
1 Vergaderschema 2015:  21 april, 19 mei, 16 juni 2015,  18 augustus,  15 september,  20 oktober,  

17 november, 15 december. 

 

  

  
Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 31 maart 2015 

 
Docentenkamer Grafische School, Zwemmerslaan 1 

Aanvang 19.30  – uiterlijk einde 21:45 uur 

Inlooptijd 19:15 uur, deelname zonder afspraak 

 

 

1. Opening (19.30) 
a. Opening vergadering 

b. Dhr Remmelt van Veelen (mail@remmeltvanveelen.nl) komt e.e.a over het Ombudsteam 

van de PvdA vertellen en wil graag weten tegen welke problemen de wijkraad aanloopt 

die ook van belang zijn voor het ombudsteam 

c. Bewonersvraag per e-mail binnengekomen: Dhr Rob Haak (robhaak58@planet.nl; 06-

52184344) wil graag weten of er budget is voor het verwijderen van een stronk van een 

hazelaar op een openbaar stukje groen aan de achterzijde van Weldam 44. Hout- en 

plantsoenen heeft er volgens Dhr Haak geen geld / middelen voor. Wat kan de Wijkraad 

voor hem betekenen? 

d. Dhr Harry de Jonge (dejongeharm42@gmail.com) heeft verzocht dit agendapunt toe te 

voegen: gebruik openbare ruimte en nieuwe clico's 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen (20.00) 
a. Notulen / actielijst 17-02-2015 

b. Afscheid Edith Schreurs 

c. Concept verordening op de wijkraden 

d. Voortgang website 

e. Kort verslag 4WRO en andere overleggen 

f. Evaluatie Schalkwijk aan Zee 

g. Verkeer & Vervoer: definitief verslag 27-10-2014; conceptverslag 19-02-2015; datum 

werkgroepoverleg 20, 21 of 22 april 

h. Gemeente Haarlem: Persberichten, voortgangsbrief fiscaliseren/digitaliseren Parkeren 

 

3. Lopende projecten (20.45) 
a. Europaweg: indien nieuwe ontwikkelingen 

b. Persleiding: indien nieuwe ontwikkelingen 

c. Strandje Molenplas: indien nieuwe ontwikkelingen  

d. Renovatie Wandelpromenade:  voortgang 

e. Medisch Steunpunt Ouderenzorg: voortgang 

f. Mijn Schalkwijk: vervolgoverleg, prijsstelling en eventueel eigen Wijkblad 

 

4. Financiën (21.15)  
a. Begroting 2015  

 

5. Rondvraag  



1 Vergaderschema 2015:  21 april, 19 mei, 16 juni 2015,  18 augustus,  15 september,  20 oktober,  

17 november, 15 december. 

 

  

  
Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 maart 2015 

 
Docentenkamer Grafische School, Zwemmerslaan 1 

Aanvang 19.30  – uiterlijk einde 21:45 uur 

Inlooptijd 19:15 uur, deelname zonder afspraak 

 

 

1. Opening (19.30) 
a. Opening vergadering 

b. Dhr Remmelt van Veelen (mail@remmeltvanveelen.nl) komt e.e.a over het Ombudsteam 

van de PvdA vertellen en wil graag weten tegen welke problemen de wijkraad aanloopt 

die ook van belang zijn voor het ombudsteam 

c. Bewonersvraag per e-mail binnengekomen: Dhr Rob Haak (robhaak58@planet.nl; 06-

52184344) wil graag weten of er budget is voor het verwijderen van een stronk van een 

hazelaar op een openbaar stukje groen aan de achterzijde van Weldam 44. Hout- en 

plantsoenen heeft er volgens Dhr Haak geen geld / middelen voor. Wat kan de Wijkraad 

voor hem betekenen? 

d. Dhr Harry de Jonge (dejongeharm42@gmail.com) heeft verzocht dit agendapunt toe te 

voegen: gebruik openbare ruimte en nieuwe clico's 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen (20.00) 
a. Notulen / actielijst 17-02-2015 

b. Afscheid Edith Schreurs 

c. Concept verordening op de wijkraden 

d. Voortgang website 

e. Kort verslag 4WRO en andere overleggen 

f. Verkeer & Vervoer: definitief verslag 27-10-2014; conceptverslag 19-02-2015; datum 

werkgroepoverleg 20, 21 of 22 april 

g. Gemeente Haarlem: Persberichten, voortgangsbrief fiscaliseren/digitaliseren Parkeren 

 

3. Lopende projecten (20.45) 
a. Europaweg: indien nieuwe ontwikkelingen 

b. Persleiding: indien nieuwe ontwikkelingen 

c. Strandje Molenplas: indien nieuwe ontwikkelingen  

d. Renovatie Wandelpromenade:  voortgang 

e. Medisch Steunpunt Ouderenzorg: voortgang 

f. Mijn Schalkwijk: vervolgoverleg, prijsstelling en eventueel eigen Wijkblad 

 

4. Financiën (21.15)  
a. Begroting 2015  

 

5. Rondvraag  
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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 februari 2015  
Locatie: Grafische School, Zwemmerslaan 1 

Aanvang 19.30u 
 
Aanwezig : Jelte Klokman (vervangend Voorzitter); Ruud Norg (Penningmeester); Wouter Moné; Edith 

Schreurs; Sylvia van den Berg (notulist). 
 
Gasten : Hans de Bruin (bewoner); Jeroen Spek (Cruise and Dance); Marco de Vré (bewoner); Mick 

Berendrecht (bewoner)  
 
Afwezig : Frides Laméris (Voorzitter), ziekgemeld;  Michel de Graaf, geen afmelding; Stasha Nelis, 

geen afmelding; Petra van Dam (gast), geen afmelding. 
 

 
1. Opening 
 

a. Jelte opent de vergadering en heet de gasten welkom. 
 

b. Jeroen Spek (Floating Events) geeft info over het evenement Cruise and Dance, dat gepland staat 
in de maand juni aan de Molenplas. Doelgroep: booteigenaren (uitgangspunt 1000 deelnemers, bulk 
boten - deel vervoer over land). Voorgaande jaren in Amsterdam. Geen muziek op vaartuigen, geen 
pillenslikkende jeugd, geen hardcore muziek. Zijn doel is om door samenspraak met bewoners en/of 
de Wijkraad het evenement met een minimum aan overlast en een maximum aan plezier te laten 
plaatsvinden.  

 
 Jeroen heeft eerder al gesproken met Wijkraad Meerwijk. Daaruit zijn twee punten van aandacht 

uitgekomen:  
i. Ecologisch (vertrappen grasmat; schoonmaak / opruimen).  

 Jeroen: Opruimen en schoonmaken wordt door de organisatie of daarvoor 
ingehuurde professionals gedaan. Voor het ontlasten van de grasmat valt te denken 
aan het afdekken met platen. 

ii. Doorvaart voor regulier vaarverkeer. 
 Jeroen laat aan de hand van een PowerPoint de begrenzing voor het evenement 

zien. Voor een gegarandeerde doorvaart kan de grens door de 'sloot' verlegd 
worden naar het midden. 

  
 Jelte geeft aan dat Jeroen contact met Rijnland zou moeten opnemen, daar zij het waterbeheer 

onder zich hebben. Ook vraagt hij Jeroen te zorgen voor voldoende informatie naar bewoners. Edith 
zegt dat bewoners het geheel waarschijnlijk sneller zullen accepteren wanneer zij de mogelijkheid 
krijgen deel te nemen aan het evenement tegen gereduceerd tarief. 

 
 Bijgaand een bijlage met algemene informatie en het evenemententerrein. 
 
 In de vergadering van april zal Jeroen de laatste stand van zaken met ons delen. 
 

c. Marco de Vré laat het volgende weten: 
 Er is al zeer lange tijd sprake van overlast op de parkeerplaats bij de Molenplas. Zeker in de 

weekends staan er meerdere auto's geparkeerd met portieren en achterklep open. Er wordt harde 
muziek gedraaid, geschreeuwd en er wordt gefeest. Naderhand is er veel rommel te vinden, 
inclusief de resten van verdovende middelen en stukgeslagen flessen. Mensen voelen zich niet 
meer veilig en kinderen kunnen geconfronteerd worden met de achtergelaten resten. 

 
 Hans de Bruin voegt toe dat er tevens sprake is van (drugs)dealen. 
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 Marco is al een aantal jaren bezig met politie, gemeente (Kitty van Tooren) e.d. om de overlast een 

halt toe te roepen. Ooit was er sprake van het plaatsen van een parkeerpaal, maar dit is door een 
wethouder tegengehouden. Nu hoopt hij via de Wijkraad toch nog iets te kunnen bereiken. 

 
 Jelte: Het proleem op zich kunnen wij als Wijkraad niet oplossen. Wel kunnen wij hierover contact 

leggen met de gebiedsbeheerder en gemeente. Het kan ook tijdens het 4WRO (waar de 
burgemeester aanwezig is) door ons worden ingebracht. 

 
 Edith heeft hierover inmiddels contact gehad met Kitty van Tooren, die heeft aangegeven op de 

hoogte te zijn van de problematiek. Zij laat het opnieuw op de agenda zetten om het door het 
kernteam nogmaals van alle kanten te laten bekijken. Met Marco is intussen een afspraak gemaakt. 
Wij spreken af dat als er niets uit de besprekingen komt, Marco dit aan ons terugkoppelt. 

 
d. Mick Berendrecht laat weten dat er op de Peelweg veel te hard gereden wordt. De huidige drempel 

is te laag en noopt niet tot afremmen. De drempel ligt op ongeveer 100 meter, waardoor voldoende 
ruimte is om flink te accelereren. Er worden geregeld dieren doodgereden en het is een kwestie van 
wachten tot er een kind of volwassene wordt aangereden. Wij spreken af dat wij dit door zullen 
geven aan Kitty en dat Marco het onderwerp 'te hard rijden meeneemt in de communicatie met Kitty. 

 
 Edith: Blijf vooral de overlast melden aan de politie. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

a. Nog geen verslag voorhanden van 4WRO. 
 

b. Concept verordening op de wijkraden: voor Wijkraad Molenwijk minder van belang, gelet op de 
samenwerking van de wijkraden in Schalkwijk en de stichting waarin dit is vormgegeven. 
Aandachtspunt is wel dat we niet onder het kritische aantal van drie personen komen. 
 

c. Frides heeft aangegeven dat er professionele ondersteuning nodig is. Er loopt nu teveel via hem. 
Ruud zal contact met Frides opnemen. 
 

d. Overig: 
• Werkgroep Verkeer heeft donderdag 19 februari overleg van 10.00-12.00u. Als zijn overige 

werkzaamheden het toelaten heeft Ruud de intentie er naar toe te gaan. 
• Voetbalkooi Texelhof: aanvraag bord 'openingstijden' is in september 2014 gedaan. Kitty van 

Tooren heeft dit onder de aandacht gebracht van Ruud Doezie en Michel de Graaf. 
• Beheerderoverleg vindt plaats om de drie maanden. Khalil is ermee gestopt; Meerlanden gaat 

dit oppakken. 
• Duocontainers: Veel uiteenlopende reacties van bewoners. Wel veel langs de weg voor het 

laten legen. De proef met deze containers vindt tevens plaats in de Boerhaavewijk.  
 
3. Lopende zaken en voortgang 
 

a. Frides heeft aangegeven dat er een vervolgoverleg nodig is inzake de Europaweg. 
 

b. Persleiding: geen nieuwe ontwikkelingen 
 

c. Frides heeft doorgegeven dat er een afspraak is gemaakt met een aannemer: de stenen zullen 
worden weggehaald. 
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d. Wandelpromenade: Jelte: er zijn een viertal scenario's geweest waarvan de tweede en derde door 
de gemeente verworpen zijn. Overgebleven zijn: 
-  Variant 1: renoveren (7,6 mio) 
-  Variant 4: alles slopen en opnieuw inrichten (7,2 mio) 
 
Als de gemeente kiest voor variant 4, zijn er een hoop problemen te overwinnen. 
Alle VvE's en wij als Wijkraad hebben gereageerd. 

 
 

e. Medisch Steunpunt Ouderenzorg.  
Bij deze bespreking waren de voorzitters van Wijkraad Meerwijk en Wijkraad Boerhaavewijk, 
alsmede Frides en Ruud aanwezig.  
Dr. Robert Kamerling onderzoekt de behoefte aan een dergelijk steunpunt.  
De mening van reguliere huisartsen(posten) wordt gevraagd. Zij zouden als er sprake is van 
tijdgebrek kunnen doorverwijzen naar het Steunpunt.  
Wijkraad Meerwijk pakt dit verder op. 
 

f. Evaluatie Mijn Schalkwijk. 
De vraag is of deze 2x per jaar verschijnend magazine moet blijven. De kosten hiervoor zijn erg 
hoog en nemen een flinke hap uit het budget. Ook de Wooncorporaties kunnen niet garanderen dat 
hun bijdrage stand kan houden. 
 
Er is besproken dat de prijs omlaag gaat. Er komt nog een vervolgoverleg waar Wouter aanwezig 
zal zijn. Ook neemt Wouter contact op met een andere drukker voor de prijsstelling.  

 
4. Financiën 
 

a. Begroting 2015. Dit punt blijft op de agenda voor de volgende vergadering. 
 
5. Rondvraag 
 

• Billboards 
Ruud is hiermee bezig. Hij heeft hiervan een sleutel en zal deze bij laten maken. De locaties blijven 
gehandhaafd. 

• 4WRO 
Bij het volgende 4WRO is Frides op vakantie. Als de gezondheid van Jelte het toelaat zal hij in de 
plaats van Frides gaan. 

• Vakantie 
Wijkraadvergadering in juli komt te vervallen i.v.m. de zomervakantie. De vergadering op 17 
augustus zal wel plaatsvinden.  


