlijk het onvolprezen Lentebos 
van het 5e Kwartier; alles is er weer te zien 
en te beleven. 

Een enkeling moet nog wennen aan de 
nieuwe situatie: crossers zijn niet meer wel-
kom op de nieuwe bosheuvel, honden en 
vissers mogen een andere plaats zoeken 
voor hun behoeften dan het fruiteiland 
en vandalen mogen helemaal wegblij-
ven… Hopelijk draagt de sociale controle 
bij tot het verduidelijken van de normen, 
zodat we niet het hele park vol hoeven te 
zetten met gebods- en verbodsborden. 

De bewoners van de vier fl ats is verzocht 
de ogen open te houden en eventueel mis-
bruik terstond te melden bij de politie. De 
wijkraad hoopt dat dat afdoende zal zijn 
en dat we de komende zomer weer volop 
kunnen genieten van een mooi park en 
een prima sfeer!

De volgende en laatste fase wordt nu door 
de projectleiding voorbereid: het inwin-
nen van off ertes, het gunnen en daarop 
het uitvoeren van de derde fase. Daarmee 
moet het park eind volgend jaar voltooid 
zijn. De fi nanciën worden momenteel 
‘geregeld’ en de hoop is gevestigd op de 
onderhandelaars van de gemeente, zodat 
het beste resultaat tegen de scherpste prijs 
kan worden geboekt. 

De wijkraad zal in de komende tijd weer 
regelmatig – en met korte tussenpozen – 
met de projectleiding om de tafel zitten 
om het proces zo effi  ciënt mogelijk te laten 
verlopen. Mocht u op korte termijn vragen, 
suggesties of adviezen hebben, meldt u 
dat dan aan de wijkraad; het liefst via de 
e-mail: parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-
haarlem.nl 

Benny van Buyten

om het proces zo effi  ciënt mogelijk te laten 
verlopen. Mocht u op korte termijn vragen, 
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Enthousiasme in Parkwijk! 
“NL doet” – werkt!
Zaterdag 18 maart was afgesproken om 
10.00 uur in de Zuidparker – de eerste 

vrijwilliger 
stond al om 
09.00 uur op 
de stoep! Dat 
is nog eens 
enthousiasme!
In samenwer-
king met DOCK, 

de PvdA en betrokken buurtbewoners 
was opgekomen om de speeltuin en 
de tuin rondom de 
Zuidparker eens 
grondig aan te 
pakken. Schoon-
maken van gebouw 
en speeltoestellen, 
wipkippen plaat-
sen en fruitbomen 
planten was het 
devies. Buiten de 
ruim 20 vrijwilligers werkte ook het weer 
volop mee! De handen uit de mouwen 

en welge-
moed toog 
men aan 
het werk. 
Enige 
spoed 

was geboden, want de PvdA had vanaf 
12.00 uur alweer een andere actie op de 
agenda. Joyce, Helga, Roel en Moussa 
hadden zelfs geen tijd om de herkenba-
re PvdA-
jassen uit 
te trekken 
en lieten 
zich van 
hun beste 
kant zien! Samen met Aafke van het 5e 
Kwartier,  Gadisha (voor de lunch) en alle 
andere spontane buurtbewoners werd 
de grote klus voorbeeldig geklaard!

Namens 
de hele 
buurt, de 
Zuidpar-
ker, De 
Stichting 
Ont-

moet Elkaar in Parkwijk en de wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder heel erg bedankt! 
Alle hulp wordt ontzettend gewaardeerd 
en het toont hoe we in Parkwijk steeds 
meer betrokken raken bij de wijkzaken! 
Dank jullie allemaal wel!
 
Peggy Meulman – speeltuinbeheerder

Afvaldump

Op verschillende plekken in onze wijken 
wordt door onverlaten afval achtergelaten. 
Niet zomaar een blikje of een doosje: nee, 
hele vrachten afval vind je soms terug.

Onlangs werd dat weer door buurtbewo-
ners gemeld. Langs de nieuwe parkeer-
plaats aan de Diakenhuisweg (naast de 
flats) lag een aanzienlijke hoop afval.  
Niet achteloos achtergelaten, maar 
moedwillig gedumpt! Auto parkeren, als 
niemand kijkt de kofferbak of achterdeur 
open en dan maar dumpen. Deze keer 
lag er een verzameling houtwerk, horren 
en zelfs een koffiemachien. En dat terwijl 
je het gratis naar het milieuplein kunt 
brengen! Onwillekeurig tracht je je te 
verplaatsen in de gedachten van de dader: 
wat gaat er in zo iemand om? Waarom doet 
iemand zoiets? Afval kwijtraken is één ding, 
je omgeving vervuilen is weer een brug 
verder! En wat mij betreft een brug te ver!

Zodra buurtbewoners dergelijke activitei-
ten zien, meteen de politie bellen: 0900 
8844. Het probleem is wel dat het een 
‘heterdaadje’ moet zijn… En dat is niet zo 
gemakkelijk, want de dader heeft immers 
maar weinig tijd nodig om de rommel te 
lozen. Een foto van de overtreding, met 
een duidelijke foto of kennisgeving van 
het kenteken, is echter ook al een stap in 
de goede richting!

En als het afval er eenmaal ligt, direct mel-
den bij de gemeente:  
Bureau Handhaving Openbare Omgeving 
(023 511 4950) en Publieksdiensten  
(023 511 5115). Een digitale melding via de 
website van de gemeente (www.haarlem.
nl/index.php?id=460) gaat ook handig en 
levert in ieder geval een terugmelding op!

En dan hebben we nog het zwerfafval, dat 
in sommige gevallen via opeenhopingen 
tot een aanzienlijke hoeveelheid groeit!  
In sloten en vaarten, op landjes en in ber-
men blijft de rommel soms maandenlang 
liggen. Het lijkt wel of niemand er zich om 
bekommert. Terwijl we weten, dat, als er 
eenmaal iets ligt, er snel meer bijkomt. In 
het wijkcontract wordt daar aandacht aan 
besteed en op de periodieke overleggen 
zal de wijkraad telkenmale aandringen op 
regelmatig schoonmaken; dat maakt het 
schoonhouden een stuk makkelijker! Heel 
misschien voelen de veroorzakers dan toch 
een beetje schaamte om hun zooi zomaar 
te laten liggen!

Bernard Felix
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Maaien en snoeien Agenda van de Stichting Ontmoet 
Elkaar in Parkwijk
De Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk 
heeft voor de komende maanden de 
volgende agenda samengesteld:
 
 
Zondag 20 mei: 
Wijkpicknick in het Reinaldapark
 
Woensdag 30 mei: 
Kijkje in de Keuken van Parkwijk
 
Woensdag 13 juni: 
Straatspeeldag
 
Zaterdag 23 juni: 
Seniorendag Parkwijk
 
Zaterdag 30 juni: 
Kledingbeurs op de Beatrixdreef
 
Vrijdag 13 juli tot en met dinsdag 17 
juli: Zomerweek in de Zuidparker
 
Voor verdere informatie zie de site 
www.ontmoetelkaarinparkwijk.eu of 
bel met 06 472 91 674. Berichten of vragen 
kunt u ook kwijt via e-mailadres 
info@ontmoetelkaarinparkwijk.eu.
 
Fijne zomer!
 
Maria Hoed

De wijkraad is aanwezig op veel vergade-
ringen, overleggen en bijeenkomsten van 
en met de gemeente. Tijdens het Dagelijks 
Beheer Overleg met de gemeente, dat een-
maal per zes weken plaatsvindt en vooral 
gaat over beheer in en van de wijk, werden 
onlangs vragen gesteld hoe de gemeente 
omgaat met het maaien en het snoeien. 
Toevallig (of niet?) werden in één week van 
drie verschillende kanten vragen gesteld 
aan de wijkraad over dit onderwerp.

Vraag 1: waarom wordt er eenmaal ge-
maaid in de twee jaar en blijft het maaisel, 
opgerold, liggen. Het betreft hier het land 
tussen Fuikvaart en de bebouwing aan 
de Vrijheidsweg. De wijkraad heeft pools-
hoogte genomen en moet onderschrijven 
dat het landje er zeer rommelig en onver-
zorgd uitziet. Daphne Huysse (raadslid 
GroenLinks) heeft uitgevonden dat het een 
ecologische achtergrond heeft en expres 
zo uitgevoerd wordt. Alleen stond er een 
aantal jaren geleden wel een bord bij met 
uitleg. Helaas is dat bord verdwenen. Vraag 
blijft of dat land er zo bij moet liggen. Ook 
bij de wijkschouw is hier aandacht voor 
gevraagd. Wordt dus vervolgd!

Vraag 2: Moeten struiken zo rigoureus 
gesnoeid worden, dat er nauwelijks meer 
hout overblijft? Het gaat hier om strui-
ken in de buurt van de twee fl ats aan de 
Diakenhuisweg. Een van de woningbouw 
corporaties gaf aan de snoeiwijze wel erg 
drastisch te vinden.

Vraag 3: Moet er echt elk jaar zo driftig 
gehakt worden in het hakhoutbos tus-
sen Liewegje en de groene Zuiderpolder? 
Tot twee jaar geleden werd het bos met 
rust gelaten en werd daardoor een mooie 

groene barrière tussen het karakteristieke 
landweggetje en het veenweidegebied 
met achterliggende – niet altijd even 
appetijtelijke – bebouwing. Plots waren 
daar in 2009 houthakkers met een boven-
matige prestatiedrang en kennelijk groot 
schuldgevoel, waardoor tweederde van 
het bos verdween en je inderdaad tussen 
de bomen het bos niet meer zag – maar 
helaas wel stad en industriegebied…. En 
dat duurt voort tot op de dag van vandaag. 

In afwachting van de antwoorden heeft 
de wijkraad aangegeven om het maai- en 
snoeiplan te willen kennen en er – samen 
met de gemeente – naar te willen kijken. 
Een werkvoorbereider op kantoor kijkt 
heel anders (en vaak veel korter) aan tegen 
het resultaat van snijden en hakken, dan 
de omgeving, die graag groen wil blijven 
zien en zich niet groen-en-geel wil ergeren 
aan kaalslag en kort geknipt lover.
In goed overleg met de gemeente Haarlem 
zal de wijkraad trachten de pijnpunten 
op te lossen – vertrouwenwekkend is, dat 
een dergelijke vraag over het maaien van 
de bermen langs de Robertus Nurksweg 
vorig jaar snel en doeltreff end in woord en 
daad is beantwoord en aangepast! Goed 
zo gemeente!

Bernard Felix
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Pré Wonen bouwt nieuw complex 
in het zuiden van Parkwijk
In 2011 heeft Pré Wonen een wijkvisie 
voor heel Parkwijk opgesteld. Hierin 
staat in grote lijnen welke plannen Pré 
Wonen de komende tien jaar in Parkwijk 
wil uitvoeren om van Parkwijk een ge-
wilde en vitale wijk te maken. 

Een belangrijk project uit deze visie is 
het vernieuwen van een groot gebied 
in het zuiden van Parkwijk: het wonin-
gencomplex Jan Sluyterslaan e.o.. In 
totaal worden 192 eengezinswoningen 
gesloopt en vervangen door nieuw-
bouw. Het zijn niet alleen de woningen 
van de Jan Sluyterslaan zelf maar ook 
eengezinswoningen in de Leonard 
Springerlaan, de Piet Mondriaanstraat, 
het Martin Monnickendamplein, het 
Louis Hartzplein en het Herman  
Kruyderplein. De werkzaamheden 
worden in fases uitgevoerd. De feitelijke 
sloop en nieuwbouw begint einde 2013 
en loopt door tot 2018.

Pré Wonen heeft in 2011 met alle huur-
ders persoonlijke woonwensgesprekken 
gevoerd. Waar mogelijk kon in een vroeg 
stadium van de planontwikkeling reke-
ning worden gehouden met de wensen 
van de huurders. Ook is Pré Wonen 
gestart met een regulier bewonersover-
leg om te komen tot een sociaal statuut. 
Het project is toegelicht aan de wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder. 

Vooruitlopend op de sloop van de 
woningen zijn in 2011 al 48 garages 
gesloopt. Dit was nodig, omdat een deel 
van de garages werd gebruikt voor cri-
minele activiteiten en voor veel overlast 
zorgde. De plekken van de garages zijn 
nu tijdelijk ingevuld met een mobiele 
moestuin. In dit groenproject kunnen 
bewoners hun eigen groente telen.

Een aantal oudere bewoners heeft 
het complex al verlaten. De woningen 
staan niet leeg, maar worden tijdelijk 
bewoond.  
Regelmatig verschijnt er onder de bewo-
ners van het complex een nieuwsbrief 
over de stand van zaken van de plan-
ontwikkeling. 

Jos Derissen

Welzijnsorganisatie DOCK Haarlem in Parkwijk
DOCK Haarlem is een brede welzijnsorga-
nisatie in Haarlem. De professionals van de 
volgende afdelingen zijn in Parkwijk actief: 
kinderwerk, speel-o-theek, jongerenwerk, 
ouderenwerk, opbouwwerk, Vadercentrum 
en Moedercentrum. Daarnaast werkt DOCK 
nauw samen met buurtmarktplaats 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 dit DOCKING 
station M.E.E.R. talent kunnen kinderen uit 
groep 4 t/m 8 elke maandag en woensdag 
tussen 15.30 - 16.30 uur zonder inschrijving 
meedoen voor € 0,50 per keer. Elke laatste 
maandag 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.

De Zuidparker (Bijvoetstraat 5)
Het jongerenwerk van DOCK heeft op 
maandag- dinsdag- woensdag- en vrijdag-
avond een inloop voor alle jongeren uit de 
wijk. Tijdens het openstellen van een ruimte 
waar jongeren samenkomen en ontspan-
nen maakt DOCK de jongeren bewust van 
hun positie en mogelijkheden in de maat-
schappij.  Daarnaast heeft het meidenwerk 
op maandagmiddag specifieke Girlzz Only 
activiteiten zoals theatersport waar mei-
den leren zichzelf positief te presenteren 
of Zumba waarbij de meiden zich kunnen 
uitleven. Jongerenwerker Marieke de Jong 
(06-39418020, mdjong@dock.nl) verzorgt 
de inlopen in de Zuidparker. Voor meer 
informatie ga naar de website www.dockzz.
nl/haarlem.

Het Moedercentrum Doenja is actief 
voor alle vrouwen uit de wijk. Het biedt 
activiteiten aan zoals: com-
putercursus, Nederlandse 
les, de competentiebalans, 
fietsles en samen koken. Het 
zijn activiteiten die wekelijks 
worden aangeboden. Verder 
is er een cursus “Ouders 
Actief” en “Opkomen voor 
jezelf”. Loop voor meer 
informatie eens binnen 
in het Moedercentrum of 
neem contact op met Souad 
Afatan (023-54306009, 
safatan@dock.nl). 

Stap programma’s is voor ouders van 
kinderen van 1-2 jaar / 2-4 jaar / 4-6 jaar. Het 
zijn programma´s die ouders helpen bij het 
vergroten van onderwijskansen van hun 
kinderen. Taal en het samen opdrachten 
doen is een belangrijk onderdeel van het 
programma. Verder is er 1 keer per 6 weken 
een thema over b.v. grenzen stellen of posi-
tief opvoeden. Voor informatie Rie Buursink 
(023-5430607, rbuursink@dock.nl); zij is de 
contactpersoon voor Opstap.

De Speelplek Zuidparker is tijdens 
werkdagen op kantooruren geopend. 
Daarnaast zijn er op woensdag, zaterdag en 
zondag specifieke activiteiten voor kinde-
ren. Op woensdag en zaterdag van 13.30 
– 15.30 uur zijn er bij mooi weer spelletjes 
in de speelplek. Bij minder weer wordt er 
binnen geknutseld voor € 1,00 per keer. 
Peggy Meulman (pmeulman@dock.nl) is de 
toezichthouder van de speelplek.

Het Vadercentrum (Prinses Beatrix-
dreef 2)
Op maandag, dinsdag en donderdag is 
het Vadercentrum geopend op de Prinses 
Beatrixdreef 2. Het Vadercentrum heeft 
computercursussen, een werkatelier, 
sollicitatietraining, taalles, voorlichtings-
avonden en iedere maandag om 12.15 uur 
wordt er een Buurtlunch georganiseerd in 
samenwerking met BUUV (€3,- per keer, 
aanmelden via 551 78 45 uiterlijk vrijdag). 
Voor meer informatie ga naar www.vader-
centrumhaarlem.nl of loop binnen en vraag 
naar coördinator Rozien Salah  
(06-38827097, rsalah@dock.nl ).

BUUV
BUUV is een buurtmarktplaats voor en door 
bewoners waar vraag en aanbod van hulp 
bij elkaar komt.  
Zie de website www.buuv.nu

Tim Plaggenborgh
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Wijkvisie voor Parkwijk 2011-2020 
door Pré Wonen
Pré Wonen beheert ongeveer 13.000 
woningen in Zuid-Kennemerland en de 
IJmond. Voor alle wijken waar Pré Wonen 
veel woningen heeft worden wijkvisies 
opgesteld. Hierin staat het beleid van 
Pré Wonen voor de komende 10 jaar 
geformuleerd. Parkwijk had in 2011 de 
primeur om als eerste wijk een wijkvisie 
te hebben. De wijkvisie is begin 2012 
met de wijkraad besproken. 

Belangrijkste uitgangspunt is dat 
Parkwijk over 10 jaar een gewilde en 
vitale wijk moet zijn. Dit betekent dat de 
woningen er goed bij staan en het veilig 
is in de wijk. Bewoners willen er graag 
wonen. Pré Wonen duidt dit aan met 
de termen “Gewild en Vitaal”. Om dit te 
bereiken bouwt Pré Wonen nieuwe wo-
ningen voor een brede doelgroep van 
huurders en kopers. In het noordelijke 
gedeelte van de wijk is de nieuwbouw 
van de Haarlemse School gerealiseerd. 
Aan de zuidkant worden de 192 wonin-
gen van het Jan Sluyterslaancomplex 
de komende jaren vernieuwd (hierover 
leest u elders in dit blad). 

Verder zijn de portieketagewoningen 
van de Vincent van Goghlaan voorzien 
van een nieuwe frisse kleur en nieuwe 
entrees. De hoogbouw aan de Leonard 
Springerlaan krijgt nog een opknap-
beurt. De woningen van de Staalstraat 
en de Bazellaan blijven staan. Dit geldt 
ook voor het winkelcentrum. Wel wor-
den ook deze complexen – op langere 
termijn - opgeknapt. 

Naast alle fysieke ingrepen wordt er 
flink geïnvesteerd in de sociale aspec-
ten van de wijk. Het toezicht is in 2012 
uitgebreid en dat zal de komende jaren 
verder toenemen. Pré Wonen blijft be-
woners en bewonersorganisaties steu-
nen bij het organiseren van activiteiten 
in de wijk. Actief worden economische 
initiatieven voor de wijk ondersteund. 
Belangstellenden kunnen een  
exemplaar van de wijkvisie aanvragen 
bij Pré Wonen of downloaden van de 
website. Voor meer informatie zie  
www.prewonen.nl

Jos Derissen

De fijnstof-saga – fijn en niet fijn!
Het is fijn en het is niet fijn; anders gezegd: 
het is minuscuul klein en het is uiterst ge-
vaarlijk. Minuscuul omdat je het nauwelijks 
ziet en gevaarlijk omdat het jaarlijks circa 
2.000 doden vergt – meer dan het jaarlijks 
totaal aan verkeersslachtoffers. 10% van 
de Nederlanders overlijdt gemiddeld 10 
jaar te vroeg door luchtvervuiling. En vele 
overheden weten niet hoe ermee om te 
gaan – stuitend!

De Europese norm is dat er per jaar op één 
plek maximaal 35 fijnstofdagen mogen 
zijn. Een fijnstofdag is een dag waarop 
er meer dan de norm fijnstof in de lucht 
zit. Gevaarlijk dus! In Haarlem Oost is een 
meetpunt aan het begin van de Amster-
damsevaart ingericht. Vorig jaar (2011) 
betrof het aantal fijnstofdagen 38 dagen – 
10% boven de norm. 

Na het openen van de fly-over zal het 
aantal fijnstofdagen aldaar wel afgenomen 
zijn; het verkeer gaat nu direct de  
Waarderpolder in en langs de Oudeweg. 
De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder heeft 
vanaf het begin van de bouw van de fly-
over aangedrongen op een nulmeting in 
de Zuiderpolder, ter hoogte van station 
Haarlem-Spaarnwoude, zodat na de ope-
ning duidelijk zou zijn of de situatie daar 
veranderd zou zijn. Te vrezen valt dat er 
een verslechtering zou plaatsvinden.  
Telkenmale werd een nulmeting afge-
wezen, omzeild, niet nodig geacht en 
tenslotte vervangen door een rekenmodel, 
dat zou uitwijzen dat alles binnen de norm 
zou blijven.

In het afgelopen halfjaar bereikten ons 
echter alarmerende berichten uit de 
landelijke pers, dat de situatie in Nederland 
veel erger is dan men wil doen geloven. 
Sommige gemeentes sjoemelen met de 
meetgegevens: er zijn zelfs wegen waar 
op papier geen verkeer over gaat, maar 
die in werkelijkheid vol staan met (vracht-)
verkeer. Cijfers worden achtergehouden 
of te laat aangeboden of gebagatelliseerd. 

Dat heeft de wijkraad doen besluiten om 
een brandbrief aan de wethouder van ge-
zondheidzorg te zenden met het verzoek 
om op de kortst mogelijke termijn infor-
matie te geven over een meetpunt op de 
betreffende plek. De brief is op 8 februari 
uitgegaan.

In de tussentijd is een aantal malen door 
de gemeente gemeld dat het antwoord er 
aan zou komen. Nu, begin april en twee 
maanden na het verzenden van de brief 
aan de wethouder, komt het bericht bin-
nen dat het antwoord wederom op zich 
laat wachten, aangezien het antwoord 
namens het hele college zal worden  
gegeven en volgens de gemeentelijke 
mores betekent dat dat er ook een college-
besluit over dient te worden genomen –  
en dat kan niet eerder dan 17 april…

Antwoord hebben we nog niet, maar het 
wordt almaar interessanter en hoger ge-
speeld. Zo langzamerhand zijn we wel erg 
benieuwd naar het antwoord, de formu-
lering en het vervolg. Als dat er tenminste 
komt…

We houden u op de hoogte! Zodra de 
brief binnen is zullen we die op de website 
van de wijkraad plaatsen: www.parkwijk-
zuiderpolder.nl

Edwin Hein
Bernard Felix
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Jaarvergadering wijkraad  
Parkwijk-Zuiderpolder 2012

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder hield op 
dinsdag 3 april jl. haar jaarvergadering.  
De opkomst was goed; gemeente en politiek 
waren vertegenwoordigd – zo ook de corpo-
raties en de verschillende instellingen.
De vicevoorzitter, Mida Koelman, opende de 
vergadering met de speech van de voorzit-
ter. Voorzitter Edwin Hein kwam verlaat bin-
nen doordat zijn eerste zelfstandige rit hem 
door heel Nederland bracht en hij – geheel 
volgens het spoorboekje – na een half uurtje 
aanschoof. Mida ging ondermeer in op het 
vele overleg in en over Haarlem Oost, de 
herstructurering van Parkwijk, de nieuwe  
Fly-over, het verkeer in onze omgeving 
en het daaruit voortkomende fijnstof, het 
Reinaldapark en de Oostradiaal, de goede 
samenwerking met gemeente en collega 
wijkraden in Oost, alsmede de € 4.000.000 
aan 40+ gelden voor de Slachthuisbuurt en 
Parkwijk. Tenslotte bedankte ze de twee im-
mer aanwezige en voortreffelijke gastvrou-
wen Lies en Mieke ieder met een boeketje.

Secretarieel jaaroverzicht
Secretaris Bernard Felix presenteerde een 
jaaroverzicht van werkzaamheden en ver-
tegenwoordigingen van de wijkraad over 
het afgelopen jaar, waarbij de notulisten 
(Daphne en Maria) en Wendy Dijkstra voor 
de immer voortreffelijke vormgeving en 
productie van de wijkkrant in het zonnetje 
werden gezet.

Financiële verantwoording 
Mida Koelman, in de functie van  
penningmeester ad interim, presenteerde 
het financiële plaatje (zie tabel).

De kascommissie, bestaande uit Wim van 
Seggelen en Dick Klijn, had tevoren de 
boeken gecontroleerd en stelde voor om 
de penningmeester decharge te verlenen, 
hetgeen met applaus door de vergadering 
werd begroet. Ook de begroting voor het 
jaar 2012 kon op instemming van de hele 
vergadering rekenen.
De voorzitter nam het stokje over en pre-
senteerde de plannen voor het komende 
jaar:

Jaarprogramma 2012 
•	 Afsluiten	wijkcontract
•	 	Afronden	parkeerproblemen	Reinalda-

huis 
•	 Vaststellen	Fijnstof	problematiek
•	 Monitoren	van	de	Oostradiaal	
•	 	Meepraten	met	alle	30	plannen	voor	

Oost
•	 Plan	Prins	Bernhardlaan	presenteren
•	 Begeleiden	laatste	fase	Reinaldapark	
•	 	Monitoren	en	begeleiden	van	de	

Groene Gevels en Moesmobiel
•	 Betrokken	zijn	bij	nieuwbouwplannen:
	 •	 Haarlemse	School
	 •	 Plan	Berlage	
	 •	 Plan	Jan	Sluyterslaan	

Hufterig Vissersgedrag aan de 
oevers van de Liede.
Je ziet het vaker: een paar vissers met 
een paar tentjes en heel veel visgerei! 
Gezellig met de boot over het water naar 
een mooie visstek. Genieten geblazen! 
Een weekendje weg: uit met de boys, 
jongens onder elkaar en dan expedi-
tietje spelen. Zelf je potje koken en 
vooral genieten van de natuur, de rust, 
de schitterende vroege-ochtend sfeer 
en ook nog van de spanning om iets te 
vangen. Tot zover geen problemen; als je 
maar geen anderen in de weg zit, toch? 
En als je de natuur maar respecteert - en 
bovenal netjes achterlaat!

Nou, daar ging het weer mis - en niet 
voor het eerst helaas...
De rommel doen we nog wel in een 
zak, maar die opvallende zak nemen 
we vooral niet mee. Nee, die hangen 
we aan een opschietend boompje! Als 
herinnering aan een leuk uitje én aan 
het feit dat sommige vissers respectloos 
omgaan met natuur en omgeving! Als 
toonbeeld van de hufterigheid van onze 
samenleving. Gelukkig hangt de zak zo 
opvallend in het landschap, dat normale 
recreanten al snel doorhebben dat het 
hier om vissers gaat.
De enige vraag die rest is of ze eigenlijk 
nog lachend omgekeken hebben, toen 
ze afscheid namen van die mooie stek...
Wat mij betreft komt er een levensgroot 
bord te staan met als tekst: Hier hebben 
vissers genoten, helaas is de natuur nu 
naar de ...... (Filistijnen)

Benny van Buyten 

De natuur ontluikt, de vogels doen van 
zich spreken:
In het moerasbos langs de Robertus 
Nurksweg nestelen de lepelaars alweer – 
twee weken vroeger dan normaal terugge-
keerd uit hun winterverblijf.
Op de naastgelegen Buitenliede stuurt de 

ene gans de andere gans weg: bescher-
ming van het eigen territoir. Het zijn net 
mensen: bezig met de eigen huishouding 
en geen tijd voor opdringerige buren…

Benny van Buyten
De mooie foto’s zijn van Nico Vermeer

Lentekriebels
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•	 	Samenwerken	met	–	en	structuur	 
brengen tussen

	 •	 	SOEIP	(Stichting	Ontmoet	Elkaar	in	
Parkwijk)

	 •	 5e	Kwartier
	 •	 DOCK
	 •	 Vadercentrum
•	 	Efficiënte	samenwerking	in	Oost	nastreven
•	 	Goed	en	ter	zake	kundig	samenwerken	

met gemeente, gemeenteraad en col-
lege 

•	 3	-	4	wijkkranten	per	jaar	produceren
•	 Website	optimaal	benutten
•	 	Parkwijk-Zuiderpolder	positief	in	het	

nieuws brengen

Benoeming nieuwe wijkraad
Het volgende programmaonderdeel was 
de benoeming van de wijkraad voor 2012. 
De oude wijkraad trad in haar geheel af 
en stelde zich ook weer beschikbaar. De 
vergadering reageerde met applaus, zodat 
de wijkraad met enthousiasme haar taken 

weer opnam. De voorzitter dankte de 
aanwezigen voor het vertrouwen.

Wijkraadvisie Prins Bernhardlaan
Tot besluit van het officiële deel van de 
jaarvergadering presenteerde de secretaris 
een wijkraadvisie over de Prins Bernhard-
laan, die binnenkort zal worden aange-
boden aan de wethouder. Het doel is om 
betrokken te worden bij de discussie over 
de toekomst van Haarlem Oost en een bij-
drage te leveren aan de definitieve visie op 
ons stadsdeel. De overige wijkraden Oost 
steunen de komende actie.

Na afloop van het formele deel van de jaar-
vergadering werd een drankje geschonken 
en een – voortreffelijk zelf geproduceerd – 
hapje geserveerd. Alle vrijwilligers: harte-
lijk dank voor jullie inzet!

Bernard Felix,
Secretaris wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Lentekriebels

Vrolijk Voorjaar!
Op de roltrap van een warenhuis.  
Achter mij een heer in een niet al te 
beste stemming. Dat verslechterde toen 
hij een bord tegenkwam met de tekst: 
“Vrolijk Pasen”. Zijn commentaar tegen 
mij: ‘alles moet tegenwoordig maar vro-
lijk zijn: Vrolijke Kerst, Vrolijk Nieuwjaar, 
Vrolijk Pasen…’

Ineens had ik het door en ik kreeg gelijk 
medelijden met de man. Hij was vast de 
reïncarnatie van een legkip en hij werd 
ongetwijfeld herinnerd aan de legbat-
terij – verplicht leggen!

Bedenk je eens hoe dat moet voelen.  
Kijk eens goed naar een ei. Het begint 
bol en eindigt in een puntje. Als je dat 
bedenkt, hoor je als het ware een diepe 
zucht: ‘Zo, die is eruit’. En de volgende 
dag begint de ellende weer van voren af 
aan… Na honderden eieren te hebben 
gelegd eindig je met twee strikjes om je 
poten in de braadpan: Vrolijk Pasen!

Met de billen tegen elkaar geknepen 
verliet de man de roltrap en liep moei-
zaam weg. Toen pas begreep ik zijn 
commentaar en kocht gelijk een kilo 
chocolade eitjes… Voor mij geen ei uit 
een legbatterij; gezien het gezicht van 
die man zou het mijn Pasen zeker niet 
vrolijk maken!

Vanaf deze plek wens ik alle lezers een 
mooi, warm en prettig voorjaar toe!

Vriendelijke groet van Ria Leonarda.

Kosten 2011 Begroting 2011 Begroting 2012 

Wijkraad kosten 1.116,19 1.200,00 1.200,00 

Werkgroepen 1.031,11 1.000,00 1.000,00 

Overige verg kosten 574,29 400,00 500,00 

Telefoon 1.203,00 1.200,00 1.200,00 

Internet - 700,00 700,00 

Kantoor kosten 680,65 800,00 900,00 

Wijkkrant 3.012,17 3.600,00 3.700,00 

Distributie - 400,00 400,00 

Diversen (notuleren) 365,50 1.000,00 1.000,00 

Huur wr ruimte 990,00 2.000,00 2.000,00 

Onderhoud / energie - 500,00 500,00 

Totaal 8.972,91 12.800,00 13.100,00 
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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)

dinsdag 5 juni, dinsdag 10 juli (opge-
schoven ivm schoolvakantie in augustus 
- de augustus vergadering valt uit), dins-
dag 4 september en dinsdag 2 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: 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: Brede School Parkrijk
Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder
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 M. Karademir 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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