
 
 

Nieuwsbrief december 2020 
 
 
 
Beste Wijkgenoten,  
 
Helaas moeten we u mededelen dat ook de openbare jaarvergadering van de wijkraad Parkwijk-
Zuiderpolder-Penningsveer, die gepland stond voor dinsdag vijf januari 2021, wegens de COVID -19 
perikelen niet kan doorgaan.  
 
U ontvangt nu een vijfde nieuwsbrief, waarin een aantal onderwerpen is verwerkt, zodat u toch op 
de hoogte gehouden wordt. Natuurlijk is een groot gedeelte ingeruimd voor het onderwerp Domus  
Plus en Skaeve Huse.  
 

I. Het laatste nieuws van uw interim voorzitter Wim Kleist 
II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 
III. Informatie Spaarnelanden 
IV. Informatie overige organisaties Haarlem 
 

 
Corona virus 

 

 
 

 
 
 
 
 

I. Het laatste nieuws van uw interim voorzitter Wim Kleist 
 
 
 
Domus-Plus  

Natuurlijk is de wijkraad bezorgd omtrent de veiligheid en de 
gezondheid in onze wijken. We doen daarom een beroep op u 
om zo voorzichtig mogelijk met elkaar om te gaan, om de 
adviezen van de overheid zoveel mogelijk op te volgen en om 
alert te zijn op uitwassen of overtredingen. We zullen echt 
sámen uit deze crisis moeten komen en in het belang van de 
vele oudere buurtgenoten in onze wijk hopen we dat iedereen 
voldoende aandacht heeft voor elkaar en in het bijzonder voor 
deze kwetsbare groep. 



 

                             
 
 Op 9 november jl. vond een digitale bijeenkomst plaats waarbij zeer veel vragen werden gesteld en 
waarbij helaas niet altijd adequaat geantwoord werd door het panel. Dat heeft geleid tot veel onrust 
en ongenoegen in onze wijken en eigenlijk in heel Haarlem-Oost.  
De wijkraad heeft middels een aparte Nieuwsbrief en vervolgens een huis-aan-huis verspreide flyer 
alle bewoners op de hoogte gebracht van haar bezwaren tegen deze procedure en tegen het 
gemeentelijke voornemen. 
 
Naar aanleiding daarvan hebben zeer velen uit de wijken via email gereageerd naar het 
gemeentelijke contactadres opvang@haarlem.nl met een kopie aan de wijkraad. De overgrote 
meerderheid gaf blijk zich onveilig te voelen en ongerust en ronduit boos te zijn. De wijkraad 
Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer is ingenomen met de overweldigende hoeveelheid reacties. 
Daarnaast zijn ook enkele reacties binnengekomen met de boodschap dat de wijkbewoners ook open 
dienen te staan voor de opvang van hulpbehoevende medeburgers. Ook daarvoor heeft de wijkraad 
natuurlijk oog en begrip. Vanaf het begin van het hele traject heeft de wijkraad dat luid en duidelijk 
verkondigd. Helaas echter heeft het college geen enkele poging gedaan om in gesprek met ons te 
komen, alhoewel wij dat expliciet hadden voorgesteld / aangevraagd. Laat staan dat de gemeente / 
het college enige uitspraak wenste te doen omtrent maatregelen, zekerheden of garanties om de 
veiligheid en het recht op een rustige woonomgeving te waarborgen. Of de toezegging dat, indien de 
veiligheid en het woongenot van de bewoners in onze wijken bovengemiddeld onder druk zou 
komen te staan, de locaties onverbiddelijk zouden worden gesloten. Jammer genoeg heeft de 
harteloze opstelling van de gemeentelijke overheid jegens de huidige wijkbewoners het hele proces 
in het negatieve getrokken.  

De wijkraad heeft een actiecomité in het leven geroepen onder voorzitterschap van jullie interim 
voorzitter Wim Kleist. Diegenen die zich hebben aangemeld voor het actiecomité en zij die hebben 
aangegeven daadwerkelijk actie te willen voeren, zijn apart benaderd en hebben op korte termijn 
een aantal zaken op de rails gezet.  

Op maandag 14 december vond om 19.30 uur is een gesprek over de locatie gepland met de 
gemeente en met een afvaardiging van onze wijken. Deze bijeenkomst heeft u kunnen live volgen via  
computer, I-pad of telefoon. U kon digitaal vragen stellen en de gemeente laten weten waarmee zij 
dient te rekenen indien een Domus Plus en / of Skaeve Huse in onze wijken wordt gepland. De 
gemeente heeft aangegeven (in haar brief van 27 oktober jl.) u daarover te informeren.  



 

 

 

 

 

II. Informatie van / uit Gemeente Haarlem 

 
 Vuurwerk-inleveractie ook voor Haarlemmers 
  

Inwoners van de gemeente Haarlem kunnen hun vuurwerk op 28, 29 en 30 december tussen 
13.00 uur en 16.00 uur inleveren. Dit kan op de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. U doet dit anoniem en ongestraft. U bent welkom met de auto, de fiets of te voet. 
Dit jaar is er een algeheel verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk. Knalvuurwerk was 
vorig jaar al verboden en mag volgend jaar ook niet worden afgestoken. Vuurwerk thuis bewaren 
is bovendien gevaarlijk. Lever daarom uw vuurwerk in. 

Wat mag wel met oud en nieuw? 
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het afsteken van klein vuurwerk, zoals sterretjes en 
knalerwten(categorie F1), alleen toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt voor de omgeving. 
Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. 

Voorkomen van drukte bij zorg 
Het kabinet verbiedt dit jaar het kopen en afsteken van vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk 
zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en voor de 
hulpdiensten. Dit wil het kabinet voorkomen, omdat de druk vanwege corona in ziekenhuizen en 
bij de hulpdiensten al erg hoog is. In de gemeente Haarlem is daarom carbidschieten ook 
verboden.  

Boete van €250 en aantekening strafblad 
Inwoners die illegaal vuurwerk bezitten of afsteken kunnen een boete of gevangenisstraf krijgen. 
De boete voor het afsteken van vuurwerk bedraagt € 250 en een aantekening in het strafblad. 
Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De 
gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen. Als u het 
vuurwerk deze dagen inlevert, dan krijgt u geen boete of straf. 
De inleveractie is samen met de Omgevingsdienst IJmond, HVC, de politie Noord-Holland, de 
brandweer en de Veiligheidsregio Kennemerland georganiseerd. 



 
 
 

III. SPAARNELANDEN 

Alternatieve kerstbomeninzameling start op 4 januari 
 
Vanaf maandag 4 januari 2021 start Spaarnelanden met de alternatieve kerstbomeninzameling. 
Per stadsdeel zijn er 2 inzamelrondes. In verband met de coronamaatregelen is er dit jaar geen 
kerstbomenactie voor kinderen. Om kinderen toch wat leuks te kunnen bieden tijdens de 
vakantie, kunnen ze meedoen aan ‘De grote Haarlemse kerstspeurtocht’ van Spaarnelanden. 

Hoe werkt de inzameling? 
 Bewoners leggen de kerstboom op de voor hen geldende inzameldag vóór 10:00 uur ’s 

ochtends buiten. 
 De kerstboom kan op de stoep worden gelegd (maar niet in de voortuin) of naast de plek waar 

normaal de rolcontainers worden aangeboden, zodat het de reguliere inzameling niet hindert. 
 

Inzameldagen per stadsdeel 
 Noord (ten westen van Rijksstraatweg*): maandag 4 januari en maandag 11 januari 
 Noord (ten oosten van Rijksstraatweg*): woensdag 6 januari en woensdag 13 januari 
 Oost: dinsdag 5 januari en dinsdag 12 januari 
 Schalkwijk: donderdag 7 januari en donderdag 14 januari 
 Zuidwest: vrijdag 8 januari en vrijdag 15 januari 
 Centrum: kerstbomen worden vanaf 27 december zo snel mogelijk van straat gehaald.  

 
* Ten westen van Rijksstraatweg: Kleverpark, Bomenbuurt, Planetenwijk, Sinnevelt, De Krim, 
Delftwijk 
* Ten oosten van Rijksstraatweg: Patrimoniumbuurt, Frans Halsbuurt, Transvaalbuurt, 
Indischebuurt Noord en Zuid, Dietsveld, Vogelenbuurt, Vondelkwartier, Spaarndam 
   

De grote Haarlemse kerstspeurtocht 
Haarlemse kinderen kunnen in de kerstvakantie meedoen aan ‘De grote Haarlemse 
kerstspeurtocht’. Een actieve puzzeltocht door de stad met mooie prijzen. Meer informatie is te 
vinden op www.spaarnelanden.nl/speurtocht. Op 20 januari maakt de wethouder de winnaars 
bekend. 
 

IV. Informatie van overige organisaties in Haarlem 

 
 DOCK: 

Onze sociaal werkers zijn actief in de wijk, zowel telefonisch, online en op straat. Ook onze 
wijkcentra gaan gefaseerd open: alle activiteiten en gesprekken vinden plaats op afspraak. Er 
gebeurt van alles! Op deze pagina vind je dat wat DOCK momenteel doet in Schalkwijk voor: 
 



 
Jongeren : https://www.dock.nl/haarlem/oost/jongeren/ 
Volwassenen : https://www.dock.nl/haarlem/oost/volwassenen//  
Ouders en kinderen : https://www.dock.nl/haarlem/oost/ouders-en-kinderen// 

 
 

 Vrijwilligerscentrum Haarlem: 
-  Plaats jouw hulpvraag zelf op https://www.haarlemvoorelkaar.nl/coronahulp  
-  Of bel ons op 023-5314862, dan helpen wij je om een hulpvraag te plaatsen en/of de juiste 

vrijwilligers te vinden. 
 

 Haarlem Ontmoet: 
Diverse activiteiten en initiatieven van o.a. DOCK, BUUV, Rode Kruis, Haarlem Effect, Gemeente 
Haarlem, Burennetwerk Haarlem, GGD e.a. 
Initiatieven Oost 
 

Dit is de eerste  Nieuwsbrief van mijn hand. De wijkraad zal in 2021 in haar nieuwe samenstelling een 
nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris kiezen.  

Wim Kleist, uw interim voorzitter  
06 55 11 46 48 w.kleist@ziggo.nl 

Namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer wens ik u een gelukkig, gezond en bovenal 
coronavrij jaar toe! 

Contact met de wijkraad kunt u onderhouden via parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-haarlem.nl 

 

 

 

 


