Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 15 september 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
b. Gast(en): VvE Pampus (Dominique, Michael, Rohan; niet bevestigd)

2.

Kennismaking met wijkagent Cengiz Karagus (19.35 – 19.50)

3.

Open dag Zwemmerslaan (presentatie Wijkraad)(19.50 - 20.05)

4. Ingekomen stukken en mededelingen (20.05 – 20.45)
a. Notulen / actielijst vorige vergadering
b. Kort verslag 4WRO 14 september en 4WO 9 september
c. Voortgang website
d. Brief Stichting Tabitha
e. Kort verslag gesprek Molenburg
f. Kort verslag Schalkwijk aan Zee; dankbrief Emilie Velu en verzoek feedback

5. Lopende projecten (20.45 – 21.15)
a. Europaweg: Verkeer & Vervoer
b. Middengebied
6.

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

Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 augustus 2015

Locatie: Grafische School, Zwemmerslaan 1
Aanvang 19.30u
Aanwezig

:

Jelte Klokman (vervangend Voorzitter); Ruud Norg (Penningmeester); Hans de Bruijn;
Wouter Moné; Sylvia van den Berg (notulist); Frides Laméris (Voorzitter, schuift later aan).

Gasten

:

Susanne van Leeuwen (Dock); Jan-Willem Roosch (komt later binnen)

Afwezig

:

Stascha Nelis, geen afmelding;

1. Opening
a. Jelte opent de vergadering en heet Susanne welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen:
• Jelte heeft vanmiddag op Facebook de vraag uitgezet of er behoefte is aan bladkorven in de
wijk. Er zijn al een aantal reacties geweest, waaruit blijkt dat hier inderdaad vraag naar is.
• Jelte heeft contact gehad met de Molenburg inzake activiteiten voor ouderen en of de Wijkraad
iets ter in- of aanvulling kan doen. Binnenkort zal hierover een gesprek plaatsvinden waar Jelte
en - afhankelijk van het tijdstip - Ruud aanwezig zullen zijn.
• E-mail: De heer J. van Tilburg, Dever 64, wil een stukje groen onderhouden. Echter de grond is
niet van hem, maar ook niet van de gemeente. Er zal worden nagegaan (Ruud) of deze grond
van Liander is.
• Op 21 september zal een vergadering plaatsvinden over 'Mijn Schalkwijk'. Wouter zal gehoor
geven aan de uitnodiging.
a. Op basis van een notitie van januari 2014 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Jelte en
Susanne m.b.t. de inzet van Dock: waar kan Dock de Wijkraad helpen / ondersteunen.
Aan de hand van de door Susanne opgestelde notitie van dit contact worden de volgende zaken
opgemerkt / besproken.
•
•
•

•

•
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In de vergaderkamer van de Wijkraad hangen al geruime tijd ideeën voor een aantal projecten
aan de muur. Vooralsnog is alleen 'cultuur' opgepakt; door Hans.
Er is geen zicht op wat er al aan projecten is in de wijk.
Communicatie kan/moet beter. Zowel intern als naar de bewoners, gemeente en andere
instellingen. Molenwijk heeft als beperking dat er flinke verschillen zijn tussen de verschillende
gebieden in de wijk (hoogbouw vs laagbouw, een relatief hoog percentage eigen woningen
maar ook huurwoningen en allochtoon vs autochtoon).
De bezetting van de wijkraad is (te) laag. Wat kunnen we doen voor meer betrokkenheid van
bewoners en werving voor de Wijkraad. Het zal in ieder geval duidelijk gecommuniceerd moeten
worden dat deelname aan de Wijkraad niet iets is wat 'even' tussendoor gedaan kan worden. Er
is aardig wat tijd mee gemoeid.
Er zal geïnventariseerd moeten worden wat eventuele knelpunten zijn in de wijk. Ook moet
duidelijk gedefinieerd en gecommuniceerd worden waar de Wijkraad wel of niet in kan
ondersteunen. Ook moet duidelijk gemaakt worden waar de wijkraad voor staat (we zijn geen
controleur van de gemeente). Jelte zal een voorstel rondsturen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen (vervolg)
•

•

Doordat het gemiddelde van de bewoners van Molenwijk 'beter gesitueerd' dan het gemiddelde
van andere wijken, vallen sommige groepen buiten de boot bij ondersteuning en
budgetmogelijkheden. Ook hier is een inventarisatie van belang.
Ter bevordering van de cohesie van bewoners onderling zullen activiteiten georganiseerd
moeten worden. Te denken valt aan bv. culturele activiteiten of een buurtbarbecue.

b. De notulen zijn doorgenomen en in orde bevonden. De actielijst wordt doorgenomen en
geactualiseerd.
Jelte heeft Chantal Baas niet uitgenodigd omdat de evaluatie ook in het 4WO ter sprake zal
komen. Het jaarverslag zal in de volgende vergadering besproken worden (agendapunt) Jelte stuurt
nog een voorbeeld van een financieel verslag naar Ruud. Bij Schalkwijk aan Zee hebben de vier
wijkraden de beschikking over een gezamenlijke tent. Jelte, Ruud en Hans gaan er naar toe. Het si nog
wel ven zaak de tijden kort te sluiten. De borden bij de parkeerplaats Molenplas, alsmede de
voetbalkooi op de Texelhof zijn geplaatst.
c. 4WRO
• Er komt een budget voor de inzet van buurtvaders in Schalkwijk.
• Op 17 september zal er weer een fietsrondje zijn met Bernt Schneiders. De route wordt nog
vastgesteld. Wat zeker aan bod gaat komen zijn de Molenplas, Persleiding (opmerking
Ruud graag ook aandacht voor het Gemaal).
• Schalkwijk aan Zee, de bijdrage van woningcorporaties stopt volgend jaar. Dit heeft te
maken met nieuwe regels. Zoekrichting vanuit de gemeente: meer inzet vanuit bewoners
initiatieven. Hier ligt een rol voor de wijkraad.
• Het bestemmingsplan Schalkstad komt op 10 september in de gemeenteraad.
• De gemeente gaat zich inzetten om festivals in Haarlem, die nu nog vaak in het centrum
plaatsvinden, meer te spreiden naar de buitenkant van de gemeente. Schalkwijk komt
daarbij ook in beeld.
Het verslag is momenteel nog niet beschikbaar. De eerst komende vergadering staat gepland voor
14 september).
d. Op de e-mail van Wouter aan Michael Meeuwesen is nog geen reactie gekomen. Allen
onderstrepen de noodzaak dat de website zo snel mogelijk de lucht in moet. Er bestaat twijfel of
Michael wel voldoende capabel is, De info is indertijd door Frides opgesteld en als voorbeeld is de
site van de wijkraad Europawijk genoemd. Dit moet in twee dagen te realiseren zijn. Van groot
belang is dat de site een platform biedt om met elkaar informatie en meningen te delen. Frides zal
Michael nogmaals benaderen. Hij moet de site in twee weken af kunnen ronden, lukt dat niet dan
wordt naar een andere programmeur gezocht. Gelet op het belang van interactie is het dan
verstandig om Joomla als programmeeromgeving te kiezen. Het streven is de website voor de
volgende vergadering operationeel te hebben.
e. Jelte heeft het debatprogramma LSA bijgewoond. Er is gesproken over burgerinitiatieven, er werden
ervaringen gedeeld over initiatieven. Als voorbeeld kwam een project in de Waarderpolder met
stadslandbouw ter sprake maar ook het in stand houden van het wijkgebouw in Meerwijk. Ook vond
een discussie plaats over wijkraden: de meeste mensen weten niet wat een wijkraad is of inhoudt.
Het voorbeeld aan de hand waarvan de discussie werd gevoerd (slechte communicatie wijkraden)
bleek bij navraag acht jaar oud te zijn.
Via een van de voorzitters hoorde Jelte de mogelijkheid voor de Wijkraad om via de gemeente op
de hoogte gesteld te worden wanneer er nieuwe bewoners in de wijk komen. Het werd door de
Wijkraad gebruikt om zich direct bij nieuwe bewoners onder de aandacht te brengen.
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Een verslag zal nog beschikbaar komen.
f.

Er is contact geweest van Spaarnelanden met Rob Haak. Als service van Spaarnelanden wordt de
Hazelaar in september verwijderd. Aandachtspunt voor ons is dat grond die bewoners in overleg
met de gemeente onderhouden geen actieverplichting voor Spaarnelanden oplevren.

Molenwijk Groen en Schoon
Jan-Willem Roosch heeft zich hiervoor in eerdere jaren ingezet. Doordat er vanuit de gemeente
geen antwoorden zijn gekomen is e.e.a. gestagneerd. Jan-Willem legt het nu weer bij de Wijkraad
neer. Op de vraag van Jelte of wij op hem kunnen rekenen wanneer er wel antwoorden zijn geeft
Jan-Willem aan niets toe te willen zeggen, maar het zeker in overweging te willen nemen.

3. Lopende projecten
a. De Europaweg zal hoogstwaarschijnlijk voorzien worden van zogenaamde 'veilige' rotondes (alles
op de rotonde heeft voorrang).
Jelte is benaderd door Hugo Visser (voorzitter Europawijk). Zij gaan een verzoek indienen om bij de
renovatie ook een voetpad aan te leggen. Zijn vraag willen wij dat ook aan onze kant van de
Europaweg. Gedragen conclusie ja. De brief wordt door de wijkraad Europawijk opgesteld.
b. Jelte heeft deelgenomen aan het overleg van de Klankbordgroep Ecologie. Er is een uitgebrreid
ecologisch onderzoek gedaan. De route van de persleiding ligt vast; er wordt alleen nog gekeken
waar het boren wordt gestart in plaats van de graafwerkzaamheden en bijvoorbeeld de lengte van
het boortraject. Het stuk in onze wijk is ten opzichte van de rest van het traject relatief eenvoudig..
Er wordt nog een rondje gemaakt, waarbij zowel Jelte als Stascha aanwezig zullen zijn.
Frides geeft aan dat hij liever wat meer aandacht voor de Molenplas zou hebben. Zijn notitie van
eind 2014, waar hij geen reactie op heeft gekregen, gaat daar op in. Hij stuurt hem door naar Jelte.
Jelte zal in het 4WO voorstellen om de genoemde zaken te regelen van uit werk met werk maken.
4. Rondvraag
•

Door Frides is meermalen onder de aandacht gebracht dat Annelies Siezenga (locatiehoofd
Waddenschool, Molenwijk) zet zich al geruime tijd inzet voor de buurt rondom de Waddenschool,
met name het schoonhouden van de straat en het plein en overlast van jongeren in die buurt. Hier
wordt volgens hem vanuit de gemeente te weinig aandacht aan besteed. Frides vraagt zich af of de
Wijkraad haar daarin kan ondersteunen.

•

Ruud geeft aan met Oud & Nieuw een kerstboomverbranding te willen organiseren voor Molenwijk.
Hij zal hiervoor een vergunning aanvragen.
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