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De wijkraad Molenwijk bestaat uit een aantal vrijwilligers, die met elkaar de belangen van de 

bewoners van onze wijk behartigen richting de gemeente Haarlem. 

 

 

Samenstelling wijkraad 
De wijkraad heeft in het jaar 2016 veel wijzigingen ondergaan. Begin januari 2016 bestond de 

wijkraad uit: 

Jelte Klokman – voorzitter 

Ruud Norg - penningmeester 

Frides Laméris, Wouter Moné, Stascha Nelis – leden wijkraad. 

 

Gedurende het jaar 2016 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: 

- Er is afscheid genomen van Jelte Klokman, Frides Laméris en Stascha Nelis. 

- Toegetreden tot de wijkraad zijn:  Riet Ooms – voorzitter 

Patrick Bijvoet – vicevoorzitter 

Jamila Ereduani - lid 

Ruud Licht – lid 

Per 31 december 2016 bestond de wijkraad uit 6 leden. 

 

Half mei 2016, slechts enkele dagen na onze jaarvergadering, ontvingen wij het bericht, dat onze 

voorzitter, Jelte Klokman, was overleden. Een groot verlies voor de wijkraad; hij besteedde heel 

veel tijd aan het werk voor de wijk en deed dit met alle energie, die hij in zich had.  

 

De wijkraadsvergaderingen (elke 3e dinsdag van de maand) werden door steeds meer 

geïnteresseerden uit de wijk bijgewoond. Bij de vergadering van november waren 11 gasten 

aanwezig. Deze gasten vertegenwoordigden diverse groeperingen: bewoners, VvE’s, 

Spaarnelanden en de politiek. Met de aanwezigheid van deze gasten is het bestuur bijzonder blij: 

het betekent dat het werk van de wijkraad kritisch wordt gevolgd en dat is goed! Dat houdt ons 

scherp! Het zegt ook, dat de bewoners van de wijk zich willen inzetten voor goede 

leefomstandigheden en een fijne sfeer in Molenwijk. 

 

De website, die in 2015 van start is gegaan, is regelmatig bijgehouden. Maar dit werd moeilijk na 

het overlijden van onze voorzitter, die deze klus op zich genomen had. De verversing van de site, 

en het plaatsen van nieuwsberichten heeft in de tweede helft van 2016 maar mondjesmaat 

plaatsgevonden. Vandaar de oproep van de wijkraad om iemand aan te trekken, die verstand van 

dit soort zaken heeft en die tijd en interesse heeft om de site (die vernieuwd zal gaan worden – en 

nog simpeler bij te houden) up-to-date te houden. 
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Erg trots zijn we op onze wijkkrant: 4 x per jaar geven we als wijkraad een mooie glossy uit, 

waarvan een maal de krant wordt gedeeld met de andere drie Schalkwijkse wijkraden (in 

december komt de glossy: Mijn Schalkwijk – in 2016 Mijn Haarlem) uit. De overige drie uitgaven 

worden door onze eigen redacteur in samengesteld en deze worden huis aan huis in Molenwijk 

verspreid. 

Omdat de uitgave van deze wijkkrant erg mooi is, is de kostenpost die hieraan is verbonden, 

redelijk hoog. De wijkraad biedt advertentieruimte aan aan Molenwijkse bedrijven om zodoende 

de uitgave van de wijkkrant te kunnen borgen. 

Veel dank aan Wouter Moné voor de samenstelling van de krant en voor het leveren van de 

prachtige foto’s. 

 

Samenwerking en overleg 
Voor wat betreft het onderhouden van de contacten met diverse belangengroeperingen, 

gemeentelijke instanties etc. is in 2016 de lijn van 2015 voortgezet. 

De wijkraad was in 2016 vertegenwoordigd in de volgende overleggen:  
 

Beleidsoverleg/ Vier wijkraden Schalkwijk 

Een overleg waarin de vier wijkraden, woningcorporaties, de gemeente, de politie en de sociale 

partners zijn vertegenwoordigd. De vergaderingen vonden eens per zes weken plaats. Tijdens 

het overleg worden projecten in Schalkwijk besproken. De burgemeester van Haarlem neemt 

deel in dit overleg voor wat betreft speciale onderwerpen. Het overleg biedt de wijkraden een 

platform om de voor hun wijk specifieke problemen in te brengen. In 2016 is negen keer 

vergaderd. 

Namens de wijkraad Molenwijk neemt de voorzitter deel aan dit overleg. 
 
Overleg wijkraden Schalkwijk 

In 2014 is een apart overleg gestart, parallel aan het Beleidsoverleg/Vier wijkraden. De vier 

voorzitters komen kort bij elkaar om samen met de gebiedsregisseur van de gemeente zaken 

onderling af te stemmen. In 2016 heeft dit overleg vijf keer plaatsgevonden. 
 
Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk 

In het afgelopen jaar is er meerdere keren samen met de afdeling Verkeer van de gemeente 

overleg gevoerd. Voor onze wijk was vooral de planvorming rond de Europaweg van belang. De 

werkgroep Verkeer en Vervoer heeft in 2016 een plan voorbereid om aan de schoolverlaters van 

de Schalkwijkse basisscholen een verkeersles aan te bieden, te geven door de politie, de ANWB 

of anderszins. De scholieren krijgen dan een setje fietsverlichting met logo van de vier 

Schalkwijkse wijkraden als aandenken. Uitvoering van dit plan zal in 2017 gebeuren. 
 
Contacten met VvE’s middengebied 

     De wijkraad volgt samen met de VvE’s van Engelenburg, Prattenburg en Molenwijk I en II en 

Overspaern Makelaardij de gemeente op de voet met betrekking tot de uitvoering van het 

wegwerken van het achterstallig onderhoud. Er is het benodigde budget vrijgemaakt. De 

uitvoering van de werkzaamheden zal in 2017 gaan plaatsvinden.  
 
Contacten m.b.t. aanleg persleiding rioolwaterzuivering 

De afvalwaterzuivering in Heemstede wordt in 2017 gesloten. Het afvalwater van de inwoners 

van Heemstede wordt dan met een persleiding getransporteerd naar de afvalwaterzuivering in 

Schalkwijk. Met de werkzaamheden is in het najaar van 2016 begonnen. De wijkraad volgde de 

voortgang van deze werkzaamheden en had regelmatig contact met de gemeente over deze 

aanleg. 

 



3 

. 
 

 

 

Veiligheid en preventie 

Met de komst van de nieuwe vicevoorzitter van de wijkraad (aanleiding voor zijn komst waren 

problemen met hangjongeren) is het issue van veiligheid en preventie scherper op de agenda 

van de wijkraad gekomen. Hij steekt veel tijd en energie in dit onderwerp door middel van 

contacten met politie, handhaving, de What’s App groep buurtpreventie e.d. Ook de gemeente 

is regelmatig aanwezig op de vergaderingen van de wijkraad met het oog op veiligheids- en 

preventiezaken.  
 
Projecten en activiteiten 
 
Cruise and Dance 

Ook in de zomer van 2016 heeft het festival Cruise and Dance plaatsgevonden weer aan de 

Molenplas. De informatie naar de bewoners is tijdig door de organisatie van het festival 

gedaan. 

 

Schalkwijk aan Zee 

In 2016 werd het eerste lustrum van het festival ‘Schalkwijk aan Zee” gevierd. Bij de opzet is 

gebruik gemaakt van de door ons in 2014 opgestelde evaluatie van het festival. In 2016 heeft de 

wijkraad Molenwijk zich als enige gepresenteerd tijdens het festival, hetgeen behoorlijk veel 

goede contacten heeft opgeleverd. 

 

De Molenplas 

Vanuit de wijkraad is een werkgroep Molenplas/park opgericht. Deze werkgroep gaat samen 

met de gemeente aandacht schenken aan het gebruik van de zwemlocatie van de Molenplas en 

het omliggende park. De werkgroep bestaat uit 4 wijkbewoners (allen wonen dicht bij het 

Molenpark), vertegenwoordigers van de gemeente, Spaarnelanden en restaurant de Molenplas. 

Het is de bedoeling dat deze werkgroep 2x per jaar bij elkaar komt: een maal na het 

zomerseizoen en een maal voor de start van het seizoen. Door een evaluatie te maken na het 

seizoen en een verbeterplan op te stellen, dat voor aanvang van het nieuwe seizoen 

verwezenlijkt zou moeten zijn, hopen we het gebruik van deze prachtige locatie voor alle 

bezoekers zo plezierig mogelijk te maken en te houden. 

 

Energie 

De plannen om in Schalkwijk een warmtenet uit te rollen en het realiseren van 

energiebesparende maatregelen, onder meer bij VvE’s zijn in 2016 door de wijkraad gevolgd. Er 

is in 2016 niet echt veel vooruitgang geboekt voor wat betreft de proefboringen naar 

geothermie. 

Voor wat betreft de energiebesparende maatregelen in met name de straatverlichting zijn de 

eerste – kleine – projecten verwezenlijkt. 

De wijkraad is constant in overleg met de gemeente over deze projecten. 

 

Tiny Houses op voormalig schoolterrein Zwemmerslaan 

De Gemeente Haarlem onderzoekt de mogelijkheid tot plaatsing van een 10-tal Tiny Houses op 

dit nu nog braakliggende terrein. Enthousiaste mogelijke bewoners komen regelmatig bijeen in 

onze vergaderruimte aan de Zwemmerslaan om plannen te ontwikkelen. Samen met de 

gemeente zullen zij met een plan komen om deze mobiele, zelfvoorzienende huisjes zo lang als 

dit kan op deze plek in Haarlem te plaatsen. De gemeente heeft aangegeven dat zij de garantie 

krijgen, dat de huisjes 10 jaar lang in Haarlem een plek zullen toegewezen krijgen. Dit is niet 

noodzakelijkerwijs steeds dezelfde plek: zodra daar definitieve bestemmingsplannen worden 

goedgekeurd, krijgen de huisjes een andere plek toegewezen. 


