Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 mei 2016

Locatie: De Molenburg, Groningenlaan 12
Aanvang 19.30u
Aanwezig

:

Jelte Klokman (Voorzitter); Ruud Norg (Penningmeester); Wouter Moné (wijkraadslid);
Stascha Nelis (wijkraadslid); Riet Ooms (Secretaris); Sylvia van den Berg (notulist).

Gasten

:

Astrid Bruin (SHDH De Molenburg); Susanne van Leeuwen (DOCK); Overige aanwezigen:
zie gastenlijst (bijlage).

Afwezig

:

Frides Lameris (gemeld)

1. Opening
Jelte opent de vergadering en en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Verslag activiteiten afgelopen jaar / ontwikkelingen komend jaar, door Jelte Klokman
Nieuwjaarsduik
Dit jaar heeft de Nieuwjaarsduik niet kunnen plaatsvinden door onvoldoende financiële middelen.
De Wijkraad wil de duik voor 2017 wel mogelijk maken.
Cruise & Dance
Dit evenement heeft al dertien keer plaatsgevonden in Amsterdam. In 2015 voor het eerst in
Haarlem op en rond het water bij de Molenplas. De tweede editie in Haarlem is op zaterdag 9 juli
2016, wederom aan de Molenplas.
Schalkwijk aan Zee
In 2015 werd - ondanks de moeizaam rond te krijgen financiering - voor de vierde maal het festival
Schalkwijk aan Zee georganiseerd. Voor de Molenplas was dit de derde keer. Dit evenement is
vooral gericht op kinderen en bevat veel muziek, sport, theater, workshops en nog veel meer. Dit
jaar zal het festival plaatsvinden op zondag 4 september aan de Molenplas.
Speelveldje Prattenburg
De aanvraag voor het speelveld is in 2013 ingediend. Door de Wijkraad zijn contacten gelegd met
de verschillende potentieel betrokkenen om te kijken wat hun rol zou kunnen zijn. Dit heeft er in
geresulteerd dat het speelveld in 2015 is gerealiseerd. Nu is het nog zaak om het basketbalveld in
goede staat te krijgen.
Grafische School
De voormalige Grafische School aan de Zwemmerslaan heeft een keur aan bestemmingen
gekregen. Een aantal voorbeelden: er is een kringloopwinkel, een fietsenmaker, een gitaarbouwer reparateur, er is kunst, NT2 taalonderwijs, en een creatief magazijn. De open dag in 2015 was een
succes. Waarschijnlijk wordt dit jaar wederom een open dag georganiseerd.
Kerstmarkt
In december is voor de eerste keer in Molenwijk achter Engelenburg een kerstmarkt gehouden:
kraampjes, muziek, een inzamelingsactie voor voedselpakketten en voor de kinderen de
mogelijkheid om te schaatsen.
Buurtpreventie
In het afgelopen jaar is de What'sApp Buurtpreventie voor Molenwijk in het leven geroepen. De
gemeente heeft toegezegd borden bij toegangswegen te plaatsen, wat op dit moment nog niet is
gebeurd.
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Molenplas
Vorig jaar is het zwemwater afgekeurd. Niet omdat de kwaliteit van het water niet goed zou zijn,
maar omdat er voor kinderen gevaarlijke situaties waren ontstaan: (scherpe) stenen en op
sommige plaatsen ineens onverwacht diep. Dit jaar is met een zandsproei-methode een talud van
zo'n honderd meter breed en ruim zestien meter vanaf de kant gemaakt. De diepte varieert van
40cm tot 150cm.
Wandelpromenade
Samen met de VvE's van Engelenburg, Prattenburg, Molenwijk I en II en Overspaern Makelaardij
wordt met de gemeente overleg gevoerd over de plannen die de gemeente heeft met het gebied
dat door de complexen wordt omsloten. Het overleg heeft geresulteerd in een door de VvE's
gedragen plan voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het vrijmaken van het daarvoor
benodigde budget. Momenteel is er overleg met de gemeente inzake het groot onderhoud; het
moet groener en leefbaarder.
Oude scholen
Voor de renovatie van OBS de Molenwiek - één van de vier te renoveren scholen in Schalkwijk - is
de uitwerking, door twee architectenbureaus en de TU Eindhoven, en de presentatie in 2015
uitgevoerd.
Schalwijk
Voor heel Schalkwijk ligt de focus momenteel op energie. De gemeente heeft plannen om in
Schalkwijk een warmtenet uit te rollen. Dit net gaat gevoed worden met warmte uit geothermie.
Daarnaast zijn er plannen tot energiebesparende maatregelen. Met de wijkraad is een overleg
gestart om de VvE's ook bij de plannen te betrekken en om te zorgen voor wijkgerichte informatie.
Europaweg
Vanaf Winkelcentrum Schalkwijk tot aan de kruising met de Engelandlaan zal herinrichting van de
Europaweg plaatsvinden. Doordat er vaak te hard wordt gereden is het plan dit stuk 2-baans te
maken en de kruispunten van rotondes te voorzien. In het afgelopen jaar is hierover vier keer
overleg geweest met de afdeling Verkeer & Vervoer van de gemeente.
Winkelcentrum Schalkwijk
Het winkelcentrum wordt verbouwd. Vanuit de wijkraden is verzocht niet alleen winkels neer te
zetten, maar ook ruimte te bieden voor cultuur en muziek e.d. Ook het gebied tussen het
winkelcentrum en het ziekenhuis zal worden aangepakt. Het moet een combinatie worden van
winkels, wonen en groen.
In het komende jaar stelt de gemeente geld beschikbaar voor initiatieven in de buurt voor zowel
wijkraden als bewoners.
Betuwelaan
De gemeente wil de populieren aan de Betuwelaan kappen. Hiertegen is bezwaar gemaakt, echter
er is nog geen antwoord ontvangen. Overigens wordt er niet alleen maar gekapt; er komt daarna
nieuwe aanplant.
Heemstede
De rioolzuivering in Heemstede wordt in 2017 gesloten. Het afvalwater van de inwoners van
Heemstede wordt dan via een persleiding getransporteerd naar de afvalwaterzuivering in
Schalkwijk. In de tweede helft van dit jaar zal worden geboord.
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3. Afsluiting financieel jaar, door Ruud Norg
De gegeven presentatie geeft een globaal overzicht van de uitgaven van de wijkraad. De gemeente
bepaalt met welk bedrag de wijkraden in Haarlem het moeten doen. Door middel van de 'Kascontrole'
(door Breems en Pekel) worden jaarlijks de cijfers gecontroleerd op juistheid. Tevens dient de wijkraad
zich naar de gemeente te verantwoorden voor de uitgaven. Als er aan hoet einde van het jaar middelen
niet besteed zijn, moeten deze worden teruggestort naar de gemeente.
4. Presentatie Astrid Bruin en Susanne van Leeuwen over de inzet voor ouderen in de wijk
Astrid Bruin is teamleider activiteitenbegeleiding Molenburg en van vrijwilligers en vertelt over
activiteiten voor zowel bewoners van de Molenburg als wijkbewoners. Zo bestaat voor wijkbewoners de
mogelijkheid in de Molenburg een maaltijd te nuttigen. Ook kunnen ruimtes gehuurd worden voor
bijvoorbeeld verjaardagen of feestjes. Er zijn spelletjesmiddagen, een soosmiddag, fysiotherapie,
ergotherapie en er is een geestelijk verzorger. Het Topfit-groepje - sportief bezig zijn - is er voor zowel
de bewoners van de Molenburg als voor wijkbewoners.
Susanne van Leeuwen is projectleider samenlevingsopbouw en vertelt dat DOCK een
welzijnsorganisatie is in zowel Schalkwijk, Noord en Oost. Aan de Laan van Berlijn bevindt zich het
gezamenlijk buurtcentrum voor Europawijk en Molenwijk. Deze zomer wordt een SRV-bus ingezet als
mobiel wijkcentrum om te horen van wijkbewoners wat er leeft in de buurt en wat de wensen zijn voor
de buurt. Susanne: "Er zijn door de gemeente beschikbaar gestelde 'potjes', maar het initiatief moet wel
uit de buurt komen". Zij roept bewoners dan ook op vooral hun ideeën te ventileren en hiermee het
draagvlak duidelijk te maken. DOCK heeft tevens ervaring met de procedure budget aanvragen en kan
hierin ondersteunen. Op de website van DOCK is te vinden wanneer de bus in Molenwijk zal staan (vlak
bij de Jumbo).
Er zijn tal van folders aanwezig om mee te nemen van zowel de Molenburg als DOCK.
5. Vragen, suggesties en inbreng aanwezige bewoners
•

Joop Spiekermann (Belangenvereniging Oosterspaarn) vraagt zich af waarom er geen borden
aan de toegangswegen geplaatst zijn die aangeven dat ' What'sApp Buurtpreventie' actief is.
o Deze worden op korte termijn geplaatst.

•

Na drie maanden aangesloten te zijn geweest bij What'sApp Buurtpreventie ben ik er maar
mee gestopt: "Ik hoorde nooit wat!"
o What'sApp Buurtpreventie draait om 'heterdaad'. Zie de Facebook-pagina voor de
spelregels.

•

De huur die de wijkraad betaalt voor de vergaderruimte in de voormalige Grafische School is
wel erg hoog.
o De wijkraad wil dit rendabel maken door initiatieven uit de buurt

•

Kan er geen geld beschikbaar gesteld worden om de buurt op te knappen?
o De gemeente stelt dat e.e.a. binnen de normen valt; zij zullen hiervoor geen geld vrijmaken.

•

Een bewoner van Engelenburg: Ik mis het onderwerp Verkeersveiligheid en Overlast. "We
moeten overlast e.d. melden via de website, wat regelmatig gebeurt; de wijkagent is vaak niet
bereikbaar; en we zien nooit daadwerkelijk iets gebeuren".
o Laat het de Wijkraad weten, dan kunnen wij het meenemen in het overleg met Handhaving.

•

Oud-wijkraadslid Petra Krom complimenteert de wijkraad en is blij dat er weer een wijkraad in
Molenwijk is.

•

Jaques Amand, schaduwraadslid Trots Haarlem bedankt de wijkraad voor de goede ontvangst.
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•

5. Vragen, suggesties en inbreng aanwezige bewoners (vervolg)
• Bewoonster Twickel: "In mijn directe omgeving is overal vuilnis te vinden en containers blijven
vaak op straat staan. Met de gemeente werd afgesproken bewoners hierop aan te spreken. Dit
is slechts één week gebeurd. Daarna was het weer hetzelfde. Naar mijn idee is handhaven: na
waarschuwing weer ongewenst gedrag? Boete! Helaas gebeurt dit niet."
o Dit is onlangs ter sprake gekomen in een vergadering van de wijkraad. Inmiddels is er met
de gemeente afgesproken dat na een waarschuwing een boete volgt.
• Een bewoner van Balgzand heeft een aantal dingen te melden:
- Wanneer had de wijkkrant moeten verschijnen? De uitnodiging voor de vergadering van
vanavond kwam wel erg laat...
- Waarom is achterstallig onderhoud nog niet aangepakt? De stoep vertoont veel
mankementen: het hoogteverschil tussen voordeur en stoep is 30-35cm. Ook zijn er vele
scheefliggende stoeptegels. Er wonen in deze buurt veel oudere mensen die hierdoor ten val
komen. Dat is onacceptabel. Afspraken die de gemeente hierover heeft gemaakt worden niet
nagekomen.
- Op veel plekken staat het onkruid meer dan een halve meter hoog. Wanneer wordt hier iets
aan gedaan?
- Er staan paaltjes op het fietspad. Wielrijders zien deze paaltjes vaak niet en komen hierdoor
ten val. De paaltjes zouden verwijderd worden, maar dit is niet gebeurd.
- Er wordt op de Zwemmerslaan vaak veel te hard gereden. Het is een 30km-zone, maar er
wordt tot zelfs wel 100km/u gereden. Hierop wordt niet gehandhaafd.
o

o
-

Het maken / drukken / distribueren van de eerste wijkkrant sinds lange tijd kon helaas pas
op het laatste moment gerealiseerd worden. Uiteraard zet de wijkraad zicht ervoor in
bewoners tijdig van informatie te voorzien.
De overige punten zullen worden meegenomen in het overleg met de gemeente.
"Gezien mijn huidige ervaringen beloof ik dat ik volgend jaar weer kom. Met een lijst van alle
zaken die niet afgehandeld zijn..."

6. Sluiting van de jaarvergadering
Na de zomervakantie komen de vier wijkraden van Schalkwijk weer bijeen. Het overleg zal onder meer
gaan over 'het uitrollen van informatievoorziening' en 'werk in Schalkwijk laten uitvoeren door
ondernemers uit Schalkwijk'.
De voorzitter sluit hiermee de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
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Gastenlijst Jaarvergadering Wijkraad Molenwijk
Ingetekend op de gastenlijst:
Jaques Amand
Gea Apeldoorn
Charles Bastiaan
Wil Bastiaan
Jeanet Bauer
Wil Fortgens
P. Jongejan
Fran van der Kroft
J. Krol
Petra Krom
Wil van Leeuwen
Sybil van Leeuwen-Kleene

Lies Melger
Liek Moné
A. Morten
Lenny Nelis
M. v.d. Ploeg
Joop Spiekermann
Wil Tollenaar
Ton van Waard
Geert Wagenaer
M. van den Wal
Annie Wempe

