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

  

  
Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 mei 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 – 19.45) 
a. Welkom (gasten?)  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen (19.45 – 20.30) 

a. Notulen / actielijst vorige vergadering 
b. Kort verslag 4WRO 
c. Voortgang website (indien nieuwe ontwikkelingen) 
d. [Ruud nog geweest bij L. Mulder / Saeftinge?] 
e. terugkoppeling gesprek met Svitlana Mikheinko (Hans) 
f. terugkoppeling Wijkbespreking met Michel (Ruud) 

 
3. Lopende projecten (20.30 – 21.00) 

a. Europaweg: Verkeer & Vervoer; verslag werkgroepoverleg 22 april 
b. Strandje Molenplas: indien nieuwe ontwikkelingen  (zie bericht Haarlems Dagblad 16 mei) 

 
4. Financiën (21.00 – ?)  

a. Jaarvergadering 2014 en jaarverslag 2014; datum bepalen 
b. Begroting 2015  

 
5. Rondvraag  
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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 april 2015  
Locatie: Grafische School, Zwemmerslaan 1 

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

de Bruijn; Sylvia van den Berg (notulist). 
 
Gasten :  Jeroen Spek (Cruise & Dance); Chantal Baas (Gemeente Haarlem). Bewoners: Svitlana 

Mikheienko; Jelly Terpstra; Willy van Noort; Rob Haak; Harry de Jonge. 
 
Afwezig : Frides Laméris (Voorzitter), ziekgemeld;  Stasha Nelis, geen afmelding;  
 

 
1. Opening 
 

a. Jelte opent de vergadering en heet de gasten welkom. Daar sommigen nog andere verplichtingen 
hadden, hebben de punten onder 1. op de agenda in een andere volgorde plaatsgevonden. In dit 
verslag wordt echter de volgorde van de agenda aangehouden. 
 

b. Jeroen Spek weet te melden dat het evenement Cruise & Dance aan de Molenplas plaats zal 
vinden op 20 juni a.s. Na zorgvuldig overleg met Gemeente Haarlem, (water-)politie, brandweer, 
Wijkraden en overige betrokken instanties heeft de Gemeente Haarlem hiervoor goedkeuring 
verleend. Bewoners direct aan de Molenplas zullen binnen 1 à 2 weken geïnformeerd worden d.m.v. 
een brief. Zij zullen tevens een gratis toegangsbewijs ontvangen. De Wijkraad zal deze brief tevens 
op de Facebook-pagina zetten. 

 
 Jeroen meldt dat zo'n 60-70% van de bezoekers via het water zullen komen. Voor de bezoekers die 

over land komen wordt aan het begin van het park aangegeven via welke route zij kunnen lopen. Er 
is tevens sprake van een calamiteitenroute. Verzocht wordt niet met de auto te komen, maar lopend, 
op de fiets of met het openbaar vervoer, om overlast in de wijk te voorkomen. Er wordt voor een 
beheerde fietsenparkeerplaats gezorgd. 

 
 Chantal Baas wil nog eens bij de Wijkraad aanschuiven om e.e.a. te evalueren met betrekking tot de 

mogelijkheid om meer activiteiten die binnen het gemeentelijk beleid passen te organiseren. Jelte 
zal via de e-mailen een afspraak met haar plannen. 

 
c. Jelly Terpstra stelt de overlast van hondenpoep op speelplaatsen, alsmede de verloedering van de 

speeltuintjes aan de Hondsbos en Griend aan de orde.  
 
 Jelte zegt dat voor wat betreft de overlast van hondenpoep het beste een melding gemaakt kan 

worden. Jelly vertelt dat Handhaving er al eens bij geweest is, maar zij zijn er natuurlijk niet altijd. 
Jelte adviseert om in de buurt handtekeningen te verzamelen, zodat de Wijkraad hier ook wat meer 
mee kan doen. Ook zal hij dit meenemen naar het BO-4WO 
 
Ruud geeft aan dat de glijbaan is verwijderd omdat deze stuk was en dat de fietsmolen is 
vernieuwd. Er is geen budget om alles nieuw te plaatsen. Willy van Noort vraagt of het niet mogelijk 
is om zgn. 'hufterproof' toestellen neer te zetten. Ruud: ook dergelijke toestellen worden vernield. 
 
Willy zegt dat er geregeld hout (takken e.d.) blijven liggen. Paswerk heeft haar te kennen gegeven 
dat dit een taak voor de gemeente is. Ruud: Melden bij de gemeente: 023- 5 115 115 of 
antwoord@haarlem.nl 
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d. Svitlana Mikheienko stelt zichzelf voor. Zij is grafisch ontwerpster en komt uit de Oekraïne. Zij heeft 
twee projecten die zij graag leven in wil blazen, te weten de 'Kunstschool' en 'Creatieve Ochtend'. 

  
Uitgangspunt bij beide projecten is het creatieve van de deelnemer / leerling. Doelgroep: alle 
leeftijden. Svitlana benadrukt dat het stimuleren van de creatieve geest niet alleen in de kunst tot 
uiting komt, maar ook in het dagelijks leven. 
 
Om deze projecten op poten te kunnen zetten is ruimte nodig, afhankelijk van het aantal 
geïnteresseerden.  
 
Hans de Bruijn geeft aan hier wel mogelijkheden te zien en wil hierover graag met Svitlana in 
gesprek. 
 
Chantal zegt dat het wellicht ook een goed idee is om dit te introduceren bij bv. de naschoolse 
opvang. Kinderen die het leuk vinden met tekenen / schilderen bezig te zijn kunnen zich hierin dan 
verder ontwikkelen. 
 

e. Rob Haak: Een hazelaar op openbare grond gaf veel overlast: veel bladeren en takken en de 
wortels komen boven de grond. Spaarnelanden heeft de takken gerooid, maar de stronk kon niet 
verwijderd worden: het hek van de buurvrouw kwam mee. Spaarnelanden heeft aangegeven dat er 
geen budget is voor een grondfrees en dat de gemeente verantwoordelijk is. Rob wil graag weten 
wat de Wijkraad kan betekenen. 

 
 Jelte: De Wijkraad heeft hier geen budget voor. 

 
Ruud: Spaarnelanden is verantwoordelijk. We zullen Spaarnelanden voor de vergadering in juni 
uitnodigen, zodat duidelijk wordt wat Spaarnelanden wel en niet kan/mag. 
 

f. Harry de Jong stoort zich aan de manier van gebruik van openbare grond (Molenpark) en 
particuliere grond die daaraan grenst. Hij heeft geconstateerd dat veel particulieren hun eigen grond 
uitbreiden met openbare grond en daar ook struiken en planten aanbrengen. Ook zijn de nieuwe 
clico's hem een doorn in het oog. Naar zijn mening vinden mensen deze bakken zo lelijk en in de 
weg staand dat zij deze uit het zicht - achter de schuur of naast het huis - op openbare grond zetten. 
Zelf vindt hij de clico zo lelijk en heeft deze weer op laten halen. Harry geeft ook aan dat hij beslist 
niet de enige is. Hij wil graag weten hoe de Wijkraad hierover denkt en of er iets aan te doen is. 

 
 Ruud: Het klopt dat niet iedereen er even gecharmeerd van is en er zijn er inderdaad weer een 

aantal opgehaald. Toch maken veel mensen gebruik van de clico's. Gemeente Haarlem heeft de 
clico's bij wijze van proef neergezet bij een aantal bewoners in twee verschillende wijken.  

 
 Wouter: veel mensen kunnen de clico niet kwijt. Vandaar ook de proef: hoe gaat men ermee om? 
 
 Willy kent iemand die alleen plaats heeft voor de clico onder het balkon. Inbraakgevoelig, dus. 
 
 Jelte: Het is wachten op de evaluatie. Wij hopen deze tijdig te ontvangen van de Gemeente, zodat 

wij hierop kunnen reageren. Wij bekijken ook wat de bewoners ervan vinden. 
 
 Rob gaat in op het gebruik van de openbare grond: 40 jaar geleden heeft de Gemeente particulieren 

een stukje groenstrook in beheer gegeven. Dit, omdat het onderhoud voor de Gemeente te duur 
werd. Particulieren hebben de gelegenheid gekregen een stukje grond bij te kopen. Daar er sprake 
is van huizenbezitters en huurders - waarvan de laatste er begrijpelijkerwijs geen heil in ziet een 
klein stukje grond te kopen - is de grens van de tuinen grillig. 
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2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

a. De actielijst is doorgenomen en aangepast. De notulen zijn in orde bevonden. 
 

b. Terugkoppeling BO-4WO 
- Fietsrondje met de gemeenteraad: er wordt een fietsrondje door Schalkwijk georganiseerd om de 

leden van de gemeenteraad een beter beeld te geven van de zaken die spelen binnen Schalkwijk. 
Ik heb ingebracht dat het dan praktisch is te beginnen vanaf de Zuid Schalkwijkerweg en dan langs 
de `molenplas om het tracé van het persriool te bekijken en het strandje bij de Molenplas verder is 
het zinvol ze mee te nemen naar het middengebied tussen de appartementen en in het rondje de 
plannen van mevrouw Meijer (renovatie Scholen) mee te nemen. Op advies van Bernt Schneider 
wordt dit eind augustus gepland. 

- Inzet politie. Bij de aanpak van de jeugdoverlast ligt het accent de komende tijd op Meerwijk. Er 
komt een stukje voor de bewoners over alertheid bij problemen. 

- Mijn Schalkwijk. Er komt in ieder geval een uitgave aan het eind van dit jaar. Er wordt onderzocht of 
een digitale versie mogelijk is om de kosten te drukken ook wordt nog gekeken om advertenties op 
te nemen om de kosten te drukken. Komt 18 mei opnieuw in het overleg. 

- Cruise & Dance. De aanpak en mogelijke varianten worden doorgenomen. 
- Dock. In het volgende overleg komt een presentatie over de jeugdactiviteiten. 
- Parkeergarage. In het volgende overleg komt Martin Martijssen langs om de plannen toe te lichten. 
- Terugkoppeling 4WO 
- Er is een apart overleg ingesteld tussen de voorzitters en Michel de Graaf en  Arnoud Kuiper. Het 

overleg vindt één keer in de zes weken plaats. Michel zorgt voor een planning. Wij krijgen een kaart 
uitgereikt met ontwikkellocaties en een toelichting daarop. Wij krijgen ieder maand een overzicht 
van de klachten over Schalkwijk die bij het gemeentelijk meldpunt binnenkomen. Rond de zomer 
komt er een enquête over Mijn Schalkwijk. Punt van aandacht is hoe de beoners van Schalkwijk 
nog meer te betrekken bij activiteiten in de wijk. Ik ga na hoe dit in Amsterdam in de wijk 
Watergraafsmeer. 

 
c. Zodra de gewijzigde/aangepaste verordening een feit is, komt deze weer op de agenda. 

 
d. Wouter gaat hiermee aan de slag. 

 
 
3. Lopende projecten 
 

a. Ruud zal volgende vergadering een kort verslag geven van het werkgroepoverleg van 22 april. 
 

b. Geen nieuwe ontwikkelingen 
 

c. Geen nieuwe ontwikkelingen 
 

d. De Gemeente wil kijken welke kosten voor rekening van de VvE's kunnen komen. Eind mei vindt 
overleg plaats. 
  

e. Overgegaan naar Meerwijk. 
 

d. Wouter blijft zich inzetten voor dit onderwerp. 
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4. Financiën 
 

a. Jaarvergadering / Jaarverslag is geen verplichting, maar volgens de Wijkraad wel raadzaam. Ruud: 
we moeten even de agenda's naast elkaar leggen om te kijken wanneer het ons schikt. 
 

b. Blijft op de agenda voor de volgende keer. 
 
 

5. Rondvraag 
 

• Op 13/5 vindt overleg plaats tussen de voorzitters van de 4WR en de Islamitische Raad 
 

• Uitnodigingen en andere zaken die binnenkomen op info@ worden voortaan doorgestuurd aan de 
wijkraadsleden. 
 

• Hans vraagt zich af of er geen plattegrond van Molenwijk in de vergaderkamer moet komen. Ruud 
geeft aan er al een te hebben, maar deze moet nog ingelijst worden. 

 


