Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 april 2015
Docentenkamer Grafische School, Zwemmerslaan 1
Aanvang 19.30 – uiterlijk einde 22:00 uur
Inlooptijd 19:15 uur, deelname zonder afspraak

1. Opening (19.30 – max 20.30)
a. Welkom gasten en aangemelde onderwerpen per gast. (NB. van de laatste twee gasten is
nog geen bevestiging ontvangen.)
b. Jeroen Spek en Chantal Baas (laatste is van gemeente) presentatie Evenement Cruise and
Dance aan de Molenplas (jjpspek@outlook.com en cbaas@haarlem.nl). Huidige stand van
zaken.
c. Jelly Terpstra, bewoner (jellyterpstra@msn.com) wil de overlast van hondenpoep op het
speelveld aan de orde stellen.
d. Svitlana Mikheienko, grafisch ontwerper (sveta.mikheienko@gmail.com) geeft een
toelichting op twee projecten die zij tot leven wil brengen.
e. 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?
f. Dhr Harry de Jonge (dejongeharm42@gmail.com) inzake gebruik openbare ruimte en
nieuwe clico's
2. Ingekomen stukken en mededelingen (20.30 – 21.00)
a. Notulen / actielijst vorige vergadering
b. Kort verslag 4WRO en andere overleggen
c. Concept verordening op de wijkraden (aangepaste verordening ontvangen?)
d. Voortgang website (indien nieuwe ontwikkelingen)
3. Lopende projecten (21.00 – 21.30)
a. Europaweg: Verkeer & Vervoer; werkgroepoverleg 22 april; Ruud daar aanwezig
b. Persleiding: indien nieuwe ontwikkelingen
c. Strandje Molenplas: indien nieuwe ontwikkelingen
d. Renovatie Wandelpromenade: voortgang
e. Medisch Steunpunt Ouderenzorg: indien nieuwe ontwikkelingen / BIG-registratie
f. Evaluatie Mijn Schalkwijk: indien nieuwe ontwikkelingen
4.

Financiën (21.30 – ?)
a. Jaarvergadering 2014 en jaarverslag 2014
b. Begroting 2015

5.

Rondvraag
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Vergaderschema 2015: 19 mei, 16 juni, 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november, 15
december

Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 31 maart 2015

Locatie: Grafische School, Zwemmerslaan 1
Aanvang 19.30u
Aanwezig

:

Jelte Klokman (vervangend Voorzitter); Ruud Norg (Penningmeester); Wouter Moné; Hans
de Bruin.

Gasten

:

Remmelt van Veelen (Ombudsmanteam PvdA)

Afwezig

:

Frides Laméris (Voorzitter), ziekgemeld; Sylvia van den Berg (notulist), ziekgemeld; Stasha
Nelis, geen afmelding; Rob Haak (gast), geen afmelding; Harry de Jonge (gast), geen
afmelding.

1. Opening
a. Jelte opent de vergadering en heet de gast welkom.
b. Remmelt van Veelen lid van het Ombudsmanteam van de PvdA in Haarlem geeft een toelichting op
hun activiteiten. Hij doet dit aan de hand van hun bijdrage aan het jaarverslag van het bestuur van
de PvdA in Haarlem. We constateren dat de vragen waar de wijkraad mee wordt geconfronteerd
van een andere aard zijn dan waar het Ombudsmanteam zich voor inzet.
Jelte vraagt naar de relatie met de activiteiten van de landelijke Ombudsman en de
ombudsactiviteiten van het Haarlemsch Dagblad. Remmelt geeft aan dat daar geen interactie mee
is. Vanuit hun team beschikken ze over een goed netwerk richting woningcorporaties en sociale
instellingen en zijn dat verder aan het uitbouwen. Wij bieden aan een verwijzing naar de activiteiten
van het team op onze facebookpagina te zetten en een verwijzing op onze internetsite zodra deze
klaar is. Remmelt wordt gevraagd passende tekst aan te leveren.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Op de tekst: Hans geeft aan dat in zijn achternaam de j ontbreekt (het moet zijn Hans de Bruijn).
Naar aanleiding van: Van Marco de Vré is een positieve terugkoppeling ontvangen van het bezoek
dat ter plaatse is uitgevoerd. Hij zal ons van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Frides heeft
ons afgemeld voor het 4WRO. Actielijst: Mijn Schalkwijk wordt alleen aan het eind van het jaar
uitgebracht. De prijzen moeten omlaag, hier valt over te praten. Onderzocht wordt of het opnemen
van reclame mogelijk is, dit zou aanzienlijk schelen in de kosten.
b. Aangezien Edith gemeld heeft niet meer aanwezig te zijn zal Ruud contact met haar opnemen en
zorgen voor de cadeaubon.
c. In het overleg van afgelopen woensdag met de voorzitters, Arnout Kuijper en Michel de Graaf werd
teruggekoppeld dat men bezig is het door de verschillende wijkraden aangeleverde commentaar te
verwerken en dat de aangepaste verordening dan ter vaststelling zal worden aangeboden. Het is
wel zaak de verordening een keer door te nemen om na te gaan in hoeverre wij aan alle gestelde
eisen voldoen.
d. De conclusie is dat de meeste teksten uit het stuk van Frides overgenomen kunnen worden. Als
eerste centrale foto kan de foto gebruikt worden die we bovenaan onze agenda plaatsen. Wij
vragen Wouter om zich, gelet op zijn expertise op dit onderwerp, in te blijven zetten. Hij zegt dit toe.
Hij geeft ook aan dat zodra de website klaar is het domijn apart geplaats moet worden van de
website, dit om risico’s op kraken te verminderen.
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e. Er zijn nog geen verslagen ontvangen.
f.

Vorige week vrijdag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitters van de wijkraden,
Michel de Graaf en de organisatie. Basis voor ons vormde het stuk dat Stascha vorig jaar heeft
gemaakt. Alle suggesties met betrekking tot aanpak en deelnemers zijn door de organisatie
meegenomen. In het 4WRO zal het definitieve programma worden gepresenteerd.

g. Werkgroep Verkeer. Ruud is naar de werkgroep geweest en zal dit blijven doen. Zodra de plannen
rond de Europaweg concreter zijn is het verstandig daar een info-avond over te organiseren.
3. Lopende projecten
a. Zie punt 2g.
b. Persleiding: geen nieuwe ontwikkelingen
c. Geen nieuwe ontwikkelingen
d. Renovatie Wandelpromenade: Jelte: Uitkomst overleg dat vanmiddag heeft plaatsgevonden: Naar aanleiding
van de variantenstudie wandelpromenade is bij meerderheid door de afgevaardigden van de VvE’s gekozen
voor variant 1. Deze variant gaat uit van een grondige renovatie van de wandelpromenade. De afgevaardigde
van de gemeente gaat de volgende stappen ondernemen:
o Een bureau opdracht geven om 3 schetsen te maken voor de inrichting van de promenade, zodat
de promenade een vriendelijk en groen aangezicht krijgt
o Het opstellen van een programma van eisen. Dit programma zal worden besproken met de
afgevaardigden van de VvE’s, de makelaar mw Bakx en de afgevaardigden van de gemeente.
Gewenste volgende vergadering in Mei 2015
o Het maken van een voorlichtingsbrief aan alle bewoners
o Nagaan hoeveel medewerkers hij tot zijn beschikking kan krijgen voor de uitvoer van het project
o De bouwtekening van de hemelwaterafvoer van de wooncomplexen opsturen aan Jose Bakx.
Jose zal een notaris vragen waar de grens ligt van de afvoer, zodat er inzicht komt wat voor de
gemeente en wat voor de VvE’s is.
e. Medisch Steunpunt Ouderenzorg. Geen nieuwe ontwikkelingen
d. Evaluatie Mijn Schalkwijk.
Zie 2a. Wouter blijft zich nog inzetten voor dit onderwerp inzetten.
4. Financiën
a. Begroting 2015. Wacht nog op de definitieve info van de gemeente, komt deze week. Dit punt blijft
op de agenda voor de volgende vergadering.
5. Rondvraag
•

•
•

Hans is geïnteresseerd in het onderwerp Kunst en Cultuur en zal dit oppakken. Er moet wel gezocht
worden naar een geschikte ruimte. In dit kader kijken we naar de gymzaal in het complex. Deze
wordt door de huidige huurder aangepast en is daardoor minder geschikt.
Als uitkomst van het overleg van de voorzitters met Arnout Kuijper en Michel de Graaf krijgen we
ieder maand een overzicht van de bij de gemeente ingediende klachten uit Schalkwijk.
Remmelt meldt dat de aanleg van de gasleiding bij Vogelwaarde de problemen die zich voordeden
slecht zijn opgelost. Ruud geeft aan dat dit is uitbesteed aan Spaarnelanden. In het 4WRO zal hier
melding van worden gedaan.
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•
•

Dit seizoen moet het onderwerp Groen is schoon weer worden opgepakt.
Afscheid Wouter. Wouter heeft aangegeven dat door de inzet die zijn bedrijf vraagt, de inzet voor
de Wijkraad niet meer mogelijk is. Wij hebben daar begrip voor. Ruud bedankt hem voor zijn inzet.
Wel vragen we hem zijn activiteiten voor onze website en Mijn Schalkwijk, gelet op zijn expertise en
betrokkenheid, nog af te ronden. Wouter stemt hier mee in.
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