Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 20 september 2016

Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1
Aanvang 19.30u
Aanwezig

:

Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester); Wouter Moné (wijkraadslid); Jamila
Ereduani (wijkraadslid); Sylvia van den Berg (notulist).

Gasten

:

Saskia Keijzer (Manager Servicepaspoort) en Dick Jansen (Dock), duo presentatie
Woondorp 3.0; Annetta Langreder, Bert de Laat en Wim Flantua, namens de bewoners
van Prattenburg (1t/m411, oneven); Gerard en Greet van Nimwegen, Jeannette Bauer
(bewoners).

Afwezig

:

Stascha Nelis (wijkraadslid - afgemeld).

Opening vergadering


Riet opent de vergadering en heet allen welkom. Er volgt een kort voorstelrondje van alle
aanwezigen.

1. Woondorp 3.0
Saskia en Dick geven een duo presentatie inzake Woondorp 3.0. Doordat mensen om
uiteenlopende redenen zelfstandig blijven wonen is het van belang in kaart te brengen welke
voorzieningen er zijn, aan welke voorzieningen behoefte is en hoe deze zaken onder de aandacht
van mensen te krijgen die hiervan gebruik kunnen of willen maken.
Zij zijn op zoek naar ‘meedenkers’ hierover, met name in Molenwijk West (Amelandstraat –
Vogelwaarde). Aanmelden hiervoor kan via info@wijkraadmolenwijk.nl.
Relevante en overige interessante cijfers zijn te vinden op https://haarlem.buurtmonitor.nl.
2. Verslag wijkraadvergadering 16 augustus 2016
Nadat Riet zich ervan vergewist dat niemand opmerkingen heeft over de notulen van de vorige
vergadering worden deze goedgekeurd.
3. Benoeming voorzitter wijkraad Molenwijk
De benoeming van Riet Ooms tot voorzitter is tijdens deze vergadering unaniem akkoord
bevonden.
4. Verslag diverse taken
a.

1

Verkeer & Vervoer
.i. De plannen voor de herinrichting van de Europaweg zijn als volgt:
- Rotondes vanaf de Aziëweg tot aan de Zwemmerslaan
- Twee rijbanen en een middenberm
- Trottoirs aan beide zijden langs de gehele weg
- Veel groen
Bus steekt over bij Zuiderzeelaan / Laan van Angers; hier komt een verkeerslicht;
bus heeft voorrang op auto’s
- Fietsers en voetgangers hebben ALTIJD voorrang.

.i.
.ii.
.iii.
.iv.
.v.
b.

Voor de kruispunten Schipholweg zijn twee opties aan de orde: een fly-over of een
tunnel.
(geen nieuws)
De acties met betrekking tot de LED-fietsverlichting, die namens de vier Wijkraden
van Schalkwijk aan de leerlingen van de groepen 8 van de Schalkwijkse basisscholen
cadeau gedaan zal worden zijn begin dit schooljaar van start gegaan.
(geen nieuws)

Wouter verzoekt onderwerpen voor de volgende wijkkrant aan te dragen.
Riet wil samen met Ruud en Wouter in gesprek gaan met betrekking tot de uitgave ‘Mijn
Haarlem’.
De glossy (Mijn Schalkwijk) krijgt een nieuwe naam: Mijn Haarlem. Er komt alleen
informatie over Schalkwijk in – vanuit de 4 wijkraden. De wijkraad is van mening dat de
kosten die hiermee gemoeid zijn niet ten koste mogen gaan van het verschijnen van de
eigen Wijkkrant. Uitgezocht moet worden, hoe een en ander gecombineerd kan worden.

c.

Wouter is aanwezig geweest bij het 4WO en geeft aan dat niet alle vragen zijn behandeld
en dat een aantal vragen niet aan bod zijn gekomen omdat de betreffende personen na
een pauze niet meer aanwezig waren.
Wel behandeld zijn:
- Overlast Molenplas: de politie was bij de vergadering aanwezig en heeft toegezegd
ernaar te kijken;
- Meeuwenoverlast: VvE’s mogen er nu ook zelf iets aan doen, zoals nesten leeghalen
en een valkenier inschakelen e.d.
Verder blijft natuurlijk van belang vooral niet te voeren! Veel mensen vinden echter dat
overgebleven brood niet zomaar weggegooid mag worden en menen (zich niet bewust
van de overlast die ontstaat) er juist goed aan te doen dit aan de vogels te voeren.
Inmiddels is er contact geweest met de heer M. El Aichi (CDA) die in het kader hiervan
– samen met Spaarnelanden en de gemeente – bezig is een pilot te starten met
broodcontainers. Besproken is dat de plaats waar al veel containers staan (bij ‘Het
IJsboertje’) een goede optie zou zijn,

d.

De vier wijkraden van Schalkwijk willen meer informatie over de OASIS-games voordat
beslist wordt of we meedoen. Op 1 oktober jl. is hierover overleg; de bevindingen hiervan
worden op de website gepubliceerd.

e.

Stichting BEMM (Beter En Met Meer / Boerhaavewijk, Europawijk, Meerwijk, Molenwijk)
kan gelden zoeken en kan eventueel financieren in het kader van duurzaamheid / groen:
werken aan werk, opstarten kleine bedrijfjes, helpen bedrijfsplan, etc.

f.

Het braakliggende terrein waar de school heeft gestaan is een mogelijke plaats voor 5 à 6
Tiny Houses. De verplaatsbare huisjes zijn qua energie zelfvoorzienend. Het gaat om
permanente bewoning. Zodra het terrein volgens bestemmingsplan in gebruik genomen
gaat worden, worden de huisjes verplaatst naar een ander terrein.

5. Waddenschool
Jamila zal de Waddenschool bezoeken om uit te vinden of de wijkraad kan helpen voor initiatieven
voor de wijk.
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6. Schalkwijk aan Zee
De wijkraad was aanwezig met een kraam tijdens Schalkwijk aan Zee. Volgend jaar moet de kraam
leuker aangekleed worden. Daar zijn al ideeën over. De dag zelf is voor de wijkraad succesvol
verlopen: er is contact gelegd met een aantal mensen die de wijkraad willen bijstaan, cq
werkgroepen willen vormen ten behoeve van de wijk.
7. Overlast meeuwen (Scharreveld, Brammershoop)
Zie 4c.
8. Groenaanpak (Korenburgerweg, Aarwinkelweg)
Er is bericht ontvangen van de Gemeente, dat de groenstroken in deze buurt volgend jaar zullen
worden aangepakt. Bij de herinrichting is aan de wijkraad gevraagd mee te denken. Tijdens
Schalkwijk aan Zee is gezocht naar belangstellenden uit deze buurt zodat gerichte inspraak
gedaan kan worden. De wijkraad geeft de namen door aan de gemeente.
Greet: Is er een mogelijkheid dat de parkeerplaatsen uitgebreid worden? Er is geregeld sprake van
wild-parkeren. Riet zegt ook haar naam door te geven voor het meepraten.
9. Dock
De samenwerking met Dock is in het afgelopen jaar niet helemaal zo uit de verf gekomen zoals de
wijkraad voor ogen had en zal in het vervolg anders gestructureerd worden. Stascha en Riet
pakken dit op.
10. Speerpunten wijkraad Molenwijk
a. De wijkraad is van plan de vergaderruimte aan bijvoorbeeld VvE’s of Woningbouwverenigingen te
verhuren. Het plan is van de opbrengst een keukentje neer te zetten.
b. Overleg met bewoners heeft geleerd dat de wensen voor wat betreft het gebruik van het terrein
Sloeweg nogal uiteenlopend zijn. Er is nog geen beslissing over genomen.
c. De werkgroep Molenpark-Molenplas zal zowel voor als na het seizoen bijeenkomen. De groep zal
bestaan uit bewoners, politie, restaurant De Molenplas en wijkraad Molenwijk.
d. Op 17 september heeft Stichting Tabitha met de ‘Verwendag’ gebruik gemaakt van de
vergaderruimte.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de gelegenheid nog iets toe te voegen voor de Rondvraag, waarna Riet de
vergadering sluit.
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