Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 maart 2017

Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1
Aanvang 20.00u

Aanwezig

:

Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); (vicevoorzitter); Ruud Norg (penningmeester).
Leden: Ruud Licht; Jamila Ereduani; Loes Penning.
Notulist: Sylvia van den Berg.

Gasten

:

Christiaan Verwer (Ambassadeur Spaarnelanden); Jaques Amand (Trots); John Bijvoets
(Kempen); Hennie Wijlens, Jan van den Braak en nog een bewoner (Watermolenplantsoen);
bewoner (Sandenburg Hoog) en bewoonster (Prattenburg), beide Klankbordgroep VvE’s.

Afwezig

:

Patrick Bijvoet (afgemeld); Wouter Moné (ziek); Joop Spiekermann (vakantie)

1. Opening vergadering door de voorzitter
Riet opent de vergadering en geeft voor aan de aanwezigen uitleg over het verloop van de vergadering:
Iedereen is welkom, maar de wijkraad vergadert. Uiteraard krijgt eenieder de gelegenheid zijn of haar
zegje te doen, maar het is niet de bedoeling dat over ieder onderwerp een algemene discussie ontstaat.
Riet geeft het woord aan Sylvia, die een aantal ingekomen berichten meldt:
• Op een melding aan de gemeente over ongelijke bestrating van de Hofwijckweg (achterzijde Dever)
is een terugkoppeling gekomen dat het straatwerk is opgehoogd en de tegels op gelijke hoogte liggen.
• Een bewoonster van het Zevenwoudenplantsoen heeft melding gemaakt bij de gemeente m.b.t. het
gebruik van de stoep als fietspad door leerlingen / ouders van de Waddenschool. Ze begrijpt dat
Handhaving niet 24/7 aanwezig kan zijn en stelt voor een meer permanente oplossing te realiseren in
de vorm van een zogeheten 'schapenhek'.
Ruud N neemt dit mee in het 4WRO en met de bewoonster is contact opgenomen.
• Een bewoner van Dever heeft zijn ongenoegen uitgesproken over het artikel over broodcontainers in
wijkkrant De Molen. Door een ongelukkige woordkeuze - overgenomen uit de nieuwsbrief van de
gemeente - kon het artikel anders dan bedoeld opgevat worden. De bewoner heeft antwoord / uitleg
gekregen van de wijkraad.
2. Notulen wijkraadvergadering d.d. 21-02-2017
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
3. Kennismaking met de ambassadeur van Spaarnelanden
Christiaan Verwer legt uit dat de ambassadeurs van Spaarnelanden fungeren als de ogen en oren met
betrekking tot de ‘openbare ruimtes’, b.v.: overvolle prullenbakken, onkruid, afval / groen,
straatverlichting, bestrating. Zij werken met een handboek waarin beschreven staat wat wel of niet
aanvaardbaar is en geven aan de hand daarvan een melding naar de Centrale.
In sommige gevallen – bijvoorbeeld een tak die op het punt staat af te breken en gevaar voor schade of
letsel oplevert – kan binnen een half uur actie worden genomen.
Doordat meldingen daadwerkelijk worden aangepakt is het aantal meldingen al verminderd.
Naar aanleiding van een meermalen aangegeven klacht door een bewoonster vraagt Riet hoe het zit met
de aanpak van hondenpoep. Christiaan zegt dat dit thuishoort bij handhaving.
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4. Planning jaarvergadering
De jaarvergadering is gepland op de derde dinsdag van juni.
Het jaarverslag zal tevens verschijnen in wijkkrant De Molen.
5. Politieke zaken (Riet)
Er is een hoge opkomst geweest bij het stemmen. Uitkomsten per wijk zijn terug te vinden in de bijlagen.
Een steeds terugkerende klacht vanuit de wijk is dat brandnetels tot wel anderhalve meter hoog staan.
Volgens de richtlijnen is een hoogte tot twee meter acceptabel.
De wijkraad is bezig richting de politiek een herijking te laten plaatsvinden.
6. Verkeer & Vervoer (Ruud)
De bovenbouw van vijf basisscholen in Schalkwijk hebben deelgenomen aan een verkeersles / quiz. In
totaal zijn 300 lampjes – verstrekt door de vier wijkraden van Schalkwijk – uitgedeeld.
Eind van de zomer zullen de werkzaamheden aan de Europaweg beginnen. De noordzijde van de
Europaweg is als eerste aan de beurt. Speciale aandacht moet worden geschonken aan de afsluiting van
de Zwemmerslaan, zodra dit stuk aan de orde is.
Prins Bernardlaan / Schipholweg: volgend jaar zal e.e.a. op papier staan. Men is er nog niet helemaal uit
of er een tunnel of fly-over zal komen.
7. Financieel wijkraden (Ruud)
De verantwoording met betrekking tot de financiën over 2016 van de wijkraad aan de gemeente is
afgerond. Dit jaar (2017) krijgen de wijkraden minder tot beschikking: waar voor bewonersondersteuning
tot en met vorig jaar een vast budget toegekend werd, dient dit nu apart aangevraagd te worden.
8. Veiligheid (Riet)
Via de facebookpagina Buurtpreventie komen veel meldingen binnen. Het wordt gewaardeerd dat
Patrick hier op reageert.
Patrick heeft jongeren die rondhingen bij Jumbo uitgenodigd voor een gesprek. Hij heeft uitgelegd hoe
hun aanwezigheid overkomt op wijkbewoners.
Sindsdien lijkt het beter te gaan en komen minder meldingen binnen.
Rondom het Molenpark is sprake van inbraken. Het is meermalen voorgekomen dat ruiten werden
ingegooid, waarna op een later tijdstip – als door de inbrekers vastgesteld is dat er niets aan de hand is –
naar binnen gegaan / ingebroken wordt.
9. Wijkkrant
Vorige keer is de verspreiding goed gegaan, maar liet deze keer te wensen over. De wijkraad heeft verhaal
gehaald en De Molen is alsnog bezorgd.
10. OASIS-games (Jamila)
Studenten van het Nova College zijn de afgelopen weken hard aan het werk geweest en op 30 maart zal
hierover een presentatie gehouden worden in de Waddenschool.
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11. Groen: voortgang plannen bomen en voortgang Aarwinkelweg/Korenburgerweg (Ruud L)
De bijeenkomst hierover werd zeer goed bezocht. Geen nieuwe ontwikkelingen.
De website van de Gemeente voor het aanmelden voor de ‘Bomenparticipatie’ is sinds vorige week in de
lucht.
Het ontwerp voor Brammershoop / Ellertsveld wordt besproken met de betreffende bewoner en met de
gemeente.
Er zijn veel klachten met betrekking tot het onderhoud. Veel mensen storen zich aan het feit dat er net
zoveel aan gemeentelijke heffingen wordt betaald als door mensen in de stad, terwijl bij het onderhoud
de prioriteit ligt bij het centrum. Het centrum is (volgens het handboek) ingedeeld in categorie A, terwijl
Schalkwijk – en dus ook Molenwijk – is ingedeeld in categorie C en zelfs D.
12. Contacten scholen (Riet, Patrick)
Geen nieuwe ontwikkelingen
13. MOR Lijst (Loes)
Het is duidelijk geworden dat het KCC (Klantencontactcentrum) van de gemeente de definitieve
terugkoppeling geeft bij telefonische meldingen.
Een nieuwe MOR-lijst wordt niet ontvangen van de gemeente; Riet zal het 4WO vragen dit voortaan door
te sturen.
14. Plannen Koningsdag (Ruud)
De viering van Koningsdag zal plaatsvinden op het parkeerterrein van Winkelcentrum Schalkwijk. De vier
wijkraden van Schalkwijk doen allemaal mee. Scouting zal het opzetten van de kraampjes, alsmede het
regelen van het verkeer op zich nemen.
Kinderen kunnen zich laten schminken – er zijn hier overigens nog mensen voor nodig – en er zal tevens
een springkussen zijn.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Dit bedrag komt aan het einde van de dag – wanneer de overgebleven
spullen en het afval is opgeruimd – terug bij de huurder.
De winkels zijn die dag gesloten.
15. Ontwikkelingen in de wijk
Persleiding
Het traject is bijna klaar. Er zal op worden toegezien dat alles weer netjes wordt achtergelaten. Wellicht
is ophogen of inzaaien nodig. Doordat er de hele winter stalen (rij-)platen gelegen hebben, zal het niet
direct weer groen zijn.
Gemaal
Het bouwhek gaat weg. In verband met de veiligheid van bijvoorbeeld kinderen zal een nieuw hek
geplaatst worden. Daarna wordt het oude gemaal gesloopt.
Zwemmerslaan
In verband met de ontwikkelingen aan de Zwemmerslaan met betrekking tot de Tiny Houses, een nieuwe
woonwijk, alsmede de werkzaamheden aan de Europaweg ontvangen omwonenden een brief.
Tjaden-terrein
Het terrein is verkocht aan projectontwikkelaar Wibaut. Het Jaagpad wordt doorgetrokken; bomen zullen
blijven staan.
Op onze website is hierover meer informatie te vinden.
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16. Nieuwe website
De nieuwe, gebruikersvriendelijkere website is in de lucht, evenals de nieuwe Facebook-pagina.
17. Tiny Houses (Joop)
Zie 15.
18. Rondvraag wijkraad
Geen vragen / opmerkingen
19. Rondvraag bezoekers
John Bijvoets vraagt zich af of het de bedoeling is dat er meer evenementen in het Molenpark gaan komen
en of parkeerplaatsen hiervoor ten koste van het groen zullen gaan. Riet: De organisatie van Schalkwijk
aan Zee is gewijzigd en is niet meer van commerciële aard. Evenementen als Cruise and Dance en
Schalkwijk aan Zee zullen blijven. Parkeerplaatsen zullen niet ten koste gaan van het groen: wat groen is,
blijft groen.
Hennie Wijlens is benieuwd naar de status met betrekking tot de belijning van de Zwemmerslaan.
Er is via meerdere kanalen geprobeerd de uitvoering hiervan naar voren te halen, maar dat is helaas niet
gelukt. De belijning staat op de planning voor september.
De Klankbordgroep voor de wandelpromenade / middengebied Sandenburg, Prattenburg en Engelenburg
heeft het idee dat inspanningen hieromtrent teveel naar de wijkraad getrokken worden, terwijl zij hier al
een aantal jaren mee bezig zijn. Riet geeft aan dat dit zeker niet de opzet is, en stelt voor in de volgende
wijkkrant een stukje over de Klankbordgroep te plaatsen.
Hierna dankt Riet de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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