Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 15 augustus 2017

Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1
Aanvang 20.00u

Aanwezig

:

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

Gasten

:

Afwezig

:

Roos Holdorp (What’sApp Buurtpreventie); Ruud Vader (bewoner); Annetta Langreder
(bewonersgroep ventweg Prattenburg); Tiny van Schie (bewoonster); en nog een aantal
wijkbewoners.
Joop Spiekermann; Jamila Ereduani.

1.

Opening vergadering door de voorzitter
Riet opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ondanks de vakantieperiode gaan de ontwikkelingen gewoon door. Zoals bijvoorbeeld Schalkwijk aan
Zee, dat op zondag 3 september plaatsvindt aan de Molenplas en het vervolg van de Oasis Games (zie
ook agendapunt 8).

2.

Notulen wijkraadvergadering d.d. 16-05-2017 en jaarvergadering d.d. 13-06-2017
De notulen van de wijkraadvergadering van 16 mei zijn goedgekeurd;
De notulen van de jaarvergadering van 13 juni zijn goedgekeurd.
We hebben veel positieve geluiden gehoord aangaande de jaarvergadering, ook van de gemeente: de
jaarvergadering van wijkraad Molenwijk bleek de best bezochte jaarvergadering van alle wijkraden!

3.

Politieke zaken
De wijkraad heeft een gesprek gehad met wethouder Cora-Yfke Sikkema met betrekking tot het ‘groen’.
Samen met de andere drie wijkraden van Schalkwijk en met de politieke partijen zijn we aan het polsen
wie wat belangrijk vindt en óf de gemeente hier iets mee doet en of wát er gedaan wordt aansluit bij de
geïnventariseerde belangen.

4.

Opstarten werkgroep “groen” (vrijwilligers voor het uitvoeren van groenwerkzaamheden o.l.v.
deskundigen)
De wijkraad wil een werkgroep opstarten zoals in Meerwijk en Europawijk, met veel vrijwilligers. Het is in
Molenwijk hard nodig om iets met het groen te doen. Loes en Ruud (Licht) nemen dit op zich i.s.m.
Marieke van der Kaa, relatiemanager Schalkwijk van Spaarnelanden.
In wijkkrant “De Molen” zal een oproep onder wijkbewoners gedaan worden zich aan te melden.
Roos geeft aan dat het park tussen de ‘burgen’ dringend toe is aan onderhoud: er is veel onkruid,
waardoor het park een verpauperde indruk maakt. Ook is hierdoor geen overzicht (geen doorkijk), wat de
overlast van jongeren in de hand werkt.
Riet denkt dat het park wellicht een goede pilot is. Zij benadrukt dat het de bedoeling is zoveel mogelijk
mensen enthousiast te maken hier aan mee te doen, zodat meerdere plekken onder handen genomen
kunnen worden.
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5.

Voortgang SCAS
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS) is opgericht op verzoek van de gemeente. Drie van de
vier wijkraadvoorzitters in Schalkwijk zijn verbonden aan deze stichting.
Momenteel wordt er één keer per maand een concert gehouden in Winkelcentrum Schalkwijk. Dit wordt
gedaan door jeugdig talent en veelal licht klassieke muziek. Het is de bedoeling deze concerten vaker te
laten plaatsvinden.
Na de verbouwing van het winkelcentrum zal Schalkwijk beschikken over een podium voor culturele
activiteiten.
Het evenement Schalkwijk aan Zee stond op omvallen en was te commercieel geworden. SCAS is van
mening dat dit evenement een Schalkwijks feest moet zijn, met o.a. artiesten uit Schalkwijk of Haarlem
en heeft de organisatie hiervan opgepakt.
Een kraam is gratis, maar je moet wel wat te bieden hebben voor de bezoekers.

6.

Wijkkrant ‘De Molen’
De kopij voor De Molen ligt bij de drukker. Naar verwachting wordt de wijkkrant binnen 14 dagen huis
aan huis verspreid in Molenwijk.
Riet merkt nog het volgende op inzake de Haarlem Glossy:
Er is slechts ruimte voor twee pagina’s per Haarlemse wijkraad. Deze pagina’s moeten door de wijkraden
zelf gevuld en aangeleverd worden en er moet voor betaald worden. Bovendien wordt de glossy niet huis
aan huis verspreid, maar zal op verschillende plaatsen – in de stad – verkrijgbaar zijn.
Wanneer alle wijkraden van Haarlem meedoen vindt Riet het geen goede zaak als Molenwijk er niet in
voorkomt. Echter, zelf het werk verzetten én daarvoor betalen is niet reëel. Riet heeft dit aan de uitgever
en de gemeente laten weten en wacht op antwoord.
Tenminste één Schalkwijkse wijkraad heeft laten weten niet mee te willen doen: men wil het benodigde
werk niet op zich nemen en er is geen budget voor.

7.

Verslag bijeenkomst over bebouwing Zwemmerslaan
Op 10 juli jl. was een bespreking over de definitieve bebouwing aan de Zwemmerslaan. De bedoeling is
met ongeveer 130 woningen een ‘wijk van de toekomst’ neer te zetten. Eén van de belanghebbenden
heeft uitgesproken dat de gemeente bij deze aanbesteding niet naar de hoogste bieder zou moeten kijken,
maar naar de inhoud van het plan, anders bestaat het risico dat er weliswaar prachtige woningen staan
– klaar voor de toekomst – maar niet voor iedereen bereikbaar / haalbaar.

8.

OASIS-games – organisatie workshop en tweede deel
In september vindt – in twee lange weekenden - het vervolg van de Oasis-games plaats met o.a.
workshops. In het eerste weekend (15-18 september) de ‘Dromenvanger’: de wijk in om te zien wat de
wensen van de bewoners zijn. In het tweede weekend (22-25 september) wordt één van de verzamelde
dromen waargemaakt.
Het tweede weekend valt samen met de Nationale Burendag (23 september).
Zowel in ‘De Molen’ als op onze website en Facebookpagina is hierover informatie te vinden.

9.

Groen: gesprek wethouder en voortgang Ellertsveld
Ruud (Licht) en Riet hebben ‘een goed gesprek’ gehad met de wethouder inzake het groen in Molenwijk.
Het is een begin, maar de wijkraad wil dat er persoonlijk gekeken wordt naar de probleemplekken met
betrekking tot groen en bestrating, zodat het beeld hiervan duidelijker wordt.
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(vervolg)
Wel kan gemeld worden dat in de Kadernota een voorstel staat om het onderhoudsniveau van C naar B
op te trekken per 2018. Dit voorstel kan op steun van de raad rekenen, dus.... vanaf volgend jaar gaan
we verbeteringen zien!
De situatie Ellertsveld is onveranderd! Haarlems Dagblad heeft een artikel gewijd aan de strijd van de
heer Joon, die de gemeente al jaren probeert aan te sporen iets te doen aan de onveilige situatie rondom
zijn woning door instabiliteit van bomen.
De heer Joon waagt nog een laatste poging actie te bewerkstelligen door een klacht in te dienen bij de
Ombudsman.
10. Ontwikkelingen in de wijk
a. Afronding project nieuwe gemaal
In verband met de veiligheid moest een hek geplaatst worden rondom het nieuwe gemaal. Er is nu
weliswaar een hek geplaatst, maar bij een rondgang bleek dat het hek openstond!
Het oude gemaal moet nog gesloopt worden. Riet vraagt zich af of het een leuk idee is het gemaal
niet helemaal af te breken en daar een zit- of hangplek te realiseren. De overige aanwezigen konden
zich hierin wel vinden.
b. Planning werkgroep Molenpark/plas evaluatie zomer 2017
Vlak voor de vergadering was er een kort overleg over de honden-losloopplekken. Doordat er
verschillende belangen spelen is het een lastig onderwerp. Er valt uit het overleg dan ook nog geen
conclusie te trekken.
c. Start werkzaamheden Europaweg
Binnen veertien dagen zullen de werkzaamheden aan de Europaweg aanvangen.
Tijdens een bijeenkomst hierover vroeg Riet of het niet leuk zou zijn om op de rotondes iets van
kunst te plaatsen. Omgevingsmanager Rob Entes heeft daar een hard hoofd in: “de gemeente heeft
al precies bepaald op welke plek welk boompje of struikje komt”.
Roos merkt op: Er komen vier rotondes en er zijn vier wijkraden in Schalkwijk. Kan daar niet iets mee
gedaan worden?
11. Rondvraag wijkraad
Geen vragen of opmerkingen.
12. Rondvraag bezoekers
Geen vragen of opmerkingen.
Hierna sluit Riet de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid.
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