Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 13 juni 2017

Locatie: Restaurant de Molenplas
Aanvang 19.45u

Bestuur:
Leden:
Notulist:

Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).
Wouter Moné; Joop Spiekermann; Loes Penning; Ruud Licht; Jamila Ereduani.
Sylvia van den Berg.

Opening vergadering door de voorzitter
Riet heet alle aanwezigen welkom en stelt de leden van de wijkraad voor.

Riet vertelt in het kort over de activiteiten van de wijkraad:
- Werkgroep Molenplas / Molenpark
De groep bestaat uit een zestal mensen en komt twee keer per jaar bij elkaar.
- Het oude gemaal van de Groote en Kleine Polders
De sloop hiervan is eind juni afgerond.
- De afvalwatertransportleiding
Door het sluiten van de afvalwaterzuivering in Heemstede is een persleiding aangelegd voor het
transport van afvalwater van de inwoners van Heemstede naar de waterzuivering van Schalkwijk.
- Het middengebied (Sandenburg, Prattenburg en Engelenburg)
Door de gemeente Haarlem is benodigd budget vrijgemaakt voor het wegwerken van achterstallig
onderhoud.
- Veiligheid en preventie
Geregeld overleg met gemeente en politie. Tevens contacten met handhaving en de What’sApp-groep
buurtpreventie. Onderwerpen zijn o.a. hangjongeren, afval, inbraak.
- Tiny Tim Houses aan de Zwemmerslaan
- De Oasis-games (waaronder de Vossenjacht en Dromenvangers)
- Communicatie (website, Facebookpagina en wijkkrant De Molen)
Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017
Ruud Norg presenteert het financieel jaarverslag over het jaar 2016 en de begroting voor 2017. De
kascontrole is uitgevoerd door Loes en een wijkbewoner.
Om de hoge huurkosten van de vergaderruimte op te vangen wordt de ruimte opengesteld voor andere
doeleinden. Tevens bestaat de intentie meer invulling te geven aan de ruimte, bijvoorbeeld als
ontmoetingscentrum of buurt-huiskamer.
Gastspreker Rob Entes (omgevingsmanager fa. Ooms) over de op komst zijnde werkzaamheden Europaweg
De herinrichting van de Europaweg vindt plaats tussen de Schouwbroekerbrug en de Aziëweg. De
werkzaamheden bestaan uit het versmallen van de rijbaan (van 2x2 naar 2x1), het aanbrengen van nieuw asfalt
en het aanleggen van een brede groene middenberm. Vier kruisingen in dit traject worden heringericht met
een rotonde. Dit zijn de kruisingen van de Europaweg met de:
- Zwemmerslaan - Engelandlaan
- Laan van Angers – Zuiderzeelaan
- Groningenlaan
- Costa del Sol
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Planning
• Voorbereidende werkzaamheden: 31 juli tot 28 augustus. Aanpassing Europabrug en
voorbereidende werkzaamheden aan kruispunten.
• Fase 1: 29 augustus tot medio oktober. Aanleg van nieuwe situatie aan de noordwestzijde van de
Europaweg. Al het verkeer rijdt over de Zuidoostelijke rijbaan. De aansluiting van de Engelandlaan
op de Europaweg wordt afgesloten. Verkeer kan via de Laan van Angers de Europaweg op rijden.
• Fase 2 t/m fase 4: medio oktober 2017 tot voorjaar 2018. Gefaseerde uitvoering van zuidwestelijke
zijde van de Europaweg.
• Fase 5: voorjaar 2018. Aanbrengen definitieve deklagen en weginrichting van de Europaweg tussen
de Aziëweg en de Schouwbroekerbrug. De Europaweg wordt in fases gedurende de avond en nacht
afgesloten.
• Gereed: zomer 2018
Vragen en informatie:
Procesmanager gemeente dhr. A. de Boo: alg nr. gemeente 14023 of antwoord@haarlem.nl
Omgevingsmanager dhr. R. Entes: 06 – 1904 3782

Gastpreker Mark van der Heide (stedenbouwkundige Urban Design) over het Tjaden-terrein / Zuid
Schalkwijkerweg
Landelijk wonen aan het water en toch vlakbij de Haarlemse binnenstad. Wibaut wil 30 tot 38 woningen
realiseren op het voormalige terrein van Tjaden (ca. 15.880 m2).
Van oudsher was het een bedrijfsterrein met werkplaatsen, loodsen en kantoren. De grond is door
Wibaut samen met AIVM van de familie Tjaden gekocht.
Vragen en informatie:
Gerald van Hulten (projectmanager): info@zuidschalkwijkerweg58.nl of 020 421 70 84.
Website: www.zuidschalkwijkerweg58.nl (ook voor nieuwsbrief).
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