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Wij realiseren ons dat veel mensen 
eenzaam zijn in deze tijd. Vooral oudere 
mensen die alleen wonen hebben nu 
vaak weinig contacten. Daarom is het 
fijn dat er organisaties zijn zoals Dock 
en Hallo Buur, die hun best doen om 
ouderen thuis te bezoeken. Ook zijn er 
initiatieven, zoals van de Buurtouders en 
stichting De Brug, om iets te bedenken 
om mensen thuis te verrassen. Zij heb-
ben met kerst een kleine attentie bezorgd 
bij mensen die zich hadden aangemeld 
voor het kerstdiner. 

Groene zoom en IVORIM
In deze wijkkrant doen wij ons best om 
u zo goed mogelijk te informeren over 
de zaken waar de leden van de wijkraad 
zich mee bezig hebben gehouden. Want 
de ontwikkelingen gaan door en er zijn 
verschillende zaken die de aandacht 
van de wijkraad vragen. Zo worden de 
plannen om zonnepanelen op een aantal 
plassen in de Groene Zoom te leggen 
verder uitgewerkt. De vier wijkraden van 
Schalkwijk vinden dat er betere plekken 
zijn voor zonnepanelen, zie pagina 5. 
Ook het project IVORIM, het vernieuwen 
van de straten in een deel van Meerwijk, 
staat niet stil. Door de corona-maatre-
gelen gaan de informatiebijeenkomsten 
voor deze straten niet door. Bewoners 
hebben via de post informatie ontvangen 
en kunnen individueel met de gemeente 
contact opnemen bij vragen of kritiek. Wij 
maken ons zorgen en vragen ons af of 

alle bewoners van die straten wel begrij-
pen wat de consequenties zijn van de 
plannen. U kunt hierover meer lezen op 
pagina 13. 

Nieuwe website en Facebook
Goede informatievoorziening aan alle 
bewoners van de wijk vinden we heel 
belangrijk. Wij hebben een Facebookpa-
gina gemaakt: Wijkraad Meerwijk. Ook 
is onze website vernieuwd. Wij hopen 
dat u nu makkelijker informatie van onze 
wijkraad kunt vinden en onze website zult 
bezoeken. Het adres van onze website: 

www.wijkraadmeerwijk.nl. 
Wij hebben ook een nieuw 
e-mailadres: wijkraad@
wijkraadmeerwijk.nl. 

Winnaars Schalkwijk 
aan Zet
In deze moeilijke tijd zijn 
er ook een aantal licht-
puntjes: voor het project 
Schalkwijk aan Zet zijn 

veel ideeën aangeleverd. Twee ideeën 
voor Meerwijk zijn gehonoreerd: het Da 
Vinciplein zal opgeknapt worden en in 
de Bernadottelaan komt een smiley ver-
keersbord. Dit geeft door een blije of een 
boze smiley aan of mensen zich aan de 
maximum snelheid van 30 kilometer per 
uur houden. De wijkraad zal inventarise-
ren welke plannen het niet gehaald heb-
ben en bekijken of er mogelijkheden zijn 
om een aantal van deze plannen alsnog 
te realiseren. Wij denken bijvoorbeeld 
aan het maken van meer speelmogelijk-
heden in de wijk.

Verder kunt u in deze wijkkrant een leuk 
interview lezen met Raja Alouani. Wij 
hebben veel bewondering voor deze 
vrouw die zich zo inzet voor onze samen-
leving!

Wij hopen dat u met plezier deze wijk-
krant zult lezen. 

Namens de wijkraad,
Marijke ’t Hart, voorzitter

Voor u ligt de eerste wijkkrant van 2021. Wij leven in een moeilijke tijd, waarbij wij nog 
steeds afstand moeten houden en geen gezamenlijke bijeenkomsten kunnen organi-
seren. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij voorlopig geen openbare wijkraadsvergade-
ringen kunnen houden. Wij hopen dat in september onze openbare jaarvergadering 
mogelijk zal zijn. 

De Schouwbroekerplas (Put van Vink) krijgt mogelijk zonnepanelen. Laat weten wat u 
daarvan vindt, zie pag. 5.

Bernadottelaan krijgt smiley verkeersbord
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Als lid van de wijkraad en als pleinbe-
woonster zet ik me al jaren in om het 
plein aantrekkelijker te maken. Er is wat 
kleur gekomen door de twee mozaïek-
banken en ook voor de derde is inmiddels 
geld. Nu nog de banken rond de uitgang 
van de parkeergarage… Een andere wens 
is meer groen. Maar waar? Er staan al 
vijf bomen en zeven plantenbakken. Mis-
schien sedumbeplanting op het dak van 
de uitgang van de parkeergarage? Verder 
zijn in overleg met Spaarnelanden de te 
kleine afvalbakken verwijderd en twee 
grote teruggeplaatst. Echter, voor een 
extra bak dichtbij de plek waar bezoekers 
vaak zitten te eten en drinken, bleek geen 
geld.

Lobbyen voor stemmen
Schalkwijk aan Zet, een actie van de 
gemeente, was een kans om deze punten 
aan te pakken. Ik heb mijn plannen op 
de website geplaatst en zoveel mogelijk 
mensen gevraagd om dit idee te ’liken’. 
Dat lukte, het plan kreeg meer dan 
genoeg stemmen in de eerste ronde. 
Ook kwam het door de haalbaarheids-
test, waarin de gemeente onderzocht 
of de plannen wel uitvoerbaar waren 
(bijvoorbeeld niet in strijd met regelge-
ving). Vervolgens moest ik weer lobbyen, 
ditmaal om mensen te bewegen via hun 
persoonlijke code te stemmen. En dat 
lukte, het plan hoort bij de winnaars! Er is 
11.000 euro toegekend. De bedoeling is 
dat het geld in 2021 besteed zal zijn. Met 

hulp van de wijkraad en de gemeente ben 
ik inmiddels aan de slag en ik hoop dat 
aan het eind van dit jaar ons plein gezel-
liger zal zijn. 

Heeft u ideeën?
Ook dit jaar stelt de gemeente 70.000 
euro beschikbaar voor bewoners die iets 
willen doen om hun buurt te verbeteren. 
Deze tweede ronde van Schalkwijk aan 
Zet start over enkele maanden, hou de 
kranten in de gaten. De wijkraad meldt 

het ook op de website, www.wijkraad-
meerwijk.nl en Facebook: Wijkraad 
Meerwijk.

Liesbeth Groenewegen

Petitie Domus+ 
en Skaeve Huse
De gemeenteraad heeft een locatie 
aan de rand van Schalkwijk aangewe-
zen als mogelijke plek voor Domus+ 
of Skaeve Huse. Dit zijn woonvoorzie-
ningen voor mensen met verslavings-
problematiek en/of psychiatrische 
problemen die elders niet te handha-
ven zijn. 
Als hier mensen komen wonen 
die niet aangepast zijn en overlast 
veroorzaken, dan zullen zij proble-
men opleveren voor heel Schalkwijk. 
De wijkraad steunt de acties tegen 
Domus+ of Skaeve Huse op deze 
locatie. Bent u het ook niet eens met 
dit plan? Ga naar www.petities.nl, 
zoek op Boerhaavewijk en teken deze 
petitie!

Door de coronamaatregelen was het 
moeilijk een vlotte start te maken met 
de werkgroep. Toch zij we al (digitaal, op 
afstand) aan de slag gegaan, vanwege 
het plan om zonnepanelen op de Molen-
wijkplas en op de Schouwbroekerplas 
te leggen (zie het andere stuk op deze 
pagina). 

De werkgroep Groene Zoom heeft haar 
argumenten tegen het plaatsen van zon-
nepanelen op de plassen naar de vier 
wijkraden gestuurd. We zullen ons inzet-
ten om deze plannen tegen te houden.

Marijke ’t Hart, voorzitter werkgroep 
Groene Zoom Schalkwijk

Voor de Molenplas denkt men aan onge-
veer twee hectare (vier voetbalvelden) 
van de in totaal zestien hectare. Voor de 
Schouwbroekerplas zou het gaan om 
ongeveer een hectare (twee voetbalvel-
den) van de in totaal vijf hectare, aan de 
noordkant van de brug. De drijvende zon-
nepanelen moeten op voldoende afstand 
van de oevers komen.

Tegenargumenten 
De wijkraden vinden dat er géén zonne-
panelen op deze plassen moeten komen. 
De belangrijkste redenen:
-  De Molenplas en de Schouwbroekerplas 

hebben een belangrijke recreatieve 
functie. Zonnepanelen op een deel van 
de plassen zijn een ernstige beperking 
van de recreatieve mogelijkheden (zo 
groot zijn de plassen namelijk niet);

-  De effecten van zonnepanelen op water 
zijn niet goed onderzocht. Het is de 
vraag wat er gebeurt met het leven in 
het water onder de zonnepanelen; 

-  ’s Winters vinden veel vogels eten in 
deze plassen. Zonnepanelen maken hun 
foerageergebied kleiner;

-  Beide plassen liggen in de Groene Zoom 
om Schalkwijk en er zijn afspraken ge-
maakt om niet te bouwen in dit gebied.

Alternatieven
De gemeente heeft aan de wijkraden 
gevraagd of wij alternatieven weten om 
energie op te wekken. Wij vinden dat 
op alle daken in Haarlem zonnepanelen 
gelegd moeten worden, ook op parkeer-
garages en gebouwen op industrieter-
reinen. Tevens zijn er mogelijkheden om 
zonnepanelen te plaatsen op gevels van 

flats. Als u nog andere geschikte plekken 
weet om zonnepanelen te leggen, wilt u 
dat dan mailen naar uw wijkraad?

Graag uw mening
Als wijkraden willen we graag weten wat 
uw mening is over de mogelijke plaatsing 
van zonnepanelen op de plassen. U kunt 
een korte vragenlijst invullen, de link 
hiervoor vindt u op onze website, www.
wijkraadmeerwijk.nl. Of scan de QR-code 
op deze pagina. 

Tot slot: wij ontvangen graag foto’s 
over het gebruik van dit gebied. Van het 
zwemmen, varen, wandelen, van wat u 
ook maar relevant vindt. U kunt ze mailen 
naar wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl. 
Graag de datum van de foto vermelden. 

De vier wijkraden van Schalkwijk

Het creatieve team aan de slag met de eerste mozaïekbank. Tweede van links: Liesbeth 
Groenewegen.

Da Vinciplein winnaar Schalkwijk aan Zet
Het Leonardo da Vinciplein is bedoeld als een gezellige en levendige ontmoetingsplek. 
Een plek om in de zon te zitten, de kinderen te laten spelen, buurtgenoten te ontmoe-
ten. Met genoeg ruimte om er activiteiten te organiseren als koningsdag, midzomer-
markt of kerstzang. Maar als je vraagt hoe mensen het plein ervaren krijg je hetzelfde 
antwoord: saai, grijs, slordige uitstraling, zwerfvuil. Men verlangt naar meer kleur, 
meer afvalbakken, een gezelliger uitstraling. Schalkwijk aan Zet bood hiertoe een kans.

Zonnepanelen op Schalkwijkse plassen?
Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. 
Zonnepanelen kunnen veel energie opwekken en er liggen voorstellen om deze op de 
Schouwbroekerplas en de Molenplas te leggen. Er waren ook plannen om zonnepanelen 
op de Meerwijkplas te leggen, maar deze plannen gaan niet door omdat dit een belang-
rijk natuurgebied is. De vier wijkraden willen graag uw mening weten, vul hierover op 
internet de korte vragenlijst in.

Werkgroep Groene Zoom
De vier wijkraden in Schalkwijk vinden het belangrijk dat de groene zoom om 
Schalkwijk behouden blijft, vanwege de natuur en vanwege de mogelijkheden om hier 
vrije tijd te besteden. Ze hebben daarom een werkgroep Groene Zoom opgericht, met 
als belangrijkste opdracht: zorgdragen voor behoud van de beschermde status van de 
Groene Zoom Schalkwijk.

Verbeelding zonne-eiland op de Schouwbroekerplas. Bron: gemeente Haarlem QR-code
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In oktober zou de Schalkwijkse kunst-
lijn zijn: Kunstschatten van Schalkstad 
2020. Echter, de coronamaatregelen 
gooiden roet in het eten. Marieke van der 
Leij, bestuurslid van de organiserende 
stichting Palanka Negra, bedacht als 
alternatief een historische wandeling. ‘Ik 
wilde een vermakelijke activiteit bieden 
en tegelijkertijd het historisch besef van 
Schalkwijkers opvijzelen. Er is zoveel over 
Schalkwijk te vertellen. De meeste bewo-
ners hebben daar geen flauw benul van.’

Historische wandeling succes
Een lokale gids was niet te vinden, noch 
bij de Historische Vereniging Haerlem, 
noch bij de VVV. Uiteindelijk werd Nick 
Nuyens gevonden. ‘Ik gidste al op privé-
basis in de stad en ben erg bevlogen 
over Schalkwijk, waar ik opgegroeid 
ben en nog steeds woon,’ vertelt hij. De 
historische wandelingen in oktober over 
onder andere de Zuid-Schalkwijkerweg 
waren tjokvol - ondanks mondkapjes, 
aanmeldingsplicht en hondenweer. Er is 
blijkbaar een grote honger naar kennis 
over historisch Schalkwijk.

Facebook
Marieke en Nick besloten een historisch 
genootschap voor Schalkwijk op te 

richten. Een vereni-
ging die zich richt op 
zowel eeuwenoude 
als de nieuwerwetse 
geschiedenis van 'Suyt-
Scalcwijck', zoals ons 
stadsdeel vroeger 
heette. In december 
werd de Facebook-
pagina Genootschap 
Oud-Schalkwijk Haarlem 
(GOSH) opgericht. 
Volgers, inmiddels ruim 
vierhonderd, plaatsen 
er naar hartelust oude 
schoolfoto's of andere 
kiekjes.

Andere activiteiten
Er is er een 'schatten-
zoektocht' via mobieltje 
in de maak (geocache) 
en zo gauw corona 
het toelaat zullen er 
historische wandelin-
gen met gids zijn. Ook 
is het de bedoeling in 
oktober foto's van de 
Facebookpagina groot te exposeren in de 
bibliotheek - eventueel met oude vond-
sten erbij. Dus hou de Facebookpagina in 
de gaten!

Besef
Het besef dat ook dit stadsdeel historisch 
interessant is, groeit langzamerhand. 
Eén van de eerste kerken van het nieuwe 
Schalkwijk kreeg onlangs een monumen-
tenstatus. De Moeder van de Verlosser-
kerk op de hoek Floris van Adrichemlaan/
Professor Eijkmanlaan is vanwege zijn 
bijzondere architectuur tegenwoordig 
een beschermd gebouw.

Antwoord
Om antwoord te geven op de vraag in de 
inleiding: het oudste bewijs van menselij-
ke bewoning in Haarlem werd gevonden 
bij de Put van Vink. Hier is een historische 
handbijl opgegraven die minimaal 3.200 
jaar oud is. Dus nu weet u het: Schalkwijk 
is qua menselijke bewoning ouder dan 
het centrum!

Facebook: Genootschap Oud-Schalkwijk 
Haarlem (GOSH).

Marieke van der Leij en Nick Nuyens

Stichting Zohor
Stichting Zohor (Arabisch voor bloe-
men) heeft als doel de participatie van 
Marokkaanse en Arabische vrouwen in de 
samenleving te bevorderen. Op de vraag 
hoe dit werkt in de praktijk wijst ze op 
een mooi project uit 2019: Weet wat je 
doet. Raja: ‘Dit is een cursusprogramma 
voor moeders met schoolgaande kinde-
ren, opgezet door vrijwilligers van onze 
stichting. Moeders worden geïnformeerd 
over hun rechten en plichten ten opzichte 
van hun kinderen inzake onderwijs en 
jeugdhulpverlening.’

Jeugdhulpverlener
Raja werkt als jongerencoach bij het 
Centrum Jeugd en Gezin en begeleidt jon-
geren en hun ouderlijke gezinnen. Raja: 

‘Ik ondersteun jongeren op het gebied 
van werk, scholing, schulden en conflic-
ten thuis of met justitie, zodat zij aan hun 
toekomst kunnen werken. Samen met de 
jongeren probeer ik stappen te maken 
richting een stabiele en goede toekomst. 
Het is mooi en dankbaar werk, vertrou-
wen en dichtbij de mensen staan zijn 
belangrijk. Mijn motto hierbij – naar een 
Arabisch spreekwoord – is: wat uit het 
hart komt, komt bij het hart terecht. Dit 
wil zeggen: met wie je ook werkt, in welke 
lastige context dan ook, mensen voelen 
jouw betrokkenheid en oprechtheid.’

Wijkraden
Als wijkraadslid is het mij opgevallen 
dat er nooit vrouwen met een Marok-
kaanse achtergrond bij de vergaderingen 

zijn. Weet zij misschien hoe dit komt? 
Raja: ‘De meeste wijkraden bestaan uit 
mannen, bewoners die wat op leeftijd 
zijn. Het is al een hele uitdaging om 
wat meer jongeren en vrouwen in de 
wijkraden te krijgen, laat staan vrouwen 
met een migratie achtergrond. Veel van 
deze vrouwen zijn niet bekend met de 
vergadercultuur, voelen zich onzeker om 
in een dergelijke setting deel te nemen. 
Ook weten veel mensen met een migratie 
achtergrond überhaupt niet wat de rol 
van een wijkraad is.’

Politiek
Je staat nu op de landelijke verkiezings-
lijst van Groen Links. Altijd al in de 
politiek willen gaan? Raja: ‘Eigenlijk was 
ik heel stellig dat ik nooit de politiek in 
zou gaan. Ik was overtuigd dat ik mijn 
medemens beter kon dienen vanuit mijn 
maatschappelijke inzet. Echter, ik heb 
26 jaar ervaren hoe wet- en regelgeving 
uitpakken in het dagelijks leven van 
burgers, met name de kwetsbaren onder 
ons. Ik constateer dat juist deze mensen 
ondersteuning nodig hebben, omdat zij 
vastlopen door regelgeving uit Den Haag. 
Met mijn kennis en ervaring kan ik me 
ook nuttig inzetten als volksvertegen-
woordiger, mocht ik gekozen worden in 
de Tweede Kamer.’

Schalkwijk
Ze woont in Schalkwijk, in haar ogen het 
mooiste stadsdeel van Haarlem. Raja: 
‘Hier vind je de meest actieve wijkraden, 
organisaties en burgers in het algemeen. 
Er wordt hier van alles gedaan, vernieuwd 
en gebouwd. Ik woon nu ongeveer 22 jaar 
in Schalkwijk, naar volle tevredenheid.’

Toekomst
Wat doe je over tien jaar? Raja: ‘Dat weet 
ik niet, ik volg altijd mijn hart en onder-
steun graag mensen. Eerlijk gezegd ben 
ik nooit bezig geweest met carrière op-
bouwen en wat ik over tien jaar ga doen. 
Ik zie wel wat er op mijn pad komt en wat 
goed voelt en passend is.’
 
Jan Bos

Genootschap Oud-Schalkwijk
Welk stadsdeel van Haarlem is qua menselijke bewoning ouder, het centrum of 
Schalkwijk? Veel inwoners van Spaarnestads grootste stadsdeel zullen het antwoord 
schuldig blijven. Verder dan ‘We wonen op een paar meter opgespoten zand’, reikt de 
kennis van de meeste mensen niet. Wie meer wil weten kan zich op Facebook aanslui-
ten bij het onlangs opgerichte Genootschap Oud-Schalkwijk Haarlem (GOSH).

Nick en Marieke met een oude vondst, een zogeheten  
'kolfbal', bij de Moeder van de Verlosserkerk die onlangs  
tot monument is verklaard. Foto Danny Gooyer

IJscowagen op Koninginnedag aan de Frankrijklaan in 1993.

Raja Alouani: een echte duizendpoot
Jeugdhulpverlener Raja Alouani is in haar vrije tijd zowel voorzitter van de Stichting 
Zohor als van de Stichting Samenwerkende Marokkaanse Organisaties Haarlem. De 
ouders van Raja waren één van de eerste Marokkaanse gastarbeiders in Haarlem. Voor 
de Tweede Kamer verkiezingen in maart staat Raja op de landelijke verkiezingslijst van 
Groen Links.
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Al sinds 2015 werkt de gemeente met 
Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen samen 
om de mogelijkheden voor een open 
warmtenet in Schalkwijk voor de corpo-
ratiewoningen te onderzoeken. Omdat 
in Meerwijk de straten opengaan voor 
de vernieuwing van de openbare ruimte 
willen we tegelijkertijd warmtebuizen 
aanleggen. Zo is er minder overlast voor 
bewoners. 

Corporatiewoningen eerst
Als alles volgens planning verloopt en 
de gemeenteraad instemt, kan in 2022 

gestart worden met de aanleg van de 
eerste fases van het warmtenet in Meer-
wijk. In de eerste fase worden flats van 
de woningcorporaties op het warmtenet 
aangesloten. Huurders worden ruim van 
te voren door de woningcorporaties op de 
hoogte gebracht. 

Isoleren is altijd een goed idee
Huiseigenaren in Meerwijk kunnen de 
woning alvast isoleren en overgaan op 
inductie koken. Daarmee zijn huizenbe-
zitters voorbereid op aansluiting op een 
warmtenet of op een elektrische warm-

tepomp. Bovendien bespaart u dan al 
direct energie. Goed voor het milieu en 
voor uw portemonnee. Meer weten over 
hoe u gasvrijer kunt wonen? Kijk op www.
haarlem.nl/gasvrijer. 

Inspraakperiode
Alle Haarlemmers kunnen inspreken. De 
officiële inspraakperiode is van 3 maart 
t/m 14 april. Belanghebbenden kunnen 
dan schriftelijk (online of per post) reage-
ren op de conceptvisie.
Informatie hierover vindt u op www.haar-
lem.nl/gasvrijer.

Check thuis de container  
Met name voor flatbewoners is het vervelend: met een zware zak bij de vuilcontainer 
komen en dan zien dat hij vol is. Eigenlijk zou je dan die volle zak weer boven moeten 
zetten, maar dat komt niet altijd uit. Hier is nu een oplossing voor, u kunt online zien 
of uw container vol zit. Ga naar www.spaarnelanden.nl, klik op ‘Check je container’ en 
klik dan in de tekst nogmaals op ‘Check je container hier’. Vul uw postcode in en kijk op 
het kaartje. Is de restafvalcontainer rood, hou de zak dan nog even boven. In de meeste 
gevallen zal hij een dag later geleegd zijn.

Op de kaart staan ook de containers voor papier, glas, textiel en pbd (plastic, blik- en 
drinkpakken). Helaas is hiervan niet online te zien of ze vol zijn. Ze worden op vaste 
dagen geleegd. Door op de container te klikken ziet u op welke dag hij aan de beurt 
is. Sommige worden elke week geleegd, andere alleen in de even (of juist de oneven) 
weken.

Vanaf de zomer tot aan de winter konden 
we weer in groepsverband werken. We 
maaiden grasland en verwijderden in 
het najaar jonge boompjes. Doordat de 
lockdown in december verscherpt werd, 
schrapten we de laatste werkdag.

Omvormingsbeheer Poelbroekpark
De achterstand in het natuurbeheer van 
het Poelbroekpark bleek de afgelopen 
jaren zo groot dat vrijwilligers allèèn 
die niet konden wegwerken. In 2019 en 
2020 is het vrijwilligerswerk daarom 
ondersteund door een aannemer. Deze 
verwijderde in het rietland achtergeble-
ven boomstobben met wortels en groef 
enkele plasjes met eilandjes. Het bos 
maakte zo plaats voor nat rietland met 
poelen voor vogels, libellen en amfibieën. 
Op de vlakke oevers van de poeltjes 
en eilandjes kiemde zaad van wilgen 
en groeide uit tot jonge boompjes. De 
vrijwilligers hebben die in 2020 tijdens 
meerdere werkdagen met de hand uitge-
trokken. Deze werkzaamheden worden in 
2021 voortgezet.

Broedvogels
In het voorjaar zijn door een vrijwilliger 
de broedvogels van het gehele Poel-
broekpark geïnventariseerd. Er werden 

ondermeer broedterritoria vastgesteld 
van de riet- en moerasvogels blauwborst, 
rietzanger en waterral. In het bos komen 
broedvogels als tjiftjaf en fitis voor. 
De gegevens worden gebruikt voor het 
beheer en zijn overgedragen aan de lan-
delijke onderzoeksorganisatie SOVON, 
om de ontwikkelingen in de vogelstand in 
Nederland te volgen.

Vrijwilligers
Het Poelbroekpark is een kwetsbaar 
natuurgebied. Wanneer met te zwaar 
materieel wordt gewerkt raakt de bodem 
beschadigd. De vrijwilligers van de 
natuurwerkgroep werken er daarom met 
licht materieel. Zij voeren het beheer 
zo uit dat het gebied geschikt blijft (of 
wordt) voor zeldzamere natuur. Het is een 
gezellige groep mensen, die van buiten 
werken houdt. Tijdens de koffiepauze 
is er altijd iets lekkers dat iemand heeft 
meegebracht. Wie mee wil doen kan zich 
aanmelden bij coördinator Niko Buiten, 
nikobuiten@online.nl.

Werkdagen
De werkdagen in het Poelbroekpark zijn 
op zaterdag van 10.00 uur tot ca. 14.30 
uur. We verzamelen voor het hek van 
Doe-Tuincomplex Poelbroektuin (aan het 

fietspad naar Vijfhuizen). De data voor 
2021 vindt u op de website van de wijk-
raad, www.wijkraadmeerwijk.nl.

Excursies
Om mensen in contact te brengen met de 
wilde natuur van het Poelbroekpark en 
voorlichting te geven over het vrijwil-
ligerswerk organiseert de natuurwerk-
groep in mei en juni excursies. Wilt u 
weten welke planten, dagvlinders, libel-
len en broedvogels in het Poelbroekpark 
leven en uitleg krijgen over het vrijwil-
ligerswerk? Geef u op bij excursieleider 
Niko Buiten, nikobuiten@online.nl. We 
verzamelen bij de poort van het Doe-Tuin-
complex Poelbroektuin, aan het fietspad 
naar Vijfhuizen. 

-  Zaterdag 8 mei, 9.00 tot 11.00 uur: 
vogelexcursie.

-  Zaterdag 5 juni, 10.00 tot 12.00 uur: 
plantenexcursie.

-  Zaterdag 26 juni, 10.00 tot 12.00 uur: 
libellen- en dagvlinderexcursie

De activiteiten van de natuurwerkgroep 
Poelbroekpark worden mede mogelijk 
gemaakt dankzij een subsidie voor 
bewonersinitiatieven van de gemeente 
Haarlem.

Niko Buiten

Op de Midzomermarkt in 2019 bakte de Meerwijkse jeugd pannenkoekjes op inductie. 
Foto Marisa Beretta

Gasvrij wonen: warmtenet beste optie
De gemeente heeft per wijk onderzocht wat de beste alternatieven voor aardgas zijn. 
Voor Schalkwijk – ook Meerwijk – is dat een warmtenet. Verschillende deskundigen en 
bewoners hielpen de gemeente bij het denkproces, zo ook de klankbordgroep Meer-
wijk. Inmiddels is de conceptvisie over gasvrij wonen in Haarlem gereed. Daarin staan 
de plannen waarmee we Haarlem steeds gasvrijer gaan maken. Hierop kunt u tot 14 
april inspreken.

Klankbordgroep zoekt 
huurders en jongeren
Meerwijk is een van de eerste Haar-
lemse wijken waar stappen worden 
gezet naar gasvrij wonen, door mid-
del van een warmtenet. De gemeente 
wil graag met bewoners hierover 
in gesprek. Sinds 2018 is er een 
klankbordgroep. De groep komt met 
ideeën en stelt kritische vragen. De 
groep is nog op zoek naar huurders 
en jongeren. In Meerwijk hebben 
we samen veel te doen en te kiezen, 
doe je mee? Stuur een mail naar 
meerwijk@haarlem.nl, met in het 
onderwerp van de e-mail ‘Aanmelden 
klankbordgroep’.

Op een onder water gelopen eilandje 
worden jonge wilgjes verwijderd. Foto: 
Niko Buiten

Werk in Poelbroekpark tijdens corona
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin de coronapandemie wereld-
wijd losbarstte. Om een verdere uitbraak te voorkomen leefden we in Nederland sinds 
medio maart op basis van RIVM-richtlijnen. De natuurwerkgroep Poelbroekpark paste 
gedurende het jaar de werkdagen aan. In het voorjaar verdeelden we de werkdag in een 
ochtend- en een middagdeel, waarin maximaal één groepje van twee personen reuzen-
berenklauw verwijderde. 

Maaien van een strook riet. Foto Saeda Moorman
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Activiteiten senioren Activiteiten jeugd

Thuis in beweging blijven
Elke dag een kwartiertje bewegen voor de tv met Nederland in Beweging, van omroep Max. Het zijn laagdrempelige oefeningen, 
dagelijks om 9.15 uur op NPO2. Herhaling op NPO1 de dag erop om 5.55 uur. Of bekijk de aflevering via de computer: www.max-
vandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging.

Oefeningen in huis
In en om het huis kunt u ook heel makkelijk wat oefeningen 
doen om in beweging te blijven. Probeer de volgende oefenin-
gen elke dag te doen: 
- Lopen/marcheren op de plaats: 5 à 10 minuten
-  Voorkom veel zitten, elk uur even opstaan, rondje door 

kamer/gang lopen
- Traplopen
- Huishouden, tuin doen
-  Gooi 't raam open, ga even naar buiten en geniet van de zo
Volg ons op Facebook: SportSupport Kennemerland / STK

Dock
Veel activiteiten van Dock liggen stil, 
maar daarvoor in de plaats zijn allerlei 
alternatieven gekomen. Telefonisch 
contact in alle soorten en maten, van bel-
cirkels tot belmaatjes, van individuele tot 
groepsgesprekken. Via Facebook worden 
herinneringen opgehaald aan busreisjes. 
Ook wie hulp nodig heeft wordt ruim be-
diend. Het hele aanbod vindt u op www.
dock.nl > Haarlem > Schalkwijk > volwas-
senen. Facebook: Dock Haarlem.

Warme lunch 
Vindt u het ook zo jammer dat u nog 
steeds niet bij Da Vinci kunt eten? Dat 
snappen we! Daarom kunt u drie dagen 
per week, op maandag, dinsdag en 
woensdag, een lekkere warme lunch 
thuisbezorgd krijgen. Bereid door vrijwil-
lige koks en bij u thuis gebracht door 
vrijwilligers van de Zoefzoef. Zij bezor-
gen hem tussen 12.00 en 14.00 uur. U 
betaalt € 4,50 per maaltijd bij aflevering. 
Betaling het liefst met pin. Bestellen kan 
op werkdagen via 023 543 60 85, tussen 
9.00 en 11.30 uur. 

Elke zaterdag gratis soep en  
pannenkoeken 
De Buurtouders van Stichting De Brug 
willen in deze lange coronawinter iets 
doen tegen eenzaamheid en verveling. Ze 
zorgen voor gezelligheid en ontmoeting, 
voor jong en oud. Elke zaterdag serveren 
vrijwilligers vanaf 16.00 uur heerlijke 
verse soep en pannenkoeken op het Da 
Vinciplein. Gratis! Kom ook een frisse 
neus en iets lekkers halen. 
Bij ouderen die minder mobiel zijn bren-
gen ze soep aan huis. Aanmelden kan 

door uw adres te bellen of appen naar: 06 
410 388 03. De Buurtouders komen met 
liefde ook bij u langs!

Bellijn Altijd Contact
Voel u zich alleen, heeft u behoefte aan 
een praatje? Of heeft u hulp nodig? Bel 
Altijd Contact. Daar zit een belteam van 
verschillende organisaties uit Haarlem 
klaar om met u te praten. Ze nemen de 
tijd en zoeken met u naar praktische 
oplossingen voor vragen of problemen. 
Bel op werkdagen tussen 11.00 en 13.00 
uur naar 088 855 51 95. U kunt ook een 
boodschap inspreken.
Op maandag, woensdag en donderdag 
van 11.00 tot 13.00 uur is Altijd Contact 
voor doven en slechthorenden bereik-
baar via de chat. Dat gaat als volgt: Zet 
nummer 023 543 60 90 in uw contacten. 
Installeer WhatsApp op tablet of mobiel. 
Maak contact via WhatsApp met dit num-
mer en de chat kan beginnen.

Op het moment dat we deze wijkkrant maken zijn er nog geen versoepelingen voor de 
wijkcentra in zicht. Maar een warme lunch aan huis, dat kan wel. En wie hulp nodig 
heeft of om een praatje verlegen zit kan bellen naar Altijd Contact. Houd moed lieve 
mensen, deze lockdown gaat een keer voorbij!

Op het moment dat we deze wijkkrant maken zijn er nog geen 
versoepelingen voor het binnen sporten in zicht. Maar hou de 
Facebook- en Instagramgroepen in de gaten, want er worden 
regelmatig buitensportactiviteiten georganiseerd. En áls er weer 
binnen gesport mag worden, zal de jeugd vast als eerste aan de 
beurt zijn.

Gratis: Sport in de Wijk
SportSupport organiseert gratis sportactiviteiten voor jeugd tus-
sen 7 en 21 jaar. Je kunt meedoen aan de volgende activiteiten in 
de Spaarnehal:
- Maandag 16.00 - 17.30 uur: Sportmix
- Woensdag 15.00 - 17.00 uur: Voetbal + sportmix
- Vrijdag 15.30 - 17.00 uur: Voetbalinstuif
Facebook/ Instagram: Sport in de Wijk Schalkwijk

Handbal voor meiden
Wil je lekker handballen onder leiding van een professional? 
Geef je dan op voor het Schalkwijkse meidenhandbalteam De 
Kampioenen! De trainingen worden o.a. gegeven door handbal 
ex-international Elisabeth Bondo. Het is voor meiden van 9 tot 12 
jaar, elke woensdag van 15.00 tot 16.30 uur. Locatie: de gym-
zaal van Al Ikhlaas, Spijkerboorpad 4. De kosten zijn 12,50 per 
maand, met de Haarlem Pas is het gratis. Aanmelden kan via
bit.ly/HandbalSchalkwijk. Voor meer informatie bel Elisabeth 
Bondo: 06 234 05 610, of mail naar info@palankanegra.com.

Jeugdfondsw Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld voor kinderen 
met een Haarlem Pas. Ondanks een minimum inkomen kunnen 
zij toch op een sportclub of muziek-, theater-, teken of dansles. 
Meedoen geeft kinderen geluk, plezier en kansen! Het onder-
steunt hun ontwikkeling. 

Voor meer info: bel 06 431 21 900 (maandag, woensdag, vrijdag) 
of mail haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl. U kunt ook op de 
website kijken www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Zorgen voor je kind - wie helpt jou?
Een kind dat extra zorg en begeleiding nodig heeft, is voor veel 
ouders pittig. Zeker nu, met  thuisonderwijs en minder sociale 
contacten. Dat maakt het extra zwaar en complex. Een luisterend 
oor kan helpen, iemand die meedenkt over het organiseren van 
hulp en ondersteuning. Heb jij behoefte aan:

• Begrip voor jouw situatie als ouder.
• Rust, voor jezelf en je gezin.
• Hulp met het maken van de juiste keuzes.

Neem dan contact op met de One-Stop Shop. Wij zijn er voor 
ouders met een zorgintensief kind. Je kunt bij ons terecht met 
vragen als: Hoe kan ik hulpmiddelen aanvragen? Hoe financier 
ik de benodigde zorg? Hoe zorg ik voor tijd voor mezelf? Samen 
met jou gaan we op zoek naar oplossingen. Kijk ook op de web-
site https://www.tandemmantelzorg.nl/onestopshop/ of stel je 
vraag per telefoon 023 891 0610 of Whatsapp via 023 891 0610 .

De One-Stop Shop is een samenwerking van Tandem Mantel-
zorg, Stichting SIG, STG vrijwilligershulp & mantelzorg, Ground8 
en Studio Cocreatie. 
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Lief & Leed update 

Er zijn nu negen Lief & Leedstraten in 
Schalkwijk. De Lief & Leedpotjes in deze 
straten worden goed benut door de 
gangmakers. Diverse kaarten, bloemen, 
lekkers en andere kleine attenties zijn 
al gegeven aan buren van verschillende 
leeftijden en om gevarieerde redenen. 
Henk, een gangmaker uit Meerwijk, heeft 
een zelfgemaakte kaart en bloemetje 
gegeven om de buren te feliciteren ‘met 
het mooie kind dat zij schenken aan 

onze maatschappij’. In Europawijk heeft 
een aantal jongeren een attentie gehad 
omdat zij vuurwerk hadden opgeruimd. 
Ook de wijkagent verdiende een reep 
chocola voor zijn goede inzet tijdens het 
afgelopen jaar.

Ook in uw straat of flat?
Dit soort kleine gebaren hebben een 
groot effect en dragen bij aan een vrien-

delijke en zorgzame straat. Een echte 
Lief & Leedstraat. Wilt u ook zo’n straat, 
flat of galerij? Word dan gangmaker. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met 
Joey Bosch (Dock) via jbosch@dock.nl.

Hallo Buur heeft een nieuw team. In wisselende groepjes trekken 
we met kannen koffie de wijk in om bewoners te leren kennen. 
Zo horen we wat voor ideeën er leven, welke hulp mensen nodig 
hebben, of welke hulp ze zelf willen geven. Door hulpvragers met 

hulpbieders in contact te brengen ontstaat er meer saamhorig-
heid, daar wordt Meerwijk gezelliger van. Houd ons in de gaten! 
Hopelijk zien we elkaar snel.

Voelt u zich verbonden met uw eigen straat en wilt u graag af en toe iets aardigs doen 
voor uw buren, doe dan mee met de Lief & Leedstraten. Word gangmaker in uw eigen 
straat, daar kunt u een Lief & Leedpotje voor aanvragen. Vanuit zo’n Lief & Leedpotje 
kan een kleine attentie worden verzorgd voor een buur die wat extra aandacht nodig 
heeft. Vanwege ziekte bijvoorbeeld, eenzaamheid, het verlies van een dierbare. Of juist 
vanwege een vrolijke gebeurtenis zoals het halen van een diploma of de geboorte van 
een kindje. 

Nieuw team Hallo Buur!

De openbare ruimte van Meerwijk is toe 
aan groot onderhoud. De stoepen en we-
gen zijn beschadigd en verzakt. Ook het 
riool is aan vervanging toe. De gemeente 
wil tevens een warmtenet aanleggen. De 
nieuwe openbare ruimte wordt een vei-
lige en aantrekkelijke leefomgeving. Ook 
zal deze voorbereid zijn op de gevolgen 
van klimaatverandering, zoals extreme 
regenval en hete, droge zomers. 

Het ontwerp heeft als doel:
•  Geen wateroverlast in straten en  

woningen
• (Verkeers)veilige straten 

• Aantrekkelijke en verkoelende straten
•  Voldoende speel- en ontmoetings-

plekken

Meedenken over het ontwerp
Alle bewoners van Meerwijk mogen mee-
denken over het algemene ontwerp. De 
bewoners van de eerste zes woonbuurten 
denken mee over de ontwerptekening 
van hun buurt, in het bijzonder over 
drie thema’s: groen, spelen en ontmoe-
ten. Zij hebben keuze uit verschillende 
speeltoestellen, zoals een junglebrug of 
een klimstam. Uit verschillende bomen, 

bijvoorbeeld fruitbomen of kleurrijke 
bomen. Daarnaast kunnen ze kiezen uit 
verschillende zitplekken:  een schaakta-
fel, zitsteen of picknicktafel. Benieuwd 
naar alle mogelijkheden? Kijk op www.
haarlem.nl/mijnmeerwijk. Klik in de rech-
terkolom op ‘Het ontwerp, reageer hier’.

Verschillende fases
De verbetering van Meerwijk wordt in 
fases aangepakt. In de wijkkrant van 
najaar 2020 stond een plattegrond van 
de fasering, maar die is inmiddels aange-
past. De juiste plattegrond staat op deze 
pagina. Eerst zijn de bewoners van fase A 
uitgenodigd om mee te denken. In 2023 
worden de bewoners van fase B gevraagd 
mee te denken over hun buurt. De inwo-
ners van de hoofdwegen (Briandlaan, 
Stresemannlaan en Braillelaan) kunnen 
via de klankbordgroep meedenken. 

Klankbordgroep
De klankbordgroep denkt mee over het 
hele projectgebied, zoals de hoofdwe-
gen, het groen tussen buurten en de wa-
terloop tussen Meerwijk Centrum en het 
Gezondheidscentrum (de Geleerdevaart). 
Wilt u hieraan mee doen? Meld u dan aan 
voor de klankbordgroep via meerwijk@
haarlem.nl, of bel 14023. Aanmelden kan 
ook via de wijkraad Meerwijk.

Wimmie Hengst, gemeente Haarlem

Meedenken over vernieuwd Meerwijk
De openbare ruimte in Meerwijk wordt vernieuwd en u kunt meedenken. Na het vast-
stellen van het masterplan IVORIM vorig jaar, is nu een ontwerp gemaakt voor de eerste 
zes woonbuurten. Van 17 februari tot en met 20 maart kunt u reageren. Daarnaast kun-
nen bewoners van de zes buurten van fase A stemmen op groeninvulling, speelplekken 
en ontmoetingsplekken in hun eigen woonbuurt. Zij hebben een uitnodiging via de 
post ontvangen. Bent u nieuwsgierig naar het ontwerp of wilt u uw mening geven? Ga 
naar www.haarlem.nl/mijnmeerwijk.

Vragen over IVORIM?
Per buurtje zouden informatiebijeenkomsten georganiseerd worden voor de be-
woners. Daar zouden ook wijkraadsleden bij zijn, omdat wij het belangrijk vinden 
om te weten wat u van de plannen vindt. Helaas kunnen deze bijeenkomsten niet 
doorgaan vanwege de corona-maatregelen. Om reacties van de bewoners te krijgen 
is nu in de betreffende buurtjes een nieuwsbrief bezorgd. Bewoners kunnen een 
aantal keuzes maken en deze naar de projectgroep sturen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectgroep. De telefoonnummers staan 
in de nieuwsbrief. Maar als u het gevoel heeft dat u niet voldoende gehoord wordt, 
of als u andere vragen heeft, dan kunt u ook altijd contact met de wijkraad Meerwijk 
opnemen. Mail naar wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl of doe in briefje in de bus bij 
Da Vinci, Leonardo da Vinciplein 73.

Marijke ’t Hart,
voorzitter wijkraad Meerwijk

Impressie van een vernieuwde straat: aan één kant auto’s en aan de andere kant een 
brede strook groen. Het aantal parkeerplaatsen per buurtje blijft gelijk, ze komen alleen 
deels op een andere plek.

Woonbuurten 1 t/m 6 mogen stemmen 
over groeninvulling, speelplekken en 
ontmoetingsplekken.

Bernadottelaan
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Openbare ruimte
Losse stoeptegels, dingen die kapot zijn, overvolle afvalbakken,  
fietswrakken, laaghangende takken, etc: Meldpunt leefomgeving,  
tel. 14 023, of via internet: www.haarlem.nl/melding.

Afspraak grof vuil of melden illegaal geplaatst grof vuil
Spaarnelanden: 023 751 7200, of via https://afvalwijzer.spaarnelan-
den.nl/form

Politie algemeen
Bij overlast, wanneer u iemand een overtreding ziet begaan (diefstal,
vernieling), en andere politiezaken: 0900 8844. Dit is ook het nummer
voor wijkagent Ceylan Karaburun.

Sociaal Wijkteam
Heeft u behoefte aan ondersteuning? Het Sociaal Wijkteam kijkt met u 
hoe problemen opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld een financieel 
probleem, langdurige werkloosheid of een opvoedingsvraag. Maar 
ook problemen met wonen, welzijn of zorg. Bel 023 543 09 99 of mail 
wijkteam-schalkwijk3@haarlem.nl.
 
Spreekuren Wijkcontactvrouwen
Voor vragen over opvoeding, opleiding, werk, inburgering, enz. kunt 
u terecht bij de Wijkcontactvrouwen. Zij hebben goede contacten met 
diverse organisaties in Haarlem. Alle gesprekken worden vertrouwelijk 
behandeld. Spreekuren in de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98:
•  Maandag 9.15 - 12.00: Saida el Adouli (Arabisch/Berbers),  

06 484 310 03
• Woensdag 9.15 - 12.00: Aysel Demiral (Turks/Frans), 06 289 608 86

Klusjes in huis en tuin, vervoer 
Wanneer u niet meer alles zelf kunt door bv. ziekte, handicap of uw 
leeftijd, kunt u hulp krijgen via onderstaande organisaties:

•  BUUV Buurtmarktplaats: tel. 023 551 78 45, of mail info@buuv.nu.  
www.buuv.nl

•  Buurtbedrijf : Het Buurtbedrijf helpt u tegen een betaalbare vergoe-
ding. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur. Tel. 06 
81 33 66 68, of mail info@buurtbedrijfhaarlem.nl.  
www.bbhaarlemoost.nl.

Informatiepagina

Telefoonnummers
Buurtbedrijf 06 81 33 66 68

BUUV  023 551 78 45

Centrum voor Jeugd en Gezin  088 995 84 84

Da Vinci  088 855 51 82

Dierenambulance  023 535 50 55

Discriminatie  023 531 58 42

Doktersdienst  0900 1515

Elan Wonen  023 51 59 859

Gemeente Haarlem  14 023

Handhaving  023 511 49 50

Hoogheemraadschap Rijnland 071 306 3535

      (bij afval in het water)

Gezondheidscentrum Schalkwijk  023 54 09 265

Juridisch loket  0900 8020

Ongedierte bestrijding  0900 8477

Pré Wonen  088 770 00 00

Vliegtuiglawaai Schiphol  020 601 55 55

Sociaal Wijkteam  023 543 09 99

Spaarnelanden (grof vuil)  023 751 7200

Ymere 088 000 89 00

Wijkagent Ceylan Karaburun  0900 8844

Rij met Zoefzoef
bel 023 543 60 46

Aan Corjan vraag ik hoe de proef met 
afvalscheiding in Meerwijk is verlopen. 
Corjan: ‘Bewoners in Meerwijk kregen 
dichtbij de ingang van de flat containers 
voor stoffen die hergebruikt kunnen 
worden: papier, glas, gft, plastic en blik 
- de zogenoemde grondstofcontainers. 
De container voor het restafval werd een 
eindje verderop geplaatst. We zagen al 
snel dat dit niet het beste in de mensen 
naar boven haalde. Een aantal mensen 
was niet bereid (of in staat) die afstand af 
te leggen en gooide hun restafval gewoon 
in de plastic- of papiercontainers. Maar 
ja, dan kun je de inhoud natuurlijk niet 
meer hergebruiken. Na enkele maanden 
is besloten de restafvalcontainers terug 
te plaatsen. Dit gaf heel wat verbetering.’ 

Hulp van adoptanten
Ook werd er een samenwerking met 
adoptanten gestart, hoe heb je dat erva-
ren? Corjan: ‘Adoptanten zijn betrokken 
bewoners die zich graag willen inzetten 
om hun straat schoner en leefbaarder 
te krijgen. Uiteindelijk is deze groep 
gegroeid tot zo’n twintig mensen. Ik heb 
met veel plezier met ze samengewerkt en 
gezien dat zij echt een verschil maakten. 
Hun inzet en betrokkenheid heb ik enorm 
gewaardeerd!’ 

Gft-scheiding bij flats
Als wijkraad zijn wij vanaf het begin van 
de proef sceptisch geweest over het 
gescheiden inzamelen van gft-afval bij 
flats. Hoe ging dat in de praktijk? Corjan: 
‘Gft-scheiding gaat bij flats inderdaad 

minder goed, er kwam vaak restafval in 
de groene containers terecht. Dan kun je 
er geen compost meer van maken. Er zijn 
verschillende dingen geprobeerd om hier 
verbetering in te krijgen, maar helaas 
zonder resultaat. Spaarnelanden heeft 
daarom onlangs besloten het grootste 
deel van de gft-containers bij flats in 
Meerwijk weg te halen. Voor flatbewoners 
die toch graag het gft-afval willen blijven 
scheiden staan op acht plekken gft-con-
tainers. De locaties vindt u op https://
afvalwijzer.spaarnelanden.nl’

Ervaren afvalcoach
Bas, jij bent sinds 1 januari 2021 begon-
nen als afvalcoach in Meerwijk, kun je 
iets over jezelf vertellen? Bas: ‘Ik ben 

geboren in Suriname en opgegroeid in 
Rotterdam. Ik ben getrouwd en heb twee 
zonen en een dochter. In mijn vrije tijd 
ben ik sinds 1981 voetbaltrainer en ik ben 
mantelzorger voor mijn vader. Voor ik bij 
Spaarnelanden kwam werkte ik vieren-
half jaar in Den Haag als coördinator van 
de groep afvalcoaches. Hier werkte ik ook 
gewoon samen met de groep op straat. 
De werkomgeving bij Spaarnelanden 
sprak mij erg aan. De lijnen zijn korter, 
alle afdelingen zitten onder een dak, je 
hebt makkelijker contact met collega’s in 
de buitendienst.’

Grondstoffen hergebruiken 
Heb je nog afvalscheidingstips voor be-
woners? Bas: ‘Afval scheiden begint in de 
keuken. Zorg dat je het daar goed orga-
niseert met bakken voor de verschillende 
afvalsoorten en gebruik de grootste voor 
pbd: plastic, blik en drinkpakken. Dat 
is het grootste deel van je afval! Afval 
scheiden en hergebruiken is erg belang-
rijk, want op den duur zijn we door onze 
grondstoffen heen. Laten we werken aan 
een betere toekomst voor onze kinderen.’

Jan Bos

Gft-bakken bij flats bleken niet zo’n succes, de meeste zijn 
weggehaald. Flatbewoners die graag gft-afval scheiden kun-
nen nog op acht plekken in de wijk terecht. Foto Jan Bos

Bas Ramdhan nieuwe afvalcoach
Sinds 2016 wordt er hard gewerkt door Spaarnelanden en de gemeente om heel 
Haarlem te voorzien van containers voor afvalscheiding. Meerwijk was daarin een van 
de drie proefwijken. Ik sprak met oud-afvalcoach Corjan de Winter en zijn opvolger Bas 
Ramdhan. De afvalcoaches zijn de ogen en oren van de wijk als het gaat om afvalschei-
ding. Wie vragen heeft over afval scheiden kan hen aanspreken.

Afvalcoach Bas Ramdhan
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Leuks uit de wijk
Bellijn Altijd Contact
Voel u zich alleen, heeft u behoefte aan een praatje? Of heeft u 
hulp nodig? Bel Altijd Contact. Een belteam van verschillende 
organisaties uit Haarlem zit klaar om met u te praten. Bel op 
werkdagen tussen 11.00 en 13.00 uur naar 088 855 51 95. 

Elke zaterdag soep en pannenkoeken 
De Buurtouders van Stichting De Brug willen in deze lange coro-
nawinter iets doen tegen eenzaamheid en verveling. Ze zorgen 
voor gezelligheid en ontmoeting, voor jong en oud. Elke zaterdag 
serveren vrijwilligers vanaf 16.00 uur heerlijke verse soep en 
pannenkoeken op het Da Vinciplein. Gratis! Kom ook een frisse 
neus en iets lekkers halen. 
Bij ouderen die minder mobiel zijn brengen ze soep aan huis. 
Aanmelden kan door uw adres te bellen of appen naar: 06 410 
388 03. De Buurtouders komen met liefde ook bij u langs!

Paadje 
Sneeuw maakte in februari van alle stoepen glibberbanen. Wie 
niet goed ter been is blijft dan liever binnen. Maar soms tref je 
het en heb je buren die een paadje schoonmaken. En dan niet 
alleen voor hun eigen deur, maar ook bij de bejaarde buurvrouw. 
Zoals hier, in de Bernadottelaan. Fijn als buurtjes dat doen voor 
elkaar! (Foto René Bank)

Derde mozaïekbank in de maak
Het gaat ineens snel met het opvrolijken van het Da Vinciplein, 
nu is zelfs de derde mozaïekbank al in de maak! Kunstdocent 
Hasan Sahin is druk bezig, dankzij donaties van de gemeente, 
de Rotary én vrijgevige Meerwijkers. 

Gratis afvalknijper
Bent u een van die buurtgenoten die spontaan zwerfafval 
opruimt? Her en der in de wijk doen mensen dit. Zo fijn, dankzij 
jullie genieten wij allemaal van een schonere wijk. Mocht u dit 
graag met een afvalknijper doen, dan kunt u een gratis exem-
plaar aanvragen bij Spaarnelanden via zwerfafval@spaarnelan-
den.nl. 

Winter vol buitensport
Corona heeft iets heel bijzonders voor elkaar gekregen: er wordt deze winter door jong en oud buiten gesport. Onder normale om-
standigheden zou niemand de warmte van de sporthal kunnen missen. Nu grijpen we elke kans aan om buiten even samen iets leuks 
te doen. Sportschool Daan Sport geeft sportlessen op het dak van de oude V&D, zelfs in de sneeuw! Brokken sneeuw blijken heel 
geschikt voor gewichtheffen…


