Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 juni 2016

Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1
Aanvang 19.30u
Aanwezig

:

Riet Ooms (Waarnemend Voorzitter; Secretaris); Ruud Norg (Penningmeester); Wouter
Moné (wijkraadslid); Sylvia van den Berg (Notulist).

Gasten

:

Joop Spiekermann (Belangenvereniging Park Oosterspaarn)

Afwezig

:

Stascha Nelis (afgemeld); Frides Laméris (niet afgemeld).

1. Opening vergadering
a.

Riet opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Herdenken overlijden Jelte Klokman - voorzitter Wijkraad Molenwijk
Op 27 mei 2016 is onze voorzitter - Jelte Klokman - na een lange en moedige strijd tegen kanker
overleden. Riet vraagt ons een moment van stilte in acht te nemen.
Jelte heeft alles op alles gezet om de eerste jaarvergadering sinds jaren invulling te geven en ook
nog bij te wonen. Wij zullen Jelte en zijn tomeloze inzet en daadkracht enorm missen.
Riet deelt mee dat zij - in onderling overleg - de taak van voorzitter voorlopig waarneemt.
Evaluatie jaarvergadering
De jaarvergadering wordt puntsgewijs doorgenomen en de volgende onderwerpen zijn nader
besproken:
o
Uit de jaarvergadering is de vraag gekomen waarom de Wijkraad 'de Molenburg' als
vergaderruimte gebruikt terwijl er een behoorlijke huurprijs betaald wordt voor de ruimte in de
voormalige Grafische School aan de Zwemmerslaan. Er is uitgelegd dat het gebruikmaken van 'de
Molenburg' een proef was opdat bekeken kon worden of de centrale ligging ervan voordelen kon
bieden. Inmiddels is besloten dat de ruimte aan de Zwemmerslaan weer meer in gebruik genomen
wordt. Eveneens is het de bedoeling om de volgende jaarvergadering daar te laten plaatshebben.
o
De aankondiging van de jaarvergadering via de wijkkrant 'de Molen' was vanwege de late
verspreiding niet zo tijdig als gewenst, waardoor belangstellenden niet tijdig geïnformeerd werden
wanneer deze zou plaatsvinden. Wij zetten ons ervoor in 'de Molen' voortaan twee weken voor de
vergaderdatum te verspreiden.
o
Een bewoner van Balgzand heeft tijdens de jaarvergadering een aantal klachten met betrekking tot
het achterstallig onderhoud aldaar: scheefliggende stoeptegels, een te groot hoogteverschil tussen
stoep en drempel voordeur, woekerend onkruid... De wijkraad is blij te kunnen melden dat deze
problemen nu zijn opgelost.
In aansluiting op dit onderwerp meldt Joop dat hij de volgende dag een afspraak heeft met
gebiedsverbinder Michel de Graaf inzake de geregeld terugkerende geluidsoverlast van de
sportvelden / kantine langs de Zuid-Schalkwijkerweg. Hij wil het hebben over de procedure van het
verlenen van vergunningen alsmede over handhaving.
Tevens zijn er klachten over de beregeningspomp, die erg luidruchtig is. Ook 's nachts horen
omwonenden deze pomp aanslaan.
Afgesproken wordt dat Joop de wijkraad op de hoogte zal houden van de uitkomst van het
gesprek.
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3. Wijkkrant De Molen
a.

b.
c.

Wouter noemt een aantal onderwerpen die in 'de Molen' aan de orde zullen komen en verzoekt
een ieder te blijven nadenken over relevante onderwerpen voor Molenwijk. Dus ook onderwerpen
over Schalkwijk en Haarlem die voor Molenwijk van belang (kunnen) zijn.
Ondernemers en organisaties in en om Molenwijk worden benaderd om advertenties te plaatsen in
'de Molen'. De daaruit voortvloeiende inkomsten stellen de Wijkraad in staat initiatieven voor de
wijk te realiseren.
De deadline voor het aanleveren van content is 15 juli a.s. Een maand later zal 'de Molen'
uitgebracht worden.

4. Gelijk Speelveld
Riet heeft zich de documentatie en informatie met betrekking tot het (door de gemeente)
gelijktrekken van wijkraden en bewonersinitiatieven eigen gemaakt en brengt dit ter sprake. Zij wil
vooral weten welk idee de wijkraadsleden hierover hebben en wat het naar buiten te brengen
standpunt van de Wijkraad zal moeten zijn. Eén van de belangrijkste zaken is dat de Wijkraad het
vrijgeven van budgetten voor bewonersinitiatieven belangrijk vindt en ook toejuicht, maar ook van
mening is dat dit niet ten koste mag gaan van het budget van de Wijkraden. Uitgangspunt daarbij is
dat de Wijkraad continue een hele wijk vertegenwoordigt in de communicatie naar de gemeente.
Bewonersinitiatieven daarentegen hebben betrekking op slechts een klein deel van de wijk. De
positie van de Wijkraad / Wijkraden wordt aanzienlijk verzwakt wanneer dit wordt gelijkgetrokken,
waardoor de belangen van de wijk minder goed verdedigd kunnen worden.
Riet neemt dit mee in het 4WRO dat plaatsvindt op 22 juni.
5. Verslagen diverse onderwerpen
a.

Verkeer & Vervoer
De punten i - iii zijn veelvuldig besproken en blijven nog op de agenda staan. Voor de Europaweg
zijn diverse opties gelanceerd waaronder de rotondes. Tevens is gesproken over een busbaan
richting de Schouwbroekerbrug (rechterrijbaan). Op de Europaweg bij het kruispunt met de
Zuiderzeelaan zullen verkeerslichten geplaatst worden, die de bus bij de oversteek van de
Europaweg voorrang geeft. Er is hierbij verzuimd de situatie voor fietsers goed te regelen, zodat
hierdoor een levensgevaarlijke situatie kan ontstaan.
In Molenwijk is de maximum snelheid 30 km/u m.u.v. de Betuwelaan. Het is de bedoeling dat deze
snelheid tussen de ringen in alle wijken van Schalkwijk toegepast wordt.
Uit de wijk komen geregeld klachten over te hard rijden en gebrek aan handhaving. Ruud zal dit in
het volgende overleg ter sprake brengen en neemt op (herhaald) verzoek van Joop het te hard
rijden op de Zuid-Schalkwijkerweg ook mee.
Inmiddels is de rotonde op de Briandlaan opgehoogd met de bedoeling het dwars over de rotonde
rijden door automobilisten tegen te gaan.
iv: De Wijkraad heeft voor het Scholenproject het plan de kinderen uit groep 8 van de basisscholen
LED-fietsverlichting cadeau te doen namens Wijkraad Molenwijk of namens de vier Wijkraden van
Schalkwijk - al dan niet i.s.m. Veilig Verkeer Nederland of de ANWB.
v: Er is gesproken over LED-verlichting in de weg (gevoed door zonne-energie) bij zebrapaden. In
Hoofddorp is sprake van dergelijke verlichting met sensor: wanneer iemand oversteekt, gaat de
LED-verlichting branden. Hierdoor wordt de overstekende voetganger ook in het donker sneller
opgemerkt door automobilisten.

b.

Blijft op de agenda.
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c.

Riet meldt dat de verslagen van het 4WRO ook op de website geplaatst worden. Het laatste
overleg is op 25 mei geweest; het verslag hiervan was ten tijde van deze Wijkraadvergadering nog
niet definitief.

d.

De Oasis Games zijn nog altijd onderwerp van gesprek bij de vier Schalkwijkse wijkraden. Om te
bezien of en hoe de wijkraden daaraan gaan meedoen, zal op 1 oktober een bijeenkomst gepland
worden met alle leden van de vier wijkraden, een evenement in november rondom verhalen en
talenten in de wijk en een Oasis Game workshop.

e.

De Stichting Goed voor Elkaar - dat voortvloeit uit 'Het Grote Geld in de Wijk' heeft als doel het
ondersteunen en verbeteren van de circulaire economische groei en en welzijn van de bewoners
van Schalkwijk. Kernwaarden: Verbinding, Sociaal, Betrokken, Zakelijk.

f.

Riet heeft bij het overleg van de Islamitische Raad gesproken met een aantal Islamitische vrouwen,
waar zij mogelijk een kandidaat wijkraadslid heeft gevonden.

g.

Ruud zal in gesprek gaan met de Waddenschool om uit te vinden waar de Wijkraad iets voor de
school kan betekenen. In dit gesprek komt tevens het LED-Scholenproject aan de orde.
Riet meldt dat veel van de dames die zij gesproken heeft bij de Islamitische Raad kinderen op de
Waddenschool hebben. Veel van deze dames hebben de behoefte aan een ruimte om samen te
kunnen komen. Wellicht kan de Wijkraad hierin voorzien. Tevens schijnt dat veel kinderen van de
school niet op vakantie gaan. De Wijkraad wil kijken of zij voor deze kinderen een ondersteunende
rol kan bieden in het realiseren van vakantieactiviteiten.

6. Speerpunten wijkraad Molenwijk
Tijdens het bestuursoverleg zijn de volgende speerpunten aan de orde gekomen: Wijkcontract,
strandje Molenpark en daarbij het voorstel een klankbordgroep in het leven te roepen, het
middengebied, goede speelveldjes, optimaal gebruik docentenkamer de Schelling, Spaarnelanden
- inzake plastic, flessen en afdekken vuilnisbakken.
7.Rondvraag
Riet deelt mee dat er misschien iemand gevonden is voor het onderhoud van de website en Facebook. De
kandidaat wil eerst wat duidelijkheid over de hoeveelheid tijd die hiermee gemoeid zal zijn, daar hij een
drukke baan heeft. Een gesprek hierover zal begin juli met Wouter en Riet plaatsvinden.
Hierna sluit Riet de vergadering.
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