
 
 

Nieuwsbrief oktober 2020 
 
Beste Wijkgenoten,  
 
Gezien de alsmaar voortwoekerende corona-pandemie gaat ook de komende geplande openbare 
wijkraadvergadering van dinsdag 3 november niet door. De steeds weer oplopende aantallen corona-
besmettingen en de vrees voor besmettingen tijdens bijeenkomsten heeft de wijkraad andermaal 
doen besluiten absoluut geen risico met betrekking tot de gezondheid van wijkbewoners te willen 
nemen.  
Daarvoor in de plaats ontvangt u nu een derde nieuwsbrief, waarin een aantal onderwerpen is 
verwerkt, zodat u toch op de hoogte gehouden wordt.  
We zullen vanaf heden vaker onderwerpen vermelden op de website en op onze facebook pagina. 
Volg die dus regelmatig om op de hoogte te zijn en te blijven van de wetenswaardigheden in onze 
wijken. Overigens zullen sommige onderwerpen geprint worden en in de twee informatiekasten (bij 
DEKA en Kapper Ton Karpes) worden opgehangen.  
 
Trillingsoverlast langs de route van buslijn 2 
 

 
 
Verschillende bewoners hebben de wijkraad laten weten veel overlast te ondervinden van de 
trillingen die door de lijnbussen van lijn 2 worden veroorzaakt. Sinds deze stadbussen zijn uitgerust 
met elektrische aandrijving zijn de voertuigen aanmerkelijk zwaarder geworden. Naar alle 
waarschijnlijkheid is het zwaardere accupakket daar debet aan.  
De slappe ondergrond in – vooral – de Zuiderpolder geeft deze trillingen door. De slechte staat van 
de straten en wegen door verzakkingen wegens rioolbreuk en opspelende boomwortels heeft voor 
kuilen en butsen gezorgd, waardoor de bussen op het wegdek klappen. Ook de barrière-heuvels 
zorgen voor hetzelfde effect.  
Daar bezorgde bewoners naast de trillingen ook scheuren zien ontstaan heeft de wijkraad de 
gemeente benaderd om te verzoeken of er niet een – door de gemeente bekostigd – 
trillingsonderzoek kan worden uitgevoerd. Voorkomen is immers beter dan genezen en niemand zit 
te wachten op verdere schade aan huizen en / of wegen.  
De beloofde renovatie van de openbare ruimte in de Zuiderpolder zal nog wel enige jaren op zich 
laten wachten, maar zolang kan – en wil – men niet wachten. Een onderzoek kan uitsluitsel geven en 
daarnaast zal het de reden zijn om in ieder geval het wegdek snel aan te pakken. Zodra we een 
antwoord hebben van de gemeente zullen we dat vanzelfsprekend met u delen. 



 
Domus-Plus  
 

 
 
Onlangs werd in het Haarlems Dagblad bericht dat de gemeente op haar zoektocht naar een 
geschikte locatie voor een Domus Plus en / of Skaeve Huse-plek het aantal opties heeft 
teruggebracht naar vier. Aangezien deze locaties angstvallig geheim worden gehouden weten we nog 
niet of de locatie aan de Nieuweweg erbij zit. De berichtgeving in de krant doet je de schrik om het 
hart slaan: gesproken wordt over “aso-huizen” die buiten de woonwijken gesitueerd moeten worden 
zodat de overlast in de stad beperkt wordt…. Maar aan de Nieuweweg wonen al lange tijd ménsen en 
de Nieuweweg ligt vlakbij de zuidelijke Zuiderpolder, de noordelijke Boerhavewijk en naast het nu 
nog kindvriendelijke Reinaldapark. En daar de ‘uitbehandelde verslaafden met vaak een 
verstandelijke beperking en / of een criminele achtergrond’  zich vrij kunnen bewegen, zullen ze hun 
trektocht richting de stad via de Slachthuisbuurt of de Amsterdamse Buurten houden. Voor zover wij 
nu kunnen zien zal dat een heel stadsdeel – dat overigens al decennialang in een ondergeschoven 
positie verkeert – kommer en kwel brengen.  
 
Het is onbegrijpelijk dat de gemeente (college, ambtenarij én gemeenteraad) het eventueel zover wil 
laten komen. De wijkraad heeft enkele weken geleden al een brief met argumenten aan raad en 
college gezonden – tot op heden zonder enige reactie. In het artikel in het HD staat trouwens 
vermeld dat de bewoners en wijkraden bij het verdere onderzoek betrokken zullen worden. Ook 
daarvan hebben we tot op heden nog niets vernomen.  
 
Daar de uiteindelijke locaties in februari of maart moeten worden vastgesteld, vragen we ons af of 
die eventuele komende betrokkenheid nog wel opportuun is: het wordt wel erg kort dag voor een 
gedegen onderzoek, het vaststellen van de conclusies, het schrijven van het eindrapport en het 
nemen van een beslissing binnen drie maanden: of is die beslissing soms al lang genomen….?  
 

 



 
 
 
Afsluiting Fuikvaartweg 
 
 

 
 
 
Corona virus 

 

 
 

 
Namens de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer wens ik u een fijne herfst en een goede 
gezondheid toe!  
Bernard Felix, voorzitter  
06 53 370 664 – felix@felixfortuna.nl 

Bij de kruising Fuikvaartweg / Leonard Springerlaan 
staat sinds kort een bord dat de Fuikvaartweg van 2 tot 
9 november afgesloten zal worden. Een berichtje van 
de aannemer, doorgestuurd door de gemeente, geeft 
slechts informatie over de werkzaamheden aan de brug 
en het feit dat er een omleiding komt. In de 
bewonersbrief staat alleen dat er een omleiding komt 
en niet hoe deze omleiding loopt en of de bewoners 
van de Nieuweweg überhaupt nog wel met de auto bij 
hun woningen kunnen komen. Of vanuit hun woningen 
weg kunnen komen. De Nieuweweg is immers de enige 
toegangsweg voor autoverkeer – de rest is fietspaden, 
afgesloten middels een paaltje of een zogenaamde 
varkensrug. Vooral de toegankelijkheid van de politie, 
ambulance of brandweer is in het geding. Bewoners en 
gebruikers van de Nieuweweg en de Fuikvaartweg: Kijk 
naar de afbeelding hiernaast voor de beste oplossing 
voor u persoonlijk. 
 

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. 


