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Vol energie zette jong en oud zich in bij de zaagwedstrijd op het Prinses 
Beatrixplein in Parkwijk. Wie het snelst een plak kon afzagen van een 
stevige boomstam werd zaagkampioen van de wijk. 
Rob Jordaan en zijn dochter hadden de snelste tijd en kregen de hoofd-
prijs: een slagroomtaart van bakkerij Vink. Alle boomplakken dienden 
als stookhout voor het Winterbos.

Muziek, eten en verhalen rondom 
de houtkachel
Van woensdag 16 t/m zaterdag 19 novem-
ber stond er op de Prinses Beatrixdreef 
een grote kas met een enorme houtkachel 
waar de boomstammen uit het Reinalda-
park opgestookt werden. Rond de kachel 
werden levensverhalen verteld van drie 
generaties Parkwijkers. Ondertussen werd 
er muziek gemaakt en gekookt. Iedereen 
was welkom om aan te schuiven. 
Als toegangsbewijs diende men een plak 
hout mee te nemen om op de kachel te
gooien. De houten toegangskaarten waren 
te koop voor 1 euro in De Sprong.
Ook op de avond zelf kon men nog een 
toegangshoutje kopen!

Gastvrij Parkwijk
Het Winterbos is onderdeel van Kantine-
Oost. Buurtbewoners kweken samen een 
jong bos voor het gerenoveerde Reinalda-
park, elk seizoen komt het bos tot leven als 
een gastvrije ontmoetingsplek in Parkwijk. 
KantineOost is een initiatief van 5eKwartier 
i.s.m. BUUV, Ontmoet Elkaar in Parkwijk, 
stichting Dock  en vele anderen.
Meer informatie: www.5ekwartier.nl

Zaagactie KantineOost, fotograaf: Nico Jankovski
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Wijkraad

Pa
rk

wijk-Zuiderpolder

Voorwoord van de voorzitter
Alle bewoners van Parkwijk en Zuider-
polder wens ik  het allerbeste voor 2012.

Het jaar 2011 is mooi afgesloten met wat 
vuurwerk à € 65 miljoen; hoe bedoelt U 
crisis…?

2012 wordt het jaar van Participatie & 
Inspraak: let u op, dit wordt nog een 
hype.

Een voorbeeld van goede participatie 
is het Fly-over project geweest, terwijl 
gelukkig ook de lopende projecten 
steeds beter gaan. Hulde daarvoor!

Op deze plaats wil ik in het bijzonder 
Mida Koelman en Bernard Felix danken 
voor hun extra inzet voor de wijkraad. 
Ik praat u in het komende jaar graag bij.

Ik heb een nieuwe baan en kan niet 
meer alle vergaderingen bijwonen, die 
helaas vaak  tussen 09.00 uur en 16.00 
uur plaatsvinden. Mida en Bernard 
hebben veel taken van mij overgeno-
men, waarvoor veel dank en ik denk 
dat ik wat dat betreft mede namens de 
wijkbewoners spreek.

Dit jaar komt er een aantal projecten op 
ons af, die al lopen en weer onze grote 
aandacht vragen, zoals: Meerspoor-
pad, Reinaldapark, Zomerzone-Noord, 
Oostradiaal, Polanenpark, 40+ gelden, 
Fijnstof, etc. Daaraan zullen we – in ons 
aller belang – onze uiterste aandacht 
besteden.

Ik wens u veel leesplezier met ons 
nieuwe wijkblad en mocht u leuke, 
interessante en andere verhalen hebben: 
u weet ons te vinden.

En wilt u wijkraadslid 
worden, meldt u zich dan!

Met groet,
Edwin Hein, 
voorzitter wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
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Reinalda Parkeer Drama
In maart 2011 is een Participatie-
bijeenkomst Parkeerproblematiek 
Reinaldahuis georganiseerd. Daaruit 
kwamen 18 verschillende oplossingen. 
De gemeente zou die oplossingen 
bestuderen en vervolgens terugkoppelen.

De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder heeft 
het afgelopen jaar telkenmale aange-
drongen op een vervolg. Een tussentijdse 
explicatie van de gemeente gaf geen 
enkel houvast.

Zonder de beloofde terugkoppeling 
heeft het college nu eenzijdig besloten 
om drie acties te ondernemen:
1.  het advies geven om bij de moskee 

te parkeren (met andere woorden: 
leg de problemen in de tuin van de 
buren)

2.  betaald parkeren invoeren op de 
Leonard Springerlaan (het lost het 
probleem natuurlijk niet op, maar 
brengt wel geld in het laatje)

3.  overleg starten met de instellingen in 
het Reinaldahuis om hun personeels-
vervoer op een ander wijze te 
managen (een doodlopende weg, 
daar die instellingen daar natuurlijk 
geen boodschap aan hebben)

De wijkraad mist de motivatie van de 
gemeente om tot bovenstaande schijn-
oplossingen te komen; maar bovenal 
de motivatie waarom de ándere oplos-
singen zijn afgevallen. En nu we het toch 
over denkwerk hebben: waar was de 
gemeente, toen het project Reinaldahuis 
– met alle bijkomende instellingen – 
werd gestart? Heeft men het hoofdstuk 
parkeren bewust overgeslagen of heeft 
men het “vergeten”, waardoor men nu 
slechts met een decreet komt en verder 
niet mee wenst te denken met belang-
hebbenden? Dat geeft te denken.

Voorlopig is onze conclusie, dat de 
hele oplossingsexercitie broddelwerk is 
en geen echte oplossing brengt. 
De parkeerdruk blijft even hoog en het 
enige wat de gemeente bereikt, is dat 
er parkeergelden in de gemeentekas 
vloeien – dat heeft iets weg van een 
graaicultuur!

Wat een beschamende vertoning! 
En wat een gebrek aan participatie!

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

De Fly-over functioneert!

De Fly-over is ingezegend. En aangezien 
een inzegening altijd gepaard gaat met 
vocht, moet het het “Kunstwerk” wel erg 
goed gaan.  Bij de eerste paal regende het 
dat het goot en bij de offi  ciële opening op 
19 december jl. was het niet anders.

Drie toespraken – door wethouder Rob van 
Doorn, de gedeputeerde Post en een 
ProRail vertegenwoordiger – getuigden van 
het nut, het eff ect en het imago van deze 
verkeerstechnische verbetering. Nuttig, 
want het verkeer kan gestroomlijnder de 
Waarderpolder in; eff ectief, want het is een 
belangrijke stap op weg naar een rondweg 
óm de stad in plaats van dóór de stad; en 
het bevestigt het imago van Haarlem als 
een stad met oog voor de toekomst.

Het motto van een teloorgegane voetbal-
club uit Spaarnwoude (SHS – Samenwer-
king Houdt Stand) doet nog steeds opgeld: 
in nauwe samenwerking met alle partners, 
waaronder uitdrukkelijk de wijkraad, 
heeft de projectleiding van de gemeente 
een voor Haarlemse begrippen welhaast 
ondenkbare prestatie geleverd. De tijds-
planning is gehaald, de kosten zijn binnen 
budget gebleven en de direct betrokken 
bewoners zijn goed bediend – bravo dus 
voor Peter Tobben en zijn team!

Het snel afwaarderen van de Amster-
damsevaart – zoals beoogd – is door de 
gemeenteraad bekrachtigd. Eén rijstrook 
richting de stad is er inmiddels uit en in 
januari 2012 volgt een tweede strook de 
stad uit. Dat de decoratie voorlopig te 
wensen overlaat (bakken met – en dan 

weer zonder – kerstbomen) houden we 
maar op een schoonheidsfoutje. En dat 
de gemeente nog een vlekje dient weg te 
poetsen is ook duidelijk: de toegenomen 
drukte op de Oudeweg moet middels een 
aantal snel uit te voeren verkeersmatige 
aanpassingen gladder verlopen dan het 
nu doet. De bewoners van de Oudeweg 
en Sportheldenbuurt geven we dan 
ook graag de raad mee om veel met de 
gemeente te praten en zodoende een 
aanvaardbaar resultaat voor nu en voor de 
toekomst te bewerkstelligen.

Voor de Zuiderpolderbewoners is het 
leven er een stuk plezieriger op geworden: 
betere verkeersafhandeling bij de krui-
sing Robertus Nurksweg en de Camera 
Obscuraweg, vrijwel geruisloos asfalt met 
een aanzienlijke reductie van lawaai en de 
“inbedding” in het landschap zal middels 
de compensatiebomen en het compen-
satiewater voorbeeldig zijn. 

Bijna zouden we nog het doel vergeten: de 
afgewaardeerde Amsterdamsevaart kan 
straks een mooie en functionele stads-
gracht worden, die grote ondergrondse 
parkeergarage voor het oostelijke centrum 
kan er nu komen en daarbovenop kunnen 
we nog een aardig aantal appartementen 
bouwen. Een groot aantal voordelen voor – 
zoals de gemeente het stadsdeel inmiddels 
gevoelloos noemt – Zomerzone-Noord: 
Zuiderpolder, Parkwijk, Nieuwe en Oude 
Amsterdamsebuurt… Wij pleiten voor 
meer elan: Quartier d’Amsterdam!

Bernard Felix 
2

w
ijk

ra
ad

 p
ar

kw
ijk

-z
ui

de
rp

ol
de

r |
  j

aa
rg

an
g 

20
 | 

fe
br

ua
ri 

20
12



SamenLoop
Dit jaar wordt voor het eerst in Haarlem de 
SamenLoop voor Hoop georganiseerd op 
8 en 9 juni 2012 op het vlooienveld in de 
Haarlemmerhout.  Start is 8 juni om 16.00 
uur.
 
De SamenLoop is een 24 uur durende 
wandelestafette om stil te staan bij de 
strijd tegen kanker. Het is een mooi evene-
ment, gezellig, ontroerend en inspirerend 
met optredens van artiesten, workshops 
en activiteiten voor jong en oud. Tijdens 
het evenement steunen we (ex)kanker-
patiënten en herdenken overledenen. 
We geven voorlichting over kanker en 
zamelen geld in voor kankeronderzoek. 
Samen maken we immers het verschil!
 
Het initiatief is gestart door drie leden 
van de wijkraden Binnenstad; zij zijn als 
vrijwilliger betrokken bij de organisatie 
van dit evenement en zijn op zoek naar 
teams van families, vrienden, collega’s, 
(ex)kankerpatiënten, verenigingen, 
scholen en bedrijven die mee willen lopen 
tijdens dit evenement. Wij verwachten uit 
elke wijk toch minimaal één team ! 
De teams zamelen zoveel mogelijk geld in 
voor KWF kankerbestrijding. 
 
Heb je interesse om mee te doen of 
wil je meer informatie? Kijk dan op 
www.samenloophaarlem.nl 
 
Ben je enthousiast;  meld je dan, liefst zo 
snel mogelijk, aan via de bovengenoemde 
website.  Geef  ook even aan bij wie je 
eventueel graag in het team wilt worden 
ingedeeld. Wil je niet lopen? We hebben 
ook nog veel vrijwilligers nodig om een 
paar uurtjes mee te helpen.
 
Nicole Ten Hoorn Prins
Duveke Kalma
Tinka Nas

Sinterklaasfeest in de wijk

Op woensdag 23 november kon de Stich-
ting Ontmoet elkaar in Parkwijk Sinterklaas 
weer verwelkomen in de wijk. Dit jaar had 
Sinterklaas vele Pieten meegenomen; een 
geweldig gezicht om deze optocht door 
de straten van Parkwijk te zien trekken. 
En vele wijkbewoners stonden de Sint al 
op te wachten bij het Beatrixplein. Een 
ware happening !!
Na iedereen gesproken te hebben, inclusief 
een aantal winkeliers, vervolgde Sint zijn 
tocht met de fi ets naar het Reinaldahuis, 
waar ook weer vele ouderen en kinderen op 
hem wachtten. In de wijk was al een aantal 
Pietenmutsen teruggevonden, maar ook 
de kinderen uit Parkwijk waren druk bezig 
geweest met het maken van Pietenmutsen. 
Wat wilde het geval: de Pieten waren al hun 
mutsen kwijtgeraakt en zonder Pietenmuts 
ben je immers geen echte Zwarte Piet.
Het maakte Sinterklaas enorm blij, zoveel 
kinderen, zoveel ouderen en dan nog een 
heleboel Pieten die weer gelukkig werden 
toen ze een nieuwe muts op hun hoofd 
kregen.

Sinterklaas kon vanaf het podium heerlijk 
genieten van dit feest en de liedjes werden 
uit volle borst meegezongen door jong en 
oud.

Kinderen konden een lied zingen op het 
podium en zelfs alle blije Pieten lieten 
van zich horen. Met veel dank aan het 
Reinaldahuis, Sisint en Haarlem College kon 
de Stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk 
terugkijken op een geweldige activiteit 
in Parkwijk, waar gelukkig steeds meer 
mensen op af komen.

Stichting Ontmoet elkaar in Parkwijk.

Fotografi e: Rob Jordaan
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Wijkschouw veelbelovend!
Op een heldere dag in november, aan het 
eind van de middag, verzamelde zich een 
aantal fietsers op de Beatrixdreef. Een fiets-
tochtje door de wijk Parkwijk-Zuiderpolder 
stond op het programma voor de wijkraad, 
de geïnteresseerde wijkbewoners en voor 
de gemeentelijke afgevaardigden van 
verschillend pluimage. Doel was om alle 
plekken waar vernieuwing of verbetering 
noodzakelijk was in kaart te brengen.
Parkwijk bestaat 60 jaar en de Zuiderpol-
der zo’n 25 jaar – dus is het logisch dat er 
zo hier en daar “slijtage” optreedt. Niet in 
het minst omdat beide wijken op slappe 
veengrond liggen. 
 
Als je door de wijken fietst ervaar je moei-
teloos de oneffenheden en onvolkomen-
heden. Het gezelschap hield dan ook op 
verschillende punten stil om de situatie te 
“beschouwen” en om vast te leggen waar-
uit de veelal door de bewoners aange-
brachte problemen bestonden en vooral 
wat de oplossingen zouden kunnen zijn.

Na verloop van tijd viel de avond en kreeg 
je een heel ander perspectief van de wij-
ken. Bij een povere verlichting toonden de 
straten nog meer de hobbels en bobbels 
van het plaveisel. Onduidelijke bebording, 
gevaarlijke verkeerssituaties en al wat 
dies meer zij kwam onherroepelijk aan de 
orde. De totale lijst omvat zo’n 50 aan-
dachtspunten, waarvan de stadsdeelregis-
seur een definitieve lijst en een Plan van 
Aanpak maakt. Aan de hand daarvan volgt 
dan een prioriteitenlijst met eenmalige of 
periodieke acties, die zo spoedig mogelijk 
tot een betere standaard moeten voeren. 
Na uitvoerig overleg met de wijkraad zal 
een soort wijkcontract volgen, zodat ieder 
weet wat van hem of haar verlangd wordt. 

De grote betrokkenheid van bewoners 
bij de voorbereiding van de wijkschouw 
toont hoe groot de wens is om de eigen 
leefomgeving zo schoon, heel en veilig 
mogelijk te maken! De tijdens de schouw 
aanwezige handhaver liet zien het beste 
voor te hebben met de wijk: overtreders 
van het vuurwerkbesluit werden stante 
pede aangepakt en opgepakt! Er kan maar 
duidelijkheid heersen…
Aan het eind van de avond heerste een 
gevoel van saamhorigheid: het gezelschap 
was het eens dat er een grote behoefte 
is om zaken voortvarend aan te pakken; 
wijkraad, gemeente en overige belangstel-
lenden hebben de positieve insteek als 
veelbelovend ervaren!

Bernard Felix

Winterbos

Op een heldere, maar koude avond op 
naar het Winterbos, dat het 5e Kwartier 
organiseerde van 16 tot en met  
19 november op de Beatrixdreef. 
 
Kinderen vertellen eerst schuchter en 
daarna met wat meer lef hun verhaal  
naast de kleine verlichte kasjes waarop 
hun voorbereidende werkstukken  
geprojecteerd zijn; een sprookjesachtig 
begin van een wonderbaarlijke avond.

Een echte boswachtster staat met bijl 
gereed voor de grote kas om je houten 
toegangsschijf in stukken te hakken.  
Na binnenkomst werp je die spaanders 
in de behaaglijk snorrende houtoven, die 
opvallend veel warmte genereert.  
Alle aanwezigen staan met een glaasje 
verse muntthee in de buurt van de hout-
kachel en wachten tot ze plaats kunnen 
nemen op de boomstammetjes uit het 
Reinaldapark.

Daar begint de voorstelling: muziek van 
een zingende zaag, een xylofoon, een bas 
en gezang van het dappere en talentvolle 
trio. Voordrachten en sketches van bevlo-
gen actrices: soms vertederend en soms 

tot nadenken stemmend. Een ter plekke 
bereid brood verdwijnt op de houtoven 
om te garen. De wonderlijke verzame-
ling keukenattributen, waaruit heldere en 
donkere tonen komen geven de avond een 
spannend en telkens onverwacht karak-
ter. Een door de trillingen afvallende pan 
schampt een bezoekster, maar de liefde-
volle en bekommerende bezorgdheid 
van alle betrokkenen zorgt voor innerlijke 
warmte en genegenheid – tenslotte zitten 
we allemaal in hetzelfde bos!

Gasten uit alle windstreken zijn naar het 
winterbos gekomen om de mysterieuze 
sferen te proeven. Hun enthousiasme 
werkt aanstekelijk: over en weer worden 
contacten gelegd en wordt het een voor-
stelling om vooral samen van te genieten.

De avond wordt afgesloten met een in de 
kas bereide en ultraverse Surinaamse pinda-
soep of even verse Hollandse tomatensoep, 
vergezeld van knapperig brood. De nazit 
van deze bijzondere uitvoering vervult de 
bezoekers met een warm gevoel – warm 
genoeg om de winter door te komen.

Bernard Felix
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Goedkoop sporten voor lage 
inkomens
In Haarlem wonen meer dan 3.000  
kinderen waarvan de ouders een  
bijstandsuitkering ontvangen. Geld voor 
vrije tijdsbesteding zoals sporten, om lid 
te worden van een vereniging of sport-
club is er meestal niet.

Het Jeugdsportfonds stelt alle kinderen 
die dat willen in de gelegenheid om te 
sporten bij een club. Het fonds betaalt de 
contributie, kleding en materialen, moge-
lijk in combinatie met de HaarlemPas.  
Er kunnen vergoedingen aangevraagd 
worden tot maximaal € 225,- per kind per 
jaar.

Aanvragen kunnen ingediend worden 
door intermediairs. Dit is een persoon die 
professioneel betrokken is bij de opvoe-
ding, begeleiding of scholing van de jon-
gere. Doelgroep : Het Jeugdsportfonds 
is bestemd voor kinderen en jongeren in 
de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in 
de gemeente Haarlem, die om financiële 
reden geen lid kunnen worden van een 
sportvereniging.

Voor een bijdrage van het Jeugdsport-
fonds gelden de volgende voorwaarden:
•  De bijdrage wordt verstrekt om jeugd 

uit gezinnen met een minimuminkomen 
deel te laten nemen aan een sportieve 
activiteit.

•  Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 
105% van het wettelijk sociaal minimum.

•  Als het gezin een HaarlemPas heeft, 
komt het altijd in aanmerking voor een 
bijdrage.

•  De bijdrage bedraagt voor een kind per 
jaar maximaal € 225,-. (contributie/les-
geld incl. sportmateriaal)

•  Elk jaar moet er een nieuwe aanvraag 
worden gedaan.

Uitzondering! Het kan gebeuren dat 
ouders wel een inkomen hebben maar 
toch het sporten niet kunnen betalen. 
Indien de intermediair in de financiële 
motivatie kan aangeven waarom de 
ouders ondanks het inkomen toch geen 
geld hebben om het sporten te betalen 
kan, bij uitzondering, toch een beroep 
op het Jeugdsportfonds worden gedaan. 
Bijvoorbeeld: Ouders zitten in de schuld-
sanering, hebben een laag inkomen en 
veel kinderen, éénouder gezin met laag 
inkomen enz.

De Donkere Dagen voor Kerst
Woensdagmiddag wordt het donker; het 
blijft donker. De straatverlichting schiet 
niet aan en dat merk je heel snel als je ge-
wend bent aan een goed verlicht landweg-
getje. Donkere schichten schieten voorbij 
en je weet niet welk gezicht erbij hoort.

Als de hond uitmoet, trek je je jas aan, pakt 
zijn riem en je stapt samen de donkerte in. 
Er is geen maan en er stralen maar weinig 
sterren tussen de voorbijrazende wolken 
door. Echt donker dus. Ook de fietsers zijn 
niet gewend aan deze tegenvaller. Zonder 
licht merk je ze pas op als ze vlak bij zijn 
en dan hoop je van ganser harte dat ze 
jou ook hebben gezien. Je loopt aan de 
juiste zijde van de weg, zoals je geleerd is. 
Maar de lesgever hield geen rekening met 
uitgevallen straatverlichting en lichtloze 
fietsers. Deze keer ben je blij als er een 
auto voorbijkomt, want dan kun je weer 
even zien wat er zoal beweegt op straat.

Op donderdagochtend bel je direct het 
meldingsnummer van de gemeente –  
023 5115115 en je meldt de storing.  
Een alleraardigste medewerkster zegt  
dat ze het zal doorgeven aan een collega, 
die er wel raad mee weet. Als extra hulp 
vermeld je nog dat het wellicht iets te 
maken heeft met de nieuwe verlichting 
van de Robertus Nurksweg, die aangepast 
wordt vanwege de fly-over.

Op donderdagavond om tien voor vijf, 
alweer aardedonker, bel je nog maar eens. 
Dezelfde aardige medewerkster zegt dat ze 
het echt heeft doorgegeven en dat Liander 
het maar moet opknappen; de gemeente 
gaat niet meer over straatverlichting. Dat 
voorspelt niet veel goeds. Aan het einde 
van de dag denk je na over de veiligheid 
van huis en haard – een mens met criminele 
trekjes zou die zwarte nachten wel eens als 
een welkome afwisseling kunnen zien.

Vrijdagochtend, bij het uitlaten van de 
hond, word je aangesproken door een 
medebewoonster van ons karakteristieke 
wegje, met dezelfde vragen omtrent aard 
en risico van de uitval. En dus maar weer 
gebeld, daar je moet vrezen dat als het 
vandaag niet wordt opgelost, het wel 
het hele weekend zal duren. Een andere 
aardige medewerkster van het meldpunt 
zegt hetzelfde: de gemeente kan er niets 
aandoen; het is toch echt Liander. Dus 
Liander gebeld, die direct aangeeft dat 
storingen aan straatverlichting gemeld 
dienen te worden bij een ander – landelijk 

– meldpunt. Gelijk maar gebeld, misschien 
hebben we vandaag nog geluk. Helaas, 
een aardige juffrouw wil de storing wel 
opnemen, maar dat kan alleen gemeld 
worden door de politie, de brandweer of 
een gemeente. ‘Bent u van de gemeente?’ 
‘Neen, wel van de wijkraad’.  ‘O, dat telt niet 
– u moet de gemeente weer bellen en laat 
u zich niet afschepen hoor’ is het welge-
meende advies…

Met een mijzelf verbazende vasthoudend-
heid bel ik maar weer het meldnummer 
en leg de situatie wederom netjes uit. 
Het antwoord laat zich raden… Zelfs bij 
aandringen om dat bepaalde nummer te 
draaien…

Vrijdagavond is het licht nog steeds uit, 
maar mij wordt wel een aantal zaken 
helderder: 

Alle meldpunten hebben uitsluitend 
aardige, maar weinig of niets uitrichtende 
medewerksters in dienst. 

De telefoongesprekken kosten tien cent 
per minuut, plus de kosten van het  
mobieltje. Zouden die aardige dames 
eigenlijk ook de door mij gegenereerde 
telefooninkomsten bijhouden?

De gemeente heeft het slim gespeeld: de 
straatverlichting uithuwelijken aan een 
commerciële onderneming – en die heeft 
genoeg aardige mensen in dienst om 
de problemen af te poeieren. Naar mijn 
mening blijft de gemeente echter verant-
woordelijk voor het goed functioneren 
van dergelijke diensten. Dan rijst de vraag: 
wie kun je daarop aanspreken? Precies: 
niemand! Slim gedaan dus!

En het bleef nog lang donker… Nu al 8 
nachten…

Naschrift: deze ervaring werd pas kenbaar 
gemaakt ná de reparatie – tenslotte gaat 
veiligheid boven alles!

Haarlem, december 2011
Bernard Felix
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Zonnewende 2011
Dit jaar geen sneeuw, maar bij de op-
bouw een heerlijk zonnetje. Helaas ook 
aardig wat wind en daardoor ging het 
bij de opbouw even mis. Ineens vielen 
de kramen om, als een soort domino-
spel. Alles weer overeind gezet, stevig 
vastgemaakt en de kerstboom op een 
andere plek gezet. Al met al gelukkig op 
tijd klaar, de lichtjes aan en de Muggen-
blazers bliezen hun deuntje volop mee. 
Zij hebben voor ons dit jaar de muzikale 
noot verzorgd. Heel gezellig en sfeervol 
en af en toe even de wijk in.
Een aantal wijkbewoners had een kraam 
gehuurd en BUUV en het Vadercentrum 
waren ook present. En niet te vergeten, 
al bijna een vaste partner van Stichting 
Ontmoet elkaar in Parkwijk, de Pannen-
koekenkar. 
De organisatie had allerlei activiteiten 
bedacht. Zelf een kerstboom versieren 
bij voorbeeld. Lesley, leerling van Brede 
School Parkrijk, begon heel enthousiast 
met alle mooie versieringen; het werd 
een pracht kerstboom, die hij later vol 
trots mee naar huis mocht nemen.
Soms kwamen er wijkbewoners langs, 
verbaasd: ‘ben ik daarvoor naar de stad 
gefi etst, hier worden dus ook leuke 
markten georganiseerd, wat is het hier 
gezellig’. 
En daarvoor doen we dit dus: je hoeft 
niet ver weg te gaan voor gezelligheid. 
In Parkwijk ligt de gezelligheid gewoon 
op straat.
Met enorme dank aan de vaders van 
het Vadercentrum, die ons geholpen 
hebben alles weer netjes op te ruimen, 
sloten we iets eerder af door een enorme 
regenbui.
Voor het nieuwe jaar gaan we weer 
nadenken wat we voor activiteit in 
december gaan doen. Al uw ideeën zijn 
welkom! We zijn er tenslotte voor alle 
wijkbewoners in Parkwijk! 
We wensen iedereen een grandioos en 
gezellig 2012 toe en we hopen dat we 
elkaar maar veel mogen tegenkomen in 
deze prachtwijk!

Maria HoedMaria Hoed

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 kinde-
ren kunnen deelnemen aan diverse techni-
sche, creatieve activiteiten. Bij dit DOCKING 
station M.E.E.R. talent kunnen kinderen 
uit de groepen 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 eindac-
tiviteit 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 13 21 65 39 of edijt@dock.nl.

De Zuidparker (Bijvoetstraat 5)
Het jongerenwerk van DOCK heeft op 
maandag- dinsdag- woensdag- en vrij-
dagavond een inloop voor alle jongeren 
uit de wijk. Tijdens het openstellen van 
een ruimte waar jongeren samenkomen 
en ontspannen, maakt DOCK de jongeren 
bewust van hun positie en mogelijkhe-
den in de maatschappij. Daarnaast heeft 
het meidenwerk op maandagmiddag 
specifi eke Girlzz Only activiteiten zoals 
theatersport waar meiden leren zichzelf 
positief te presenteren of Zumba waarbij 
de meiden zich kunnen uitleven. Jongeren-
werkers Ferdinand Toemeungte (06 23 81 
44 21, ftoemeungte@dock.nl) en Marieke 
de Jong (06 39 41 80 20, mdjong@dock.
nl) verzorgen 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 ac-
tiviteiten aan als: computercursus, Neder-
landse les, de competentiebalans, fi etsles 
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 
54 30 688, 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 de onderwijskansen 
van hun kinderen. Taal en het samen op-
drachten doen zijn belangrijke onderdelen 
van het programma. Verder is er 1 keer per 
6 weken een thema over b.v. grenzen stel-
len of positief opvoeden. Voor informatie: 
Rie Buursink (023 54 30 687, rbuursink@
dock.nl) is de contactpersoon voor Opstap.

De Speelplek Zuidparker is tijdens 
werkdagen op kantooruren geopend. 
Daarnaast zijn er op woensdag, zaterdag 
en zondag specifi eke activiteiten voor 
kinderen. 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 Beatrixdreef 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 023 551 78 45 uiterlijk vrij-
dag). Voor meer informatie ga naar www.
vadercentrumhaarlem.nl of loop binnen en 
vraag naar coördinator Rozien Salah (06 38 
82 70 97, rsalah@dock.nl ).

Aan de oostkant van Haarlem, net achter de 
Liebruggen, ligt een bedrijfsterrein van 
Sortiva. Dat contract loopt tot 2014 en 
vanaf dat moment wil de Schiphol Area 
Development Company daar het Polanen-
Park vestigen met bedrijven in de hoogste 
milieucategorieën - de zwaarste vervuilers 
dus. Aan de overzijde van de Ringvaart (in de 
gemeente Haarlemmermeer) ligt ook al het 
bedrijventerrein De Liede (met bedrijven in 
dezelfde milieuklasse) en dat wordt nog 
eens met 40 hectare uitgebreid. Een ware 
regionale vuilcluster dus!

De gemeente Haarlem wil geen zienswijze 
indienen, want, zoals wethouder Cassee  

Regionale Bedreiging 
door Bedrijfsparken
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Sint Maarten 2011 Oud en Nieuw in  
Parkwijk-Zuiderpolder
Al vanaf kerstmis was het gerommel 
hoorbaar: vuurwerk! Dan rijst de vraag: 
hoe komt men daaraan? Is het van vorig 
jaar of heeft men het gehaald uit België? 
Feit blijft dat men in overtreding is en 
het knallen zelf kennelijk leuker vindt 
dan het afsteken op de drempel van 
het nieuwe jaar om de boze geesten te 
verjagen.

Wat is dat toch met vuurwerk en 
Holland? Een soort burgerlijke onge-
hoorzaamheid? Het afzetten tegen 
het wettelijk gezag?  In ieder geval is 
de uitkomst dat menig mens en dier 
verstoord is in de winterrust. Langs een 
paar opgeschoten knapen lopen geeft al 
een onbestemd gevoel – doen ze het of 
doen ze het niet?

In de aanloop naar de jaarwisseling 
liepen de meningen uiteen: zou het 
weer oorlog worden of zouden de 
genomen maatregelen (camera-inzet 
en lik-op-stuk beleid door de politie en 
een openbaar feestje door Stichting de 
Toekomst) ervoor zorgen dat het ditmaal 
een beheersbaar feestje werd? 

Een paar uur na uur-nul was het dui-
delijk: de aanpak heeft gewerkt, de ME 
heeft niet hoeven optreden en Parkwijk 
kwam dit jaar niet negatief in het 
nieuws! Hulde dus aan de verantwoor-
delijken van alle voorzorg!

De intensieve woordenwisseling op het 
weblog van de digitale wijkkrant na 
afloop van de jaarwisseling nemen we 
voor lief: het succes heeft in ieder geval 
iets losgemaakt en daar kunnen we  
allemaal beter van worden, volgend jaar!

En dan hopelijk met minder vuurwerk en 
meer begrip!

Bernard Felix

Ruim voor de 11e november zijn we  
begonnen met het treffen van voor-
bereidingen voor het Sint Maartenfeest. 
Dat werd een stuk prettiger door de 
samenwerking met het 5eKwartier en daar 
zijn we enorm blij mee!
De spanning in de aanloop was te snijden, 
omdat vorig jaar letterlijk in het water viel 
door een onverwachte hevige onweersbui. 
Gelukkig was Sint Maarten met ons dit jaar!
De Beatrixdreef was gezellig versierd met 
lampionnen en de vuurkorven en banken 
stonden al helemaal klaar voor het feest. 
De Pipokar van het 5eKwartier diende als 

versnaperingkar voor na de optocht. Heer-
lijk: warme chocolademelk met slagroom 
of een lekker warm bakje koffie halen.
Al gauw kwamen de kinderen en ouders 
aanlopen. Even vooroefenen met muzikale 
begeleiding van het 5eKwartier.  
De vrijwilligers van Stichting Ontmoet 
Elkaar In Parkwijk hadden speciale hoeden 
op, natuurlijk met lichtjes. 

En daar gingen we, luid zingend door de 
wijk, en genoeg adressen waar we even 
konden stoppen voor versnaperingen. 
Ook bij pastoor Niesten mochten we even 
uitgebreid ons repertoire laten horen. 
Door de hele wijk klonk het lied: “Kijk mijn 
lichtje”. Nog even het Reinaldahuis binnen 
en na een heerlijk wandeling lekker op de 
banken zitten bij de vuurkorven met een 
beker warme chocolademelk. Meer kinde-
ren sloten aan, zij hadden alleen gelopen, 
maar ze vonden het erg gezellig om nog 
even bij ons te komen zitten.
Een geslaagde avond weer voor de 
Parkwijkers door de Stichting Ontmoet 
Elkaar In Parkwijk, met dank aan alle 
vrijwilligers.

Maria Hoed

meldt, het dorp Haarlemmerliede onder-
vindt waarschijnlijk geen overmatige overlast 
en dan is het niet logisch dat de Zuiderpolder 
dat wel ondervindt. Hij gaat dan wel geheel 
voorbij aan het feit dat het vrachtverkeer van 
het PolanenPark niet via Haarlemmerliede 
rijdt, maar wel voor 70 % door de Zuider-
polder wordt afgewikkeld. Waar nu zo’n 
tweehonderd vrachtauto’s rijden, is voorzien 
dat dat er straks zo’n tweeduizend zullen 
zijn – en vertienvoudiging dus! Fijn dat de 
wethouder zich zo goed heeft ingeleefd in 
de situatie van de Zuiderpolder bewoners…
Er wordt gesproken over een betoncentrale 
(met soms 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week activiteiten), een verffabriek (chemie 
dus) en andere vervuilende bedrijven.  
Op bedrijventerrein De Liede is sprake van 
de opslag van gevaarlijke stoffen. Ook wordt 
er een transformatorstation voor de 380-kV 

lijn gevestigd. En dat allemaal onder – of 
vlakbij – de Polderbaan – u weet wel, waar 
onlangs dat vliegtuigongeluk plaatsvond.

En dat regionale afvalputje ligt op een 
kilometer afstand van de woonwijk Parkwijk-
Zuiderpolder; het is te hopen dat er een 
westenwind waait, als zich een volgende 
ramp voltrekt!

Bernard Felix
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Agenda van de Stichting Ontmoet 
Elkaar In Parkwijk
De Stichting Ontmoet Elkaar In Parkwijk 
heeft voor de komende maanden de 
volgende agenda samengesteld:

Vanaf 20 januari:
Elke vrijdagmiddag: Spelletjesmiddag 
in de Dependance van de Brede School 
Parkrijk van 12.00 uur tot 14.00 uur
 
Zaterdag 17 maart: Kienavond in de 
Zuidparker vanaf 19.30 uur; graag 
reserveren
 
Woensdagmiddag 4 april: Paaseieren 
zoeken in de Speeltuin Zuidparker 
 
Zaterdag 14 april: Ouderuitje (gezellig 
op reis met de ouderen uit de wijk)
 
Woensdag 25 april: Zomerzone Sport-
dag, DSK terrein.
 
Maandag 30 april: Koninginnedag
 
Zaterdag 5 mei: Sporttoernooi
 
Zondag 20 mei: Wijkpicknick
 
Woensdag 30 mei: Kijkje in de keuken 
van Parkwijk
 
Woensdag 13 juni: Buitenspeeldag
 
Woensdag 27 juni: Kledingbeurs op de 
Beatrixdreef
 
Maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli: 
Zomerweek in de Zuidparker
 
Maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli: 
Huttenbouwweek in Parkwijk.

Voor verdere informatie, zie de site  
www.ontmoetelkaarinparkwijk.eu of  
bel met 06 472 91 674. Berichten of  
vragen kunt u kwijt via e-mailadres 
info@ontmoetelkaarinparkwijk.eu 

Winter wonderwereld

Geen dag is hetzelfde in de polder en zeker 
niet in de polder aan het water. De natuur 
verandert per week, het weer geeft elke 
dag een andere nuance en mens en dier 
zorgen voor de finesse. In de lente wil je 
dat de zon veel schijnt, dan kun je snel 
zwemmen in het opgewarmde water en 
in de herfst kan de kou niet snel genoeg 
invallen om het water af te koelen om bij 
de eerste nachtvorst ijs te zien.

Ondergelopen weiland is altijd de eerste 
stap voor de schaatsers. Vooral de kinde-
ren zijn er gek op. Nauwelijks gevaarlijk, 
breed gebied en veel pret maken. De 
kleinsten krijgen voor het eerst de schaat-
sen ondergebonden en mogen met stoel 
of slee oefenen tot ze er bij neervallen. 
De gevorderde kinderen laten zien wat ze 
kunnen en zijn vaak zo overmoedig dat 
ook daar de val niet uitgesloten is, hetgeen 
de jongste garde weer toont dat vallen er 
bij hoort. Voor de ware liefhebber is een 
ondergelopen land niet prettig: groene 
stelen maken de noren bot. Maar iets is 
beter dan niets tenslotte.

Het volgende stadium is de boerensloot. 
Vaak mooi ijs, maar met het nadeel dat het 
niet zo breed is, dus lange slagen zijn uit 
den boze. Voor vliegensvlugge jongetjes 
echter een walhalla. Kleine tochtjes om  
het weiland heen, uithoudingsvermogen 
testen en vooral meters maken. En soms 
met broertje of zusje een stukje echt 
schaatsen. Bij een lange periode sloot-
schaatsen komt er vaak zand of aarde op 
het ijs, doordat de ijzers soms de wal raken, 
waardoor de bevroren kluiten loskomen.

Het beste echter is het schaatsen op open 
water – in onze omgeving de Liede, de 
Ringvaart, de Fuikvaart of het Spaarne. 
En vroeger de Amsterdamsevaart, zodat 
je snel en gemakkelijk naar Haarlem naar 
school kon schaatsen. Als de vorstperiode 
lang aanhoudt kun je zelfs onder de brug-
gen door schaatsen – en als je de eerste 
bent die het durft, stijg je in ieders achting. 
Lange tochten, hele dagen op het ijs, soms 
met koek en zopie. Altijd met rode konen 
van kou en geluk. Als er ijs ligt zie je de 
hele wereld in ander perspectief; mooi, 
sportief en met louter vrienden.

Het summum is een egaal bevroren Mooie 
Nel en dan nog met ijs zonder sneeuw. 
Lage temperaturen en een waterig zon-
netje; zwieren waarheen je wilt en met 
wie je maar wilt! Tochten maken langs de 
landerijen of door Haarlem. Vaak kan het 
niet, maar de keren dat het gebeurt, gaan 
als herinnering een mensenleven mee.

Het weer zorgt elke dag – soms zelfs elk 
uur – voor een wisselend scenario. Wind, 
wolken, mist, neerslag en zon, het zijn 
die elementen die een ijsdag zo magisch 
maken. En die zoveel verschillende plaatjes 
opleveren. Een besneeuwd hek in de mist 
of in de volle zon geeft zo’n ander sfeer-
beeld. En toch houden veel mensen van al-
lebei. Je kunt het immers niet veranderen. 
De drang om de elementen te trotseren, 
de natuur in al haar glorie te aanschouwen 
en te ondergaan, of een fikse wandeling 
in te plannen: winters weer maakt onge-
kende behoeften los.  
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Het Meerspoorpad, of het groene 
fietspad tussen Parkwijk en de 
Zuiderpolder.
Hiermee wil ik graag mensen oproepen, 
die het leuk vinden om bezig te zijn in 
en met hun omgeving, en dan vooral 
met het groen, om mee te doen. 

Het fietspad, dat de Amsterdamse vaart 
en de Leonard Springerlaan verbindt, is 
omgeven door groen en verbergt een 
gebiedje, waar allerlei vogels en zelfs 
egeltjes leven. Veel mensen wandelen 
er langs, om hun hond uit te laten of 
om hun kinderen naar school te bren-
gen. Ook fietsen en brommen heel wat 
mensen over het fietspad heen. Nu is het 
mogelijk om gezamenlijk aan de slag te 
gaan om het groen met wat kleine aan-
passingen nog aantrekkelijker te maken 
zodat we nog meer plezier kunnen bele-
ven aan dit stukje van de wijk. Ook zou 
het leuk zijn, wanneer de speelplaats, die 
hier verscholen ligt, meer gebruikt zou 
worden.

Naast dat het leuk kan zijn samen te 
werken aan een groene omgeving, is het 
toch ook goed om te kijken hoe we de 
groene omgeving zo kunnen houden.
Door betrokkenheid bij het beheer van 
het groen kunnen we samen met de 
gemeentelijke afdeling zorgen voor een 
leuk groen gebied, waarbij we zelf meer 
invloed hebben op hoe het erbij staat. 

Laat weten of u mee wilt denken en 
werken aan het beheer en onderhoud 
van het groene Fietspad in Parkwijk/
Zuiderpolder en neem contact op met 
de Wijkraad.

Daphne Huysse

Als het fors sneeuwt, soms zelfs in combi-
natie met een fikse wind, lopen de buurt-
genoten graag een rondje. De hond moet 
mee, of ie wil of niet. Ook bij duisternis, 
onder het schijnsel van de straatverlich-
ting, kom je de buren tegen. Een soort 
lotsverbondenheid, een soort hogere 
macht, maakt zich van je meester en stuurt 
je de weg op. Dik ingepakt en gewapend 
met camera, ga je de barre buitenlucht in 
en geniet volop. En later kunnen we aan 
de hand van de geschoten foto’s laten zien 
hoe erg het wel niet was.

Haast als vanzelf komen de beelden van 
je eigen jeugd weer boven: kleumend op 
blokzeilers, hangend aan een keukenstoel, 
met natte neus en blauwe plekken. Totdat 
iemand zei dat je het eens op Friese door-
lopers moest proberen – nou, dat was een 
wereld van verschil. Je schaatste meteen 
met de besten mee. Om een jaar later 
houten noren te krijgen, hetgeen weer een 
nieuwe wereld voor je opende. Totdat je 
oud genoeg was om hoge noren te krijgen 
– meestal wanneer je voeten niet meer 
groeiden; en dat was altijd te laat.

Echte winters waren er alleen vroeger, 
gek genoeg. Zulk dik ijs, dat de buurman 
van verderop met z’n lelijke eend op het 
ijs verscheen. Een bevroren zee, waarop 
je honderd meter ver kon lopen – en dat 
moest je natuurlijk gezien en ervaren 
hebben. Hele sneeuwheuvels van stuif-
sneeuw, die het Liewegje afsloten van 

de bewoonde wereld en waarin je een 
sneeuwhut kon graven. Helaas moest er 
een doorgang gegraven worden, want de 
melkrijder moest erdoor om de melk van 
de boerderijen te halen; de koeien konden 
niet worden ingevroren… 

Jammer was ook dat de dagelijkse vaart 
van de slakkenboot van de Hoogovens 
naar Baars in Halfweg doorging tot het 
niet meer kon. Elke werkdag werd het 
prachtige ijs gebroken door die schuit-
met-aanhang. Wat waren we gelukkig, 
toen de vorst stevig inviel vlak voor kerst 
en daardoor drie dagen dik ijs niet door 
de schipper kon worden stukgevaren! Een 
schitterende ijsbaan was het gevolg. En 
dan die winter van 1963; in herinnering 
wel twee maanden ijs en op de schaats 
naar school, via Liede, Amsterdamsevaart, 
Oostersingelgracht en Spaarne. Het ijs was 
zo dik, dat het ook wel drie weken duurde 
voordat het gesmolten was. Die periode 
staat mij zeer goed bij: mijn moeder 
gooide brood voor de vogels op het ijs 
en daar vloog per ongeluk de broodplank 
mee. De dooi was ingetreden en het ijs 
onbegaanbaar, maar die broodplank heeft 
wekenlang op vijftig meter van het huis, 
midden op de Liede, gelegen.

Haarlem, winter 2011/2
Bernard Felix
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Nieuwjaarsrede Edwin Hein, voorzitter wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder

In de Nieuwjaarsrede 2012 van de voorzit-
ter van de wijkraad – uitgesproken door 
de secretaris – wenste de wijkraad de 
bewoners van Parkwijk-Zuiderpolder een 
gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.

In een terugblik sprak de voorzitter zijn 
vreugde uit dat onze wijk dit jaar grote on-
regelmatigheden bespaard zijn gebleven 
tijdens de oud en nieuw vieringen.  
Het binnen budget én op tijd opleveren 
van de Fly-over is een ander positief punt - 
een welgemeend compliment was dan ook 
op z’n plaats. Ook het Reinaldapark ver-
dient een pluim; door regelmatig overleg 
en een goede projectleiding is de tweede 
fase voorbeeldig tot stand gekomen. Met 

spanning wordt dan ook uitgekeken naar 
de laatste fase en de wellicht voortijdige 
oplevering van het hele project.

Voorts stond de voorzitter stil bij de  
vernieuwingen die onze wijken ten  
deel vallen: De Nieuwe School wordt bin-
nenkort opgeleverd, aan de sloop en de 
wederopbouw van het project Berlagelaan 
wordt binnenkort door Ymere begonnen 
en als klap op de vuurpijl gaat Pré-Wonen 
een aantal huizen aan de Jan Sluyterslaan 
vervangen. Parkwijk doet daarmee haar 
naam eer aan.

Haarlem-Oost (en vooral Parkwijk-Zuider-
polder) staat daarmee weer op de kaart.  
De woeste plannen voor hoogbouw,  
recreatieboulevards en een ringweg, 
randweg of racebaan laat de wijkraad maar 
voor wat ze zijn. Bezwaar heeft de wijkraad 
gemaakt tegen de wijze waarop de plan-
nen tot ons komen, alsmede inhoudelijk 
bezwaar tegen de Prins Bernhardlaan als 
volwaardige ringweg door Oost. Uitslui-
tend als de PBL geheel verdiept zal worden 
aangelegd kan de wijkraad instemmen 
met een dergelijk plan – sterker nog: de 

Reinaldapark, fase 2 afgerond
In de loop van december jl. is met het 
plaatsen van de nieuwe brug naar het 
monumenteiland de tweede fase van de 
renovatie van het Reinaldapark afge-
rond. De noordelijke kant van het park, 
grenzend aan de Leonard Springerlaan, 
is daarmee als nieuw.

Vernieuwde wallenkanten, viseilandjes, 
een fruiteiland en natuurlijk het monu-
menteiland geven het park een prachtig 
aanzien. Het monumenteiland heeft een 
eigentijdse inrichting gekregen, met 
een mooie muur, een passend hek en 
bovenal verlichting. Dat wordt op 4 mei 
een prachtige herdenking!

Het wachten is nu op het plaatsen van 
het BBB – het berg-bezink-bassin, in de 
noord-west hoek. En dan moet de  
grande-finale beginnen: de laatste fase 
van het park, waarmee eind volgend 
jaar of begin 2014 het park wellicht al 
terugkan naar de twee belangrijkste 
stakeholders: de natuur en de mens!

Het komende halfjaar wordt gebruikt 
om bestek te maken en offertes in 
te winnen. Aan de hand van het dan 
beschikbare budget wordt een aantal 
opdrachten verstrekt en kan begonnen 
worden met de uitvoering van de laatste 
werkzaamheden. In 2013 / 2014 zou het 
park kunnen worden opgeleverd.

In deze crisistijd lijkt het geen makke-
lijke zaak om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Tijdens het periodiek overleg 
met betrokkenen houdt de project-
leiding echter volop de moed erin en 
wordt steevast en met grote overtui-
ging doorgewerkt aan het uiteindelijke 
resultaat: een oase van groen en rust in 
de rumoerige wereld. De bewoners van 
de Slachthuisbuurt en Parkwijk-Zuider-
polder kunnen uitzien naar een mooi en 
veilig park, met vele mogelijkheden tot 
recreatie en “rustvorming”. 

Bernard Felix

Het is een van de kortste dagen van het jaar, 
een koude winterdag. In de als altijd warme 
raadzaal van Haarlem volgt een uiterst kille 
boodschap aan de raad: het college wenst 
geen zienswijze in te dienen bij de buurge-
meente Haarlemmerliede en laat daarmee 
de eigen bewoners van ‘Oost’ in de kou staan.

De Haarlemse wijk Zuiderpolder grenst aan 
het westelijke gedeelte van de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. En daar 
heeft de buurgemeente nu juist een bedrij-
venpark gepland: het PolanenPark. Als Sor-
tiva per 1 januari 2014 verdwijnt, wordt daar 
een bedrijventerrein gesticht. Er ligt een 
ontwerp bestemmingsplan met ondermeer 
als inhoud dat men de milieueisen wenst op 
te rekken. Met andere woorden: het terrein 
wordt geschikt gemaakt voor de hoogste 
(lees: slechtste) milieucategorieën. Er wordt 
al gesproken over een cementfabriek met 
als consequentie lawaai, stank, fijnstof en 
zwaar vrachtverkeer. En bij een cementfa-
briek zou dat kunnen betekenen 24 uur per 
dag, 7 dagen per week!
En of het al niet genoeg is, is de andere 

buurgemeente Haarlemmermeer bezig om 
bedrijventerrein de Liede met 40 hectare uit 
te breiden – juist aan de overzijde van de 
Ringvaart. Dat betekent dus een cluster van 
uiterst milieuvervuilende bedrijvigheid.  
En dat op korte afstand van een woonwijk. 

Wethouder Cassee geeft twee redenen op 
om geen zienswijze in te willen dienen: de 
afstand tot de woonwijk Zuiderpolder is 
een kilometer en een bedrijventerrein in 
de buurt betekent nu eenmaal vrachtver-
keer. Dat het Liewegje op 800 meter ligt 
zou kunnen betekenen dat de pakweg 250 
bewoners van het eeuwenoude landweg-
getje er niet toe doen. Of dat een afstand 
van een kilometer genoeg is om de effecten 
van een ramp (als bij voorbeeld in Moerdijk) 
te neutraliseren. En qua vrachtverkeer zit hij 
er nog verder naast: daar waar nu al hevige 
overlast ondervonden wordt van de circa 
200 vrachtvervoerbewegingen per dag, 
voorziet het PolanenPark zelf een aantal van 
2000 per dag: een vertienvoudiging dus!
De wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder echter 
ziet veel meer bedreigingen: de uitstoot 

Een Koude Kermis…

Fotografie: Dick Klijn
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daaraan verbonden voordelen zijn zo 
groot, dat die oplossing zelfs brede steun 
kan verwachten. 

De onlangs gehouden wijkschouw zal voor 
een wijkcontract met de gemeente zorgen 
waarmee de kwaliteit van onze leefomge-
ving aanmerkelijk zal worden verbeterd.

Minder te spreken is de wijkraad over de 
lakse opstelling van het college jegens de 
opkomende bedrijfsterreinen PolanenPark en 
De Liede, die op slechts een kilometer afstand 
van onze wijk uitgebreid en opgerekt worden 
- opgerekt omdat de zwaarste milieu-
categorieën straks geaccepteerd worden. 
De daarmee gepaard gaande gezondheids- 

en veiligheidsrisico’s baren de wijkraad zeer 
grote zorgen. De recente Schiphol rampen en 
de Moerdijk catastrofe staan bij de wijkraad 
nog vers op het netvlies. 

Het enige strookje noord-zuid groen tus-
sen Amsterdam en Haarlem loopt precies 
door de Zuiderpolder en is onze groene le-
vensader. En niet alleen voor ons, maar ook 
voor de regio en de EHS verbindingszones 
– of wat de overheid daar nog van over 
wil laten… De wijkraad zal zich dan ook 
ten zeerste inspannen om voor ons, ons 
nageslacht en voor de regio deze uiterst 
belangrijke natuurroute te behouden.

Tenslotte vroeg de voorzitter aandacht 
voor de talloze instanties en organisaties 
die zich bezighouden met Parkwijk-
Zuiderpolder; uiteraard is dankbaarheid 
op z’n plaats, maar enige coördinatie zou 
geen kwaad kunnen. Het doel is om een 
hoger niveau te helpen creëren en niet het 
organiseren op zich.

Dank voor de samenstelling van de 
boeiende fotopresentatie viel Cees Evers 
ten deel en de voorzitter wenste iedereen 
in Parkwijk-Zuiderpolder een gelukkig, 
gezond en succesvol Nieuwjaar toe! 

De Brede School, 3 januari 2012 

van 2000 (vracht)auto’s per dag (!) is één 
ding; de uitstoot van die milieuvervuilende 
industrie in de directe nabijheid kan een 
veel agressiever uitwerking hebben op de 
gezondheid van de bewoners van Haarlem-
Oost. En dat geteld bij de uitstoot van het 
verkeer op de A 200 én van de al dan niet 
verbrande vliegtuigbrandstof van de hon-
derden startende en landende vliegtuigen 
via de Polderbaan geeft het wonen in de 
nabijheid van een natuurgebied (de Liede) 
wel een heel bijzonder karakter.

Over vliegbewegingen gesproken: de 
afgelopen twee jaar heeft Haarlem-Oost 
tot tweemaal toe te maken gehad met een 
vliegtuigramp (Turkish Airlines en Royal Air 
Maroc), waarbij zelfs doden te betreuren 
waren. Een volgende ramp zou wel eens 
veel negatiever kunnen uitpakken – zeker 
als dat op of in de nabijheid van een uiterst 
milieugevoelig bedrijfsterrein zou gebeu-
ren. 
Het is voor de wijkraad onbegrijpelijk dat 
het college zo ongeïnteresseerd blijft jegens 

haar eigen inwoners. Zelfs het indienen van 
een zienswijze, om bijvoorbeeld het vracht-
verkeer naar en van het PolanenPark te 
dwingen via Halfweg te rijden in plaats van 
vlak langs een woonwijk, is kennelijk te veel 
gevraagd. Temeer daar het college bekend 
is met het feit dat een dergelijk initiatief, 
op basis van een belangrijke zienswijze, 
door de buurburgemeester welwillend zal 
worden bekeken.

Sommige buurtbewoners – getergd door 
de overlast van Sortivabezoekers – dreigen 
het recht nu al in eigen hand te nemen. Dat 
betekent dat, na deze koude douche, het 
nog een hete zomer kan gaan worden. 

En naderhand niet zeuren college, dat het 
allemaal niet bekend was; wat ons betreft 
zijn jullie nu al door het ijs gezakt!

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Plattegrond
Als bijlage van deze wijkkrant vindt 
u een plattegrond van 
Parkwijk-Zuiderpolder met daarop 
vermeld een aantal belangrijke 
onderwerpen in onze wijk. 
Op de achterzijde vindt u de 
belangrijkste contact- en overige
 informatie. 

U kunt dit vel apart bewaren, zodat u, 
in geval van vragen of calamiteiten, de 
gegevens bij de hand hebt.

vensader. En niet alleen voor ons, maar ook 
voor de regio en de EHS verbindingszones 

grote zorgen. De recente Schiphol rampen en 

vensader. En niet alleen voor ons, maar ook vensader. En niet alleen voor ons, maar ook 

hoger niveau te helpen creëren en niet het 

ten deel en de voorzitter wenste iedereen 

hoger niveau te helpen creëren en niet het 

Fotografi e: Dick Klijn
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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 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni

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.

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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