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(of niet zo fijn!) met jezelf en je gezin.

Da mensen, die in Schalkwijk waarschijnlijk het meeste werk hebben, zijn de ver—

We willen hier weg?

Ook van U of van jou, dia dit leest?

Horen we wat terug?

Vertellen waar dingen knel zitten. Waar mensen in de knel komen te zitten.

De knelpunten zou je kunnen zeggen.

Het rapport wil aan beetje helpen om uit te vinden waar de moeilijkheden zitten.

wat te bereiken.

We wonen met 35.000 man in Schalkwijk. Genoeg om samen wat te doen, om samen

Zijn andere dingen helemaal niet zo belangrijk?

Zijn we dingen vergeten?

Hebben we gelijk?

dingen gedaan te krijgen.

Wij, mensen dia in SchaUcwijk wonen en werken, hebben dit rapport gemaakt om

Maar wat vindt U er zelf van? Daar zijn we benieuwd naar.

politieke partijen in Haarlem.

Dit rapport is gestuurd aan Burgemeester en Wethouders van Haarlem, en aan de

dingen die ontbreken, over zaken die beroerd zijn.

We praten niet over dingen die er zijn, over wat goed en fijn is, maar over

Er is een rapport gemaakt over dingen, die in Schalkwijk moeten gebeuren.

Beter? Slechter?

het nu?

En nu zit je in Schelkwijk op een flat of in een féngezinswoning, en hoe gaat

ging het fijn

En je brengt jezelf en je gezin mee. Vroeger, in de plaats waar je vandaan kwam

De een voelt zich er helemaal thuis, de ander zal er nooit wennen.

Er zijn nog een heleboel kreten meer te verzinnen als het over Schalkwijk gaet.

WAARDELOOS

WONEN EN LEVEN IN SCHALKWIJK

AAN ALLE BEWONERS VAN SCHALKWIJK

EVEN VOORSTELLEN

JANTJE OPBOUW

flat.

meet met de voorzieningen in de wijk! Wel dezelfde gebouwen, maar je meet er

kamer wordt een kleuterkamer, een jongenskamer, een tienerkamer. Zo zou het ook

Dat merk je in je huis: de zoon blijft op dezelfde kamer slapen, maar zijn baby—

de deur uit, en blijf je als ouderen achter.

kinderen, dan krijg je schoolkinderen, het worden tieners en tenslotte gaan ze

Het gaat altijd in een nieuwbouwwijk net als in een gezin: je begint met kleime

zullen er over vijf of tien of vijftien jaar wonen?

Zoiets geldt ook voor de wijk. Wat voor mensen wonen er? Ja, en wat voor mensen

en boeken.

Maar ze worden groter, dan krijgen we voetballen en platenspelers, stripverhalen

Als je kleine kinderen hebt, dan wil je in huis een box en poppen en autotjes.

Maar wat?

Wil het gezelliq zijn, dan heb je nog andere dingen nodig.

je wilt in een wijk meer dan huizen en een winkelcentrum.

Maar je wilt in een huis meer dan een tafel en een bed en een paar stoelen. En

(dure)

Zonder dat we konden zeggen hoe we het hebben

wilden. Je was allang blij, dat je een huis had, al was het dan een

grond gestampt, kun je ook zeggen.

Groter gegroeid, dat geldt van Schalkwijk zeker. En in een razend tempo! Uit de

Groter gegroeid!

Zo iemand hebben ze overal in Haarlem, behalve in Schalkwijk.

een cross—terreintje en een buurtcafé.

Iemand, die je helpt dingen op te bouwen, een kleuterdagverblijf, een bioscoop,

Zo iemand zou je een opbouwwerker kunnen noemen.

wist, hoe je de dingen laDet aanpakken om iets gedaan te krijgen.

Iemand, die ook een beetje de weg wist bij de gemeente en bij het rijk. Die

Het zou fijn zijn, als er iemand de tijd voor had om eens wat te organiseren.

Je hebt het gevoel, dat je in je eentje toch niets kunt beginnen.

te krijgen?

En je mist allerlei dingen, maar wie begint eraan om te proberen ze voor elkaar

gat meer in zien nogeena opnieuw te beginnen.

Anders blijf je hangen, net als zovelen, die er nu eenmaal wonen, en er geen

Tenminste, als je genoeg geld hebt.

een eigen huis, ergens in de omgeving.

Je komt als jong gezin op een flat wonen en na een pear jaar ga je weg. Naar

Voor velen gaat het zo:

huizers! Want SchaUcwijk lijkt wel een soort doorgangshuis.
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(34,7%).

‘wild’terrein, waar je

gestegen tot

helemaal te weinig.

runnen: Jeugdleiders.
is het
Wat er nu is, is een druppel op een gloeiende plaat en over vijf jaar

die clubhuizen
Clubhuizen waar je bijna dag en nacht terecht kunt. Mensen, die

aan je brommer te sleutelen.

om
avonturen kunt beleven. Een crossterrein voor brommers, met een gebouwtje

Clubgebouwtjes, waar de jongeren zelf bezig zijn. Een

Dringend nodig is

boven de 20%!

Over vijf jaar is het percentage opgroeiende jeugd (10—19 jaar)

2. Opgroeiende jeugd

Europawijk, Meerwijk en Molenwijk hebben elk al deze dingen nodig.

jk,
Het is duidelijk, dat dit alles niet op één plaats kan komen, Boerhaavewi

Als het regent of koud is, moet je ook ergens terecht kunnen.

Je moet op die terreinen veilig kunnen spelen, zonder gevaar van het verkeer.

sporten te doen, waar je zomaar terecht kunt zonder lid van een club te hoeven
zijn. Mensen, die clubs willen houden, én gebouwen om die clubs in te houden.

Een
Een terrein, waarop ze hutten, forten en dat soort dingen kunnen bouwen.
andere
en
voetballen
te
speeltuin, met een clubgebouwtje erbij. Veldjes om

1 op de 4). Waar moeten ze heen? Waar moeten ze spelen?

1. Waar moeten de kinderen naartoe?
1 op de 5 mensen in Schalkwijk is een kind van 0 tot 10 jaar (in Meerwijk

Knelpunten

Dat is de groep waar het eerst wat voor gedaan zal moeten worden.

20 jaar!!

dan
Naar op dit moment is één derde van alle bewoners van Schalkwijk jonger

bej adrden.

door!
en
En straks hebben we misschien hoofdzakelijk mensen van middelbare leeftijd

maar
Nu hebben we opvang voor peuters nodig, straks voor tieners, en ga zo

vijf zijn dat kinderen van vijf tot vijftien jaar.

wel wat aan kunnen veranderen, anders heb je er straks niets meer aan
Nu hebben we een heleboel kinderen van 0 tot 10 jaar, maar over een jaar of
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bent?

(en nog veel meer) zou één centraal adres moeten zijn, waar

0
0

(of thuis)

(en willen) mee

bliotheek in het winkelcentrum. Maar die zag best een flink stuk groter.

Allea wat we heiben aan culturele voorzieningen, zoals hst dan heet, is de bi

6. Een avondje uit

praten, als dat soort dingen aangelegd worden.

bijvoorbeeld. Maar daarover moeten we sla bewoners wel kunnen

Dan kunnen we in de “Groene Zoom”, de grotere dingen hebben: een kinderboerderij

cafétje.

Veel leuker is vlak bij huis, een plantsoentje, een kinderspeelplaats, een

weer speciaal naar toe.

20’

5. Recreatie oftewel “een luchtje scheppen”

oud elkaar ontmoeten en samen werken aan het welzijn van de wijk.

Zo zou een dienstencentrum het hart van de wijk kunnen worden, waar jong en

waarbij de bejaarden kunnen worden ingeschakeld.

Een dienstencentrum ken dan goede diensten bewijzen. Diensten aan heel de wijk,

Je zou ook best nog wat willen doen voor de wijk, maar wat?

Je bent aangewezen op “vlak bij huis”. Maar dear moet dan wel iets te doen zijn!

lijk meer ergens, went het lopen gaat maar moeilijk.

de mensen op je werk, went je hoeft niet meer te werken. Je komt niet zo makke—

Als bejaarde voel je je soms net op een eiland! Je hebt geen kontakt meer met

4. Bejaarden

zijn mensen nodig om de “klanten” te helpen. Opbouwwerkers, vrijwilligers.

Een soort wijkwinkel, waar je met letterlijk alles terecht kunt. Maar daarvoor

ze tenminste weten, waar je zijn moet.

Voor al deze dingen

Wie zorgt voor het eten als je alleen woont en ziek

De “Groene Zoom” rond Schalkwijk is natuurlijk mooi, maar je moet er altijd

1

jij.

Je zou er best eens uit willen, maar wie past er op de kinderen?

zo voorstaan als

Je bent gescheiden en zou wel eens met andere mensen willen praten, die er net
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Je wilt een kursus geen volgen om je lege tijd te vullen, maar hoe en waar?

Je bent alleenstaande en wil ook wel eens iemand spreken, maar wie? en waar?

man werkt en je kent geen sterveling.

Om er zo maar een pear te noemen: Je zit hele dagen alleen op je flat, want je

3. Als je met problemen zit
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leeg.

Dat zullen we samen moeten doen. Maar

een speeltuinvereniging, het onderwijs, een huisarts, een wijkverpleegster,

mensen uit de wijk, dat wil zeggen mensen van de vier wijkraden, het jeugdwerk,

knelpunten in de woon— en leefsituatie in Schalkwijk. Het is gemaakt samen met

Dit alles is een korte samenvatting van het rapport van Gerrit Tamboer over

p.S.

En dat behoeven we niet langer te nemen

Nu hebben we er niet één.

nodig.

Mensen, die er de hele dag aan kunnen werken. Zeker een man of vier hebben we

verstand hebben.

we hebben ook mensen nodig, die kunnen organiseren en die van allerlei dingen

Er is een heleboel te doen in onze wijk.

Tenslotte

gebouwen neer te zetten.

Dan hebben Spelen en leren ook nog wat met elkaar te maken, en je hoeft minder

Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn voor jeugdclubs.

scholen. Ze staan voor een groot gedeelte van de wijk

Scholen zijn er voor de wijk. Daarom moeten de ouders meer inspraak hebben in de

9. Onderwijs

Liggen alle parkeerplaatsen goed? Kunnen ze niet voor wat anders gebruikt worden?

verkeersdrempels, enz.

beter gezegd als racebaan. Daar is wat aan te doen met middenbermbeveiligingen

Sommige wegen in Schalkwijk doen dienst als doorgaande route, of misschien

verder in stadsdeel II?

meepraten. Hoe gaat het middengebied in 4lenwijk er uit zien? Wat komt er

Er zijn niet veel open plekjes meer in Schaikwijk, maar we willen er wel over

8. Huizen, winkels en verkeer

huurcomités. Een beetje hulp in deze zaken zou geen kwaad kunnen.

De huren in Schalkwijk zijn hoog. Dat wordt bewezen door de vele aktieve

7. Huisvesting

kunnen worden gedraaid, zou kunnen komen in stadsdeel II.

Een grote zaal, waar toneelvoorstellingen gehouden kunnen worden en films
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Hopelijk horen wij eens wat van U,

Itlenwijk

333887
341670

330785

337523

Maerwijk

telefoon

Boerhaavewijk

Europawijk

tot ziens, de begeleidingscommissie.

Verder kunt u natuurlijk altijd terecht bij de wijkraden:

het even halen.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Warmoestraat 18, telefoon 319318, of kom

Wilt u meer weten of wilt u het rapport zelf bekijken, bel dan naar de

samen hehben deze mensen een groep gevormd, een “begeleidingscommissie”.

de kerk, de wijkagent.

de wetswinkel, het maatschappelijk werk, het bejaardenwerk, alleenstaande nuders,

Druk: SSP,Axristerdam

straat 18, telefoon 319318. Illustraties: W.P. Hogendoorn.

Dit is een uitgave van de Stichting 1aad voor Maatschappelijk Welzijn, Warmoes—

