Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 augustus 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 – 19.35)
a. Welkom
2. Ingekomen stukken en mededelingen (19.35 – 20.30)
a. Inzet Dock, bespreken aan de hand van notitie, in aanwezigheid van projectleider Susanne
van Leeuwen (20.00 – 20.30)
b. Notulen / actielijst vorige vergadering
c. Kort verslag 4WRO 29 juni
d. Voortgang website ( Wouter )
e. Kort verslag debatprogramma Landelijk Samenwerkingsverband Actieve burgers (LSA)
f. Weldam 44,
3. Lopende projecten (20.30 – 20.45)
a. Europaweg: Verkeer & Vervoer; verslag werkgroepoverleg 17 juni
b. Persleiding: Klankbordgroep Ecologie
4.

Rondvraag
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Vergaderschema 2015: 15 september, 20 oktober, 17 november, 15 december

Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 16 juni 2015

Locatie: Grafische School, Zwemmerslaan 1
Aanvang 19.30u
Aanwezig

:

Jelte Klokman (vervangend Voorzitter); Hans de Bruijn; Sylvia van den Berg (notulist).

Gasten

:

Karin van Nunen (Pluktuin); Daphne Visser (Restaurant Molenplas); Michael Meeuwesen
(website)

Afwezig

:

Frides Laméris (Voorzitter), ziekgemeld; Ruud Norg (Penningmeester), vakantie; Wouter
Moné, geen afmelding; Stasha Nelis, afgemeld;

1. Opening
a. Jelte opent de vergadering. En heet de op dat moment aanwezige gaste Karin van Nunen welkom.
Daphne Visser en Michael Meeuwesen komen op een iets later tijdstip binnen.
b. Spaarnelanden heeft aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn. Jelte zal de vragen per e-mail aan
Spaarnelanden stellen. Wanneer de antwoorden bekend zijn zal dit tevens worden teruggekoppeld
aan Rob Haak.
c.

Karin van Nunen geeft aan iets te kunnen betekenen voor de invulling van het vrijgekomen stuk
groen aan de Zwemmerslaan (voormalige Spaarne Scholengemeenschap) en vraagt of er reeds
plannen zijn hieromtrent.
Jelte geeft aan dat er voor zover bekend geen plannen zijn voor het stuk groen aan de
Zwemmerslaan. Karin ziet mogelijkheden voor een stadslandbouwer. Er is dan wel 0,5 ha grond
nodig en garanties voor de langere termijn. Jelte zal dit morgen in het 4WO overleg ter sprake te
brengen. Bij de wandelpromenade tussen de appartementencomplexen is sprake van een ideeën- /
oriëntatiefase. Ook zal hij er voor zorgen dat degene die hier mee bezig is in contact komt met
Karin.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Bij het doornemen van de notulen van de vergadering van vorige maand en de bijbehorende
actielijst zijn de volgende punten ter sprake gekomen:
•

•

•
•

Met het oog op de nieuwe Verordening op de Wijkraden, die mogelijk nog voor de vakantie zal
worden vastgesteld laat Jelte weten dat de agenda van de Wijkraadvergaderingen minimaal een
week voorafgaand bekend gemaakt dient te worden, zodat betrokken bewoners tijdig
geïnformeerd zijn. Bekendmaking kan via Facebook of , als de website klaar is, via de website.
Mijn Schalkwijk: In december dit jaar zal een gedrukte editie uitgebracht worden. Er wordt ook
gekeken naar een digitale versie en de mogelijkheid van het toestaan van advertenties. Wouter
is hierbij betrokken.
Jelte zal nog e.e.a. met Ruud opnemen m.b.t. de Jaarvergadering.
Svetlana Mikheinko heeft aangegeven dat de eventuele huur van het lokaal niet binnen haar
budget valt. Wij wachten af of zij nog contact opneemt; in dat geval zullen wij haar weer
uitnodigen voor de Wijkraadvergadering.

De notulen zijn in orde bevonden.
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2. Ingekomen stukken en mededelingen (vervolg)
b. Michael Meeuwesen heeft in een eerder stadium contact met Frides gehad omtrent de te
verwezenlijken website voor Wijkraad Molenwijk. Thans loopt deze communicatie via Wouter, maar
het is Michael nog niet helemaal duidelijk wat de wensen zijn op het gebied van lay-out en content.
Jelte zal e.e.a. met Ruud opnemen.
Michael: Graag alles op papier; dan zal ik laten weten wat ik er mee kan. Tevens is er een logo met
doorzichtige achtergrond nodig. In verband met het programmeren zou hij graag zien dat we
overschakelen naar Antagonist.nl. Op deze manier kan hij gebruikmaken van Joomla als
programmeeromgeving. Wij moeten voor de switch zorgen.
Houdt er rekening mee dat de huidige e-mailadressen buiten werking zullen zijn wanneer
overgestapt wordt naar een andere host.
Jelte zal dit met Wouter opnemen.
c. Jelte heeft bij de opening van de moskee aan de Betuwelaan kennisgemaakt met de imam en
spreekt van een positieve ervaring. Frides was overigens ook van de partij; hij had de dag ervoor
voor de nodige stroomvoorziening gezorgd.
Bij het overleg met de Islamitische Raad is de positie van de raad duidelijk gemaakt. Het overleg zal
nog een vervolg krijgen met de moskeebesturen. Initiatief vanuit de gemeente / burgemeester.
Overig
Jelte zal de volgende punten opnemen met Ruud.
•
E-mail van 'Schalkwijk aan Zee' (evenement 6 september) met vragen over o.a. een
tent/stand, een popcornmachine en een springkussen
•
E-mail van bewoner met vraag over de openbare groenvoorziening bij de Hondsbos
Jelte neemt dit nogmaals mee in 4WO
•
E-mail van Marco de Vré (bewoner Kempen) m.b.t. de door de Gemeente te plaatsen
verbodsborden
3. Lopende projecten
a. Door zijn vakantie kan Ruud niet aanwezig zijn bij het overleg van 17 juni. Zodra de datum voor het
volgende overleg bekend is wordt dit weer opgepakt.
b. Daphne Visser vraagt zich af of er al schot zit in het fenomeen 'zwemwater / oever' aan de
Molenplas. Zij heeft vorige maand een e-mail ontvangen van de gemeente, waaruit duidelijk wordt
wie waar over gaat, maar tot op heden lijkt er geen voortgang in de situatie te zijn.
Jelte: Er is een achterstand in de taken die door de Gemeente uitbesteed zijn aan Spaarnelanden.
Er is door Spaarnelanden inmiddels een coördinator aangewezen en aan het einde van deze maand
zou er een besluit genomen worden.
Jelte heeft tevens bij Spaarnelanden aangegeven dat de communicatie met Restaurant de
Molenplas (Daphne) beter kan.
Tevens komt de 'vluchtroute' (Cruise & Dance) ter sprake. Jelte zal het gebrek aan communicatie
hierover van de kant van de gemeente meenemen in de evaluatie.
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4. Rondvraag
•

Jelte heeft via de gemeente, afgesproken in het 4 WO, een exemplaar van de 'Kwaliteitscatalogus
Openbare Ruimte 2013'. Hierin worden categorieën van activiteiten en daaraan te koppelen
prioriteiten beschreven.
Op de website www.crow.nl is onder het kopje 'Publicaties' is een digitale catalogus te downloaden
voor € 25,-. Helaas staan daar momenteel alleen de uitgaven van 2007 en 2010 in.

•

Jelte heeft volgende week woensdag een afspraak bij DOCK. De insteek zal zijn: 'Als je de
betrokkenheid wilt vergroten, wat kan DOCK dan voor ons doen?'
Op de website van DOCK (via de homepage) zijn jaarverslagen beschikbaar.

•

Uit het 4 WO kwam naar voren dat er in een werkgroep overleg is geweest inzake het al dan niet
continueren van de Wijkraad in de huidige vorm. Reactie van de gemeente is dat het wel de
bedoeling is de wijkraden door te zetten. Er komt nog een volgend overleg.

•

In verband met de vakantieperiode zal de eerstvolgende vergadering plaatsvinden op dinsdag 18
augustus 2015.
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