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Beste Wijkgenoten,
Gezien de corona-perikelen is de
geplande openbare wijkraadvergadering
van dinsdag 1 september niet door
gegaan. De weer oplopende aantallen
corona-besmettingen en de vrees voor
besmettingen tijdens bijeenkomsten
heeft de wijkraad doen besluiten
absoluut geen risico met betrekking
tot de gezondheid van wijkbewoners te
willen nemen.

Vanaf heden zullen we vaker
onderwerpen vermelden op de website
en op onze facebook pagina. Volg die
dus regelmatig om op de hoogte te zijn
en blijven van de wetenswaardigheden
in onze wijken.
Overigens zullen sommige onderwerpen
geprint worden en in de informatiekasten
bij De Sprong, Deka en bij kapper
Ton Karpes worden opgehangen.

verbetering van het leefklimaat en het
woonplezier. Dat kunnen we niet alleen,
daarom zoeken we altijd mensen, die dit
ook belangrijk vinden en samen met ons
hieraan willen meewerken. Als u zich ook
betrokken voelt bij uw woonomgeving,
laat het ons weten dan leggen we uit
wat we allemaal doen. Verder zoeken we
mensen met groene vingers, die iets willen betekenen voor het groen in de buurt.

Daarvoor in de plaats ontvangt u nu
een wat uitgebreidere brief, waarin een
aantal onderwerpen is verwerkt, zodat
u toch op de hoogte gehouden wordt.

Oproep voor vrijwilligers
De wijkraad zet zich in om zoveel mogelijk belangen van de wijkbewoners
te behartigen. Ook werken we aan de

Mocht u interesse hebben neem dan
contact op met de wijkraad via
parkwijk-zuiderpolder@wijkraden-
haarlem.nl

Sinds enige tijd functioneren de drie liften bij “ons station”. Dat
betekent een aanmerkelijke verbetering in de bereikbaarheid
en de service voor reizigers. De kinderziektes zullen naar
verwachting spoedig tot het verleden behoren. Na een jaar of
vijf zijn we nu eindelijk toegetreden tot de moderne OV-tijden.

De wijkraad is al jaren bezig om de bereikbaarheid per bus
uit te breiden en drastisch te verbeteren.
De onmogelijkheid voor bewoners van onze redelijk grote
wijken om op eenvoudige wijze met openbaar vervoer
naar bij voorbeeld winkelcentrum Schalkwijk te komen is
een grote misser van gemeente en provincie. Dat is ook de
reden dat we er bij de gemeente op hebben aangedrongen
om bij het herinrichten van de Prins Bernhardlaan terdege
rekening te willen houden met adequate busverbindingen.
Dat zou op redelijk korte termijn soelaas kunnen
bieden. Op langere termijn zouden de plannen van
Oostpoort moeten voorzien in een eigentijds openbaar
vervoersysteem.
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Zoals door vele wijkbewoners opgemerkt
wordt er momenteel baggerspecie gestort
op het zuidelijke gedeelte van het weiland,
behorende bij perceel Nieuweweg 2.
Navraag leerde dat het hier gaat om schone baggerspecie uit de omgeving van de
Noord-Schalkwijkerweg / Belgiëlaan en dat
er een certificaat is verleend.
De bagger blijft liggen tot die is ingedroogd,
dan komt er grond overheen en wordt er
weer ingezaaid – waarschijnlijk met een gras
/ bloemenmengsel.
De verwachting is dat een en ander eind
september / begin oktober weer voltooid is.

Naast de OBS de Zuiderpolder ligt een sportveld en daarnaast bevindt
zich een klein-bosje-in-wording. Gemeente, Spaarnelanden, school
en wijkraad hebben een plan gemaakt om het fenomeen Tiny Forest
aldaar te realiseren. Momenteel gebeurt er weinig maar de verwachting is dat er na de zomervakanties met hernieuwde aandacht verder
wordt gewerkt aan de toename van natuur in de wijken.

De boerderij op de Nieuweweg, die is aangekocht door de gemeente ten behoeve van strategische doelen (lees een Domus
Plus locatie) verkeert in een geenszins acceptabele staat. De
schuur op het perceel is al afgebrand en naar verluidt is ook
de huur van de antikraakbewoners opgezegd. De gemeente
is bezig om onderzoek te doen naar Domus Plus locaties in
Haarlem en omgeving, waarbij helaas nadrukkelijk de Nieuweweg genoemd blijft. Daar de omgeving hartgrondig tegen een
dergelijke bestemming is (waarbij de gemeente geen oog lijkt
te hebben voor de risico’s ten aanzien van omwonenden, laat
staan garanties wenst af te geven voor een onbekommerde
leefomgeving van diezelfde bewoners) wordt het initiatief voor
een (water)buffel- en knuffelboerderij door velen omarmd. We
steunen de initiatiefnemers dan ook van harte en hopen op
korte termijn – en in een behouden boerderij – verse mozzarella
te kunnen kopen.
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