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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 februari 2017 

Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 

Aanvang 20.00u 
 

 
Aanwezig : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Patrick Bijvoet (vicevoorzitter); Ruud Norg (penningmeester). 

Leden: Wouter Moné; Ruud Licht; Loes Penning; Joop Spiekermann. 
  Notulist: Sylvia van den Berg. 
 
Gasten : Kitty van Tooren en Hakima Sallemine (Veiligheid en Handhaving); Sander van den Raadt (Trots); 

Roel Schaart (Verkeer & Vervoer); Annelies Siezenga (CBS de Wadden); Loes de Bruin en Loek 
Peperkoorn (Sandenburg hoog); Annetta Langreder (Prattenburg 1 tm 411, oneven); Ruud Vader 
en Henny van Galen (bewoners; Watermolenplantsoen) 

 
Afwezig : Jamila Ereduani (niet afgemeld) 
 

 

1. Opening vergadering door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet allen welkom. Zij is verheugd over de wederom grote opkomst van 

belangstellenden. 

 

2. Veiligheid  

Ter inleiding geeft Patrick aan dat het contact tussen de wijkraad en de gemeente op het gebied van 

veiligheid en handhaving zeer goed is en dat er onderling veel gecommuniceerd wordt, waarna hij het 

woord geeft aan Kitty van Tooren en Hakima Sallemine. 

 

De presentatie ‘Actieprogramma 2017’ van Integrale Veiligheid en Handhaving omvat de onderwerpen 

Jeugd en Veiligheid, High Impact Crimes, Woon- en adresfraude en Ondermijning door georganiseerde 

criminaliteit. Binnen deze onderwerpen kwamen aan de orde: 

- Integrale aanpak door Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie, Coaches Centrum Jeugd en Gezin 

van jeugdoverlast, alsmede de stijging van overlastmeldingen in 2016 ten opzichte van 2015;  

- De daling van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven in 2016 ten opzichte van 2015, 

alsmede het gegeven dat in de maand december het aantal woninginbraken het hoogst ligt; 

- Overlast afval, waaronder huisvuil, grof vuil, karton e.d. en de samenwerking tussen gemeente en 

Spaarnelanden met betrekking tot de aanpak van de overlast; 

- Leefbaarheid van wijken en buurten en Integrale wijkhandhavers; 

- Overlastthema’s Schalkwijk, waaronder rijdend verkeer, parkeeroverlast (bijvoorbeeld rond 

basisscholen) en overlast honden (waarbij de hondenbezitter de uitwerpselen te vaak laat liggen); 

- Burgerparticipatie zoals Burgernet en Buurt What’sApp-groepen. 

 

3. Veiligheid diefstal airbag  

Via de Facebookpagina van Buurtpreventie zijn veel meldingen / waarschuwingen geweest met 

betrekking tot diefstal van airbags uit auto’s in Molenwijk. Uit een bericht van politie Noord Holland 

Noord blijkt dat er in veel meer plaatsen een aantal weken een stijging van dergelijke diefstallen is 

geconstateerd. 

 

4. Notulen wijkraadvergadering d.d. 17-01-2017 

Er waren geen op- of aanmerkingen, waarmee de notulen zijn goedgekeurd. 
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5. Onderhoud gebouw en verhuur onze ruimte 

Om de vergaderruimte van de wijkraad zo nuttig mogelijk te gebruiken wordt deze ter beschikking 

gesteld aan andere organisaties en/of initiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan zowel vergaderen en 

presentaties, maar ook voor bijvoorbeeld een initiatief als koffie- of thee ochtend/middag. Daar waar 

de ruimte gebruikt gaat worden voor niet wijk-gerelateerde bijeenkomsten zal een (redelijke)  

vergoeding gevraagd worden om daarmee de hoge huurkosten op te vangen. De bedoeling is een 

keukentje te plaatsen om daarmee de ruimte aantrekkelijker en functioneler te maken voor deze 

doeleinden. 

 

6. Politieke zaken 

De wijkraad heeft besloten niet te reageren op de vraag het plan voor Universitaire scholing in de Koepel 

te ondersteunen. In eerste instantie omdat Molenwijk geen binding heeft met de Koepel en in tweede 

instantie omdat binnen het bestuur de meningen hierover behoorlijk uit elkaar liggen.  

 

7. Verkeer & Vervoer 

Er hebben zich vijf basisscholen in Schalkwijk aangemeld voor het gezamenlijke fiets-/scholen project 

“Zien en gezien worden” van de vier wijkraden van Schalkwijk. Een delegatie bestaande uit Roel Schaart 

(Verkeer & Vervoer), Hugo Visscher (voorzitter wijkraad Europawijk) en Wouter Moné (wijkraad 

Molenwijk) – de laatste in de hoedanigheid van fotograaf – zal de scholen bezoeken.  

 

8. Financieel wijkraden 

Door het veranderde beleid van de gemeente is de toebedeling aan bewonersondersteuning  drastisch 

veranderd. Waar de wijkraden tot nu toe een (jaarlijks vastgesteld) bedrag ontving, worden zowel 

wijkraden als individuele burgers nu geacht een aanvraag in te dienen bij de gemeente. De gemeente 

beoordeelt vervolgens wat al dan niet goedgekeurd en dus gehonoreerd wordt.  

 

Dit betekent concreet dat de wijkraden – die bestaan uit vrijwilligers – veel meer tijd kwijt zullen zijn 

aan papierwerk met daarbij het risico dat de gemeente kan besluiten de aanvraag af te wijzen. Door het 

gewijzigde beleid wordt het de wijkraden aanzienlijk moeilijker gemaakt de doen waarvoor zij in eerste 

instantie bestaan: zich inzetten voor en optreden namens de wijk. 

 

9. Wijkkrant 

Wouter geeft aan dat er veel onderwerpen zijn aangeleverd voor de wijkkrant en dat deze ongeveer half 

maart verspreid zal worden. 

 

Riet meldt dat we nog een redacteur kunnen gebruiken. 

 

10. OASIS-games 

Zo’n 25 studenten van het Nova College zijn de wijk ingegaan voor interviews / vraaggesprekken met 

bewoners om in kaart te brengen wat er zoal leeft in de wijk. Voor overleg en evaluatie maken zij gebruik 

van onze vergaderruimte. 

Meer informatie hierover is te vinden op onze website. 

 

11. Groen: problemen bomen Brammershoop 

Het betreft hier een langdurend geschil tussen een bewoner en gemeente betreffende de gezondheid 

van de platanen in de buurt. Vlak bij de woning is al een drietal platanen omgewaaid, waardoor de 

bewoner zich zorgen maakt over de veiligheid. De gemeente houdt zich bij het standpunt dat de overige 

platanen geen bedreiging vormen. Ruud L neemt dit op zich. 
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12. Contact Waddenschool 

Het contact tussen de wijkraad en de Waddenschool – in het bijzonder Annelies Siezenga, directeur – is 

hernieuwd. Beide willen dit contact continueren om zodoende een vinger aan de pols te houden met 

betrekking tot overlast voor zowel de school als de buurtbewoners. 

In datzelfde kader ziet de wijkraad het contact tussen scholen onderling graag hersteld. Dit contact is  

door het wegvallen van subsidies verwaterd. 

 

13. Meldingen Openbare Ruimtes (MOR-lijst) 

Van de 29 meldingen in de lijst die betrekking hebben op Molenwijk is in slechts 9 gevallen 

teruggekoppeld naar de melder. Loes wil met Handhaving in gesprek over de twintig meldingen waar 

dit niet het geval is. Het valt op dat telefonische meldingen vaak geen terugkoppeling krijgen.  

 

14. Rondje scholen 

In vervolg op het constructieve gesprek met Annelies Siezenga (Waddenschool) willen we ook de 

contacten met de andere scholen in onze wijk gaan oppakken c.q. hernieuwen. Riet en Patrick nemen 

dit op zich en gaan binnenkort afspraken maken met de scholen. 

 

15. Ontwikkelingen in de wijk 

Gemaal: De betonnen fundering is er al sinds het najaar, maar het gemaal is nog steeds 

niet in werking. Er moet nog een transformatorhuisje geplaatst worden. De 

wijkraad is van mening dat het vóór de zomer in orde moet zijn en Joop heeft 

hierover contact met Rijnland. 

Persleiding: Momenteel is men bezig met het leggen van leidingen in de Verenigde Polders en 

het Molenpark.  

Molenplas en -park: De werkgroep Molenpark/strandje heeft onderzocht welke aanpassingen in het 

park zouden moeten worden gedaan, om het park nog aantrekkelijker te maken 

voor bezoekers. De opgestelde lijst is doorgesproken met de gemeente en 

Spaarnelanden. Het wachten is nu op uitsluitsel van deze beide instanties en dan 

wordt duidelijk, welke zaken al voor het nieuwe seizoen zullen worden 

gerealiseerd. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan bankjes, afvalbakken, 

schoon strandje, een bord bij de ingang met de regels en parkeerplaatsen voor 

fietsen. 

Middengebied: In maart of april zou begonnen worden met de werkzaamheden. Dit wordt een 

aantal maanden later, want, - naar blijkt - de aannemer moet nog uitvoerders 

aantrekken. 

 

16. Nieuwe website – bijhouden van de agenda 

De verwachting is dat de nieuwe website over twee weken in de lucht is. De indeling is 

gebruikersvriendelijker en logischer van opbouw. Op de eerste pagina zullen links staan naar actueel 

nieuws. Ook is er de Agenda, waarop alle belangrijke data voor de wijkbewoners zullen worden 

genoteerd. Verder zullen er diverse links worden geplaatst naar belangrijke en relevante websites, 

waaronder bijvoorbeeld Woningbouwcorporaties. 
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17. Tiny Houses 

Joop geeft een presentatie van de Meet Up van 31 januari jl. Aanwezigen waren de initiatiefnemers 

Hans Peter Fölmi en Jurgen van der Ploeg, ongeveer tien geïnteresseerden en Joop, Riet en Ruud als 

wijkraadsleden. De kosten voor de Tiny Houses zijn nog niet definitief. In de zomer van dit jaar zullen de 

Tiny Houses in Haarlem geplaatst worden. Ook buurtbewoners worden hierbij betrokken. De volgende 

Meet Up is op 28 februari a.s.  

 

18. Rondvraag wijkraad 

• Financiën wijkraden / bewoners:  

Tot vorig jaar werd door de gemeente een bepaald budget  aan wijkraden beschikbaar gesteld voor 

bewonersondersteuning en -initiatieven (zie ook punt 8). Tijdens het debat hierover – onder andere 

bijgewoond door Sander van den Raadt - bleek dat zo’n 85% er vóór is dit bij de wijkraden te laten. 

De vraag aan de wethouder waarom het desondanks anders wordt aanpakt bleef onbeantwoord. 

Ook het 4WR gaat hier weer extra aandacht aan geven. 

• Vergadering Bomenparticipatie: Ruud L was hierbij aanwezig. Onderwerp is wat voor bomen waar 

geplaatst moeten/zullen worden. Riet mist het onderdeel ‘klimaatneutraal’ hierin: denk vooruit; 

plaats geen bomen die na zoveel jaar erg hoog kunnen worden op plaatsen waar je gebruik wilt 

kunnen maken van (zon-)licht ten behoeven van energie. Ruud L merkt op dat in het geheel ook 

niet gedacht wordt aan bomen die niet uit het bestand van de gemeente zijn. Riet en Ruud L zijn 

voornemens gezamenlijk een bomen / groen-artikel voor de volgende wijkkrant te schrijven, waarin 

zij tevens bewoners willen enthousiasmeren voor bomenparticipatie. 

 

19. Rondvraag bezoekers 

• Belijning Zwemmerslaan: 

Ruud Vader: Vorig jaar zou het aanbrengen van genoemde belijning hebben moeten plaatsvinden. 

Navraag bij BAM leerde dat het voor eind 2017 op de planning staat, wat naar de mening van de 

bewoners veel te laat is. Ruud N en Roel zullen dit meenemen in het volgende overleg van Verkeer 

& Vervoer. 

• Legen containers / vuil op straat: 

Naar aanleiding van hetgeen Ruud Vader hierover meldt en de bij de wijkraad binnengekomen 

klachten van bewoners geeft Joop aan: meld dit soort zaken bij de Spaarnelanden Ambassadeur 

Christiaan Verwer; hij is er speciaal voor het directe contact met de burger. Overigens is hij 

uitgenodigd bij de volgende vergadering aanwezig te zijn. 

 

• Overige meldingen: 

Riet en Patrick zijn van mening dat we als wijkraad moeten waken dingen op onze agenda te zetten 

die niet bij een wijkraad thuishoren, maar bijvoorbeeld bij gemeentelijke of landelijke politiek / 

beleid. Problematiek waar je als wijkraad niets aan kunt veranderen. Wij kunnen bewoners in 

dergelijke zaken hooguit aangeven waar of met wie zij dergelijke zaken op kunnen nemen.  

 

In dit kader is inmiddels via e-mail gereageerd naar Loes de Bruin, die tijdens de vergadering de 

vervuiling door fijnstof van Schiphol ter sprake bracht.  

 

 

Hierna dankt Riet allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 


