Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 16 mei 2017

Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1
Aanvang 20.00u

Aanwezig

:

Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Joop Spiekermann (vicevoorzitter).
Leden: Ruud Licht; Jamila Ereduani.
Notulist: Sylvia van den Berg.

Gasten
Afwezig

:
:

Gerard van Nimwegen (bewoner); Tini Vandenberghe (bewoonster); Eric Veltkamp (Trots).
Ruud Norg (afgemeld); Loes Penning (afgemeld); Wouter Moné (afgemeld)

1. Opening vergadering door de voorzitter
Riet opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen wijkraadvergadering d.d. 18-04-2017
De notulen zijn goedgekeurd.
3. Politieke zaken
Eind maart dit jaar heeft Joop ‘ingesproken’ (College B&W / Commissie Beheer) inzake het onderhoud
van groen in Molenwijk. Er zijn vele klachten hieromtrent in heel Schalkwijk. Wij vallen in
onderhoudscategorie C, wat inhoudt dat bijvoorbeeld brandnetels tot een hoogte van meer dan 1,5
meter ‘acceptabel’ zijn. De wijkraad is van mening dat hier op een aantal plekken verandering in moet
komen en heeft de gemeente verzocht bepaalde, in het oog lopende plekken te labelen met een hoger
niveau / hogere categorie. Helaas heeft de gemeente hierop geen reactie gegeven.
Er zal een nieuwe brief opgesteld worden en ook weer ‘ingesproken’ worden, met daarbij het verzoek
deze keer wel te reageren. De inhoud van deze brief zal tevens naar de diverse politieke partijen
verzonden worden.
Wensen in de wijk / visie langere termijn.
De behoeften in de wijk op lange termijn zijn lastig in te schatten, aldus Riet. De samenstelling van
bewoners kan er over 6 á 8 jaar heel anders uitzien, waardoor de wensen en behoeften in de wijk een
heel ander karakter zullen krijgen. Vooralsnog wordt uitgegaan van de huidige situatie.
4. Opstarten werkgroep “groen” .
Binnen de wijkraad is het idee ontstaan om in navolging van andere wijken, ook in Molenwijk een
werkgroep “groen” op te starten. Allereerst moet worden bekeken, of hiervoor voldoende animo is onder
de wijkbewoners (naar aanleiding van de agenda van deze vergadering heeft zich al een persoon
opgegeven voor deze in te stellen werkgroep). De wijkraad wil – na inventarisatie – kijken in hoeverre
Spaarnelanden betrokken kan/moet worden. Door middel van een oproep via de website gaan we
uitvinden of er voldoende animo in de wijk is. Tevens bestaat het voornemen hier jongeren bij te
betrekken.
5. Eerste succes SCAS
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS) heeft in samenwerking met Winkelcentrum
Schalkwijk en het Conservatorium in Amsterdam de uitvoering van een viertal klassieke concerten
mogelijk gemaakt, waarvan de eerste op 29 april heeft plaatsgevonden. De volgende concerten
zullen plaatsvinden op 17 juni, 21 oktober en 16 december in het Winkelcentrum.
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De bedoeling is het hele jaar door muzikale uitvoeringen te organiseren, in bv. de bibliotheek, de
Ontmoetingskerk aan de Frankrijkraan en in de toekomstige bioscoop.

6. Verslag Koningsdag
De viering van Koningsdag op het parkeerterrein van het winkelcentrum werd druk bezocht en was
een groot succes.
7. Veiligheid
Riet verzoekt de leden van de wijkraad de binnengekomen enquête – verstuurd door Kitty van
Tooren (Openbare Orde en Veiligheid) aan alle wijkraden – in te vullen.
Gisteren is uit de bespreking over en met ‘hangjongeren’ gebleken dat deze jongeren op de hoogte
zijn van het feit dat zij ‘in beeld’ zijn. In het gesprek is de jongeren gevraagd wat zij willen / waar zij
behoefte aan hebben. De overlast die door bewoners wordt ervaren komt voort uit verveling. De
groep staat niet bekend als ‘criminele jongeren’.
Brigitte van Kesteren heeft laten weten op korte termijn een bijeenkomst te willen organiseren voor
de deelnemers van de What’sApp-groepen en overige geïnteresseerden in verband met de
naderende zomervakantie en het toegenomen aantal inbraken in auto’s en woningen in Molenwijk.
Zij heeft Kitty van Tooren en de wijkagent hiervoor reeds benaderd. Riet zal hierover contact met
Kitty opnemen.
8. Wijkkrant
Vorige week is de deadline verstreken. Wouter heeft laten weten dat er meer dan voldoende aan
kopij is aangeleverd.
9. Verslag wijkinformatie Wibaut over bebouwing Zwemmerslaan
Joop vertelt dat de bijeenkomst in restaurant De Molenplas op 8 mei jl. zeer grote belangstelling
genoot. Projectontwikkelaar Wibaut ontvouwde de eerste plannen voor de bebouwing van het
Tjaden-terrein aan de Zuid Schalkwijkerweg 58, waaronder de bouw van maximaal 38 woningen en
een verbinding / pad tussen Jaagpad en Zuid Schalkwijkerweg.
Verder:
De reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg zal doorgang vinden buiten de planning om van de
bebouwing van het Tjaden-terrein. Riet geeft aan naar de gemeente te willen benadrukken hier wel
rekening mee te houden: ‘Het moet niet zo zijn dat de weg binnen een jaar nogmaals wordt
opengebroken voor de te realiseren bouw van het Tjaden-terrein’.

10. OASIS-games – Vossenjacht
Op 27 mei a.s. wordt de Vossenjacht georganiseerd (zie bijlage). Dit evenement wordt opgefleurd
door sponsoring van de Jumbo.
11. Groen: voortgang plannen Ellertsveld
De aannemers, die door Ruud Licht gevraagd zijn een offerte uit te brengen v.w.b. de
verwezenlijking van de plannen op het Ellertsveld zullen over twee weken hun offertes klaar
hebben.
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12. Ontwikkelingen in de wijk
Afhandeling laatste punten persleiding
Het gras is ingezaaid.
Afronding project nieuw gemaal
In de week van 21 juni wordt het nieuwe hek geplaatst en het oude gemaal gesloopt.
Verslag werkgroep Molenplas / -park
De fietsrekken worden geplaatst door Spaarnelanden. Hiermee zijn bijna alle wensen van de
werkgroep vervuld.
Schouw
Spaarnelanden doet de schouw op 3 juli a.s.
Riet: De regie moet weer naar de gemeente; dan worden alle schouwen van heel Schalkwijk in één
dag gedaan. Het kost Spaarnelanden nu meerdere dagdelen / medewerkers.
Joop neemt het op met Christiaan Verwer (ambassadeur Spaarnelanden).
13. Rondvraag wijkraad
Ruud L: Plekken ‘groen’ noteren voor schouw Spaarnelanden. Tevens bestrating, zwerfvuil etc.
In verband met afwezigheid Riet zal Ruud L naar de vergadering 4WRO gaan. Riet zal Loes ook nog
vragen.
14. Rondvraag bezoekers
Eric: De statushouders die thans opgevangen zijn in de Boerhaavekliniek zullen aan het einde van de
zomer in de nieuwbouwwoningen aan het Delftplein geplaatst worden. Op 30 mei is er een
bijeenkomst aan het Delftplein.
Gerard: Op Twickel / Peelweg waren taakgestraften bezig het zeer giftige ‘berenklauw’ te
verwijderen. Goed werk! Joop meldt dat zij tevens aan het Watermolenplantsoen aan het werk zijn
geweest.

Hierna dankt Riet de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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