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     Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 november 2017 Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 Aanvang 20.00u   Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).    Leden:    Wouter Moné; Joop Spiekermann; Ruud Licht; Jamila Ereduani.   Notulist:  Sylvia van den Berg.  Gasten : Cengiz Karagus (wijkagent); Ruud Vader (bewoner/wijkkrant); Jaques Amand (Trots); Christiaan Verwer (ambassadeur Spaarnelanden); Mw L. Nelis (bewoonster) Afwezig : Loes Penning (wijkraadslid; afgemeld)   1. Opening vergadering door de voorzitter Riet opent de vergadering en heet iedereen welkom  2. Notulen wijkraadvergadering d.d. 17 oktober 2017  Er zijn geen opmerkingen; notulen goedgekeurd  3. Ingekomen stukken / vragen 
• Verdwijnen insecten door maaien bermen e.d. 
• Straatverlichting Europaweg 
• Wandelpad Ringvaart 
• Bewonersbrief werkzaamheden Aarwinkelweg e.o. 
• 30/50km zones Molenwijk 
• Energiecoach 
• Gemeentelijke zorgpolis voor Haarlem Pashouders 
• Bewonersparticipatie 2018 e.v.  4. Verslag ronde Meerwijk met buurtouders en hoe nu verder In wijkkrant De Molen wordt het verslag van Ruud Vader gepubliceerd. Ruud neemt contact op met Kitty van Tooren (Gemeente Haarlem, Openbare Orde en Veiligheid) voor overleg en zal de bevindingen / conclusies bij de volgende bestuursvergadering van de wijkraad bespreken. Vervolgens zal bepaald worden hoe het project Buurtouders in Molenwijk opgezet kan worden.  5. Eerste activiteiten werkgroep “groen” De kleine groep heeft veel werk kunnen verzetten bij het bruggetje en rondom de vijver (bij Jumbo) en de parkeerplaats op Engelenburg, voorzien van de materialen die Spaarnelanden heeft geleverd.  Meer mensen hebben zich geïnteresseerd getoond, wat de mogelijkheid geeft meer projecten aan te pakken.  6. Verkeer en veiligheid 
• Europaweg Fase 2 van de herinrichting van de Europaweg wordt als storender ervaren dan Fase 1. Door het tegelijk afsluiten van meerdere toegangswegen van Molenwijk is men langer onderweg dan gebruikelijk. Ook de werking van de verkeerslichten zorgt voor lange rijen.  
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  (Vervolg) Aanpassen of verkorten van de groen/rood-werking zal echter niet leiden tot kortere rijen, maar wel tot een chaotischer kruising.  De tijdelijke doorgang tussen de Zwemmerslaan en de Amelandstraat heeft voor klachten van omwonenden geleid. Voor fietsers is de huidige situatie niet veilig. Ook het parkeren van auto’s langs de weg op de Amelandstraat aan de kant van de Zuiderzeelaan levert ergernissen op.  Helaas worden er ook onveilige en onoverzichtelijke situaties gecreëerd door de weggebruikers zelf. Het komt geregeld voor dat zowel automobilisten als fietsers en scooterrijders zich niet aan de regels houden door nog snel even door rood te rijden om te voorkomen dat nog langer moet worden gewacht.    
• 50km/30km wegen in Schalkwijk In Molenwijk is en blijft de ring Zuiderzeelaan / Betuwelaan / Groningenlaan een 50km zone. Voor alle straten ertussen geldt 30km.  De bedoeling is van de Engelandlaan in Europawijk een 50km-zone te maken. Cengiz geeft aan dat dat vooral een juridische aangelegenheid is: door de inrichting van de weg mag bij 30km niet gehandhaafd worden, bij 50km wel.  
• What’sApp Haarlem Tijdens overleg over een van de gemeente ontvangen e-mailbericht over What’sApp Haarlem heeft de wijkraad besloten hier niets mee te doen. What’sApp Haarlem is een initiatief van de gemeente. De wijkraad is van mening dat gebruik hiervan niet praktisch is en bovendien bijzonder veel verwarring kan veroorzaken bij de gebruikers van de What’sApp groep Buurtpreventie Molenwijk, die samen met de facebookpagina uitstekend voldoet voor onze wijk.  7. Verslag bijeenkomst werkgroep Molenplas / -park  Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Molenplas werd duidelijk dat iedereen best tevreden is over de ontwikkelingen van de afgelopen zomer. Echter, één zaak blijft een lastig punt: de hondenlosloopplek. Zowel via de wijkraad als via de facebookpagina Buurtpreventie Molenwijk zijn talloze vragen en klachten binnengekomen. Riet zal dit onderwerp opnemen met de gemeente.  8. Acties op gebied van sport voor jongeren  Volleybal in Molenplaspark en samenwerking met vereniging Spaarnestad. In het Molenplaspark worden volleybalpalen geplaatst. Het net zal worden bewaard / opgeslagen bij restaurant De Molenplas.  9. Rondvraag 
• Joop merkt op dat het oude gemaal nog steeds niet gesloopt is, ondanks de toezeggingen van Rijnland. 
• Ruud (Norg) en Riet doen de volgende aankondiging: “Dit is de laatste vergadering op deze locatie. De eerstvolgende vergadering – in januari – zal plaatsvinden op onze nieuwe locatie Frieslandlaan 10 (naast De Zoed). Ook zullen de vergaderingen in het vervolg weer om 19.30u aanvangen. Vóór de Kerst zal nog een feestelijke opening worden georganiseerd voor alle actief betrokkenen bij de wijkraad (bestuur, werkgroepen).    
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 (vervolg) 
• Ruud Vader zal Riet een folder over financiering / begeleiding  buurtprojecten toesturen, die Riet weer zal meenemen naar het 4WO. 
• Linny Nelis geeft aan dat op Saeftinge een boom staat met een blauwe stip er op. Dit betekent dat de boom verwijderd kan worden. Echter, deze boom mankeert niets! De boom ernaast daarentegen is dood. Melding via de website hierover heeft niets opgeleverd. Christiaan heeft de gegevens hierover in ontvangst genomen. 
• Riet merkt op dat op de plattegrond van Schalwijk – waarop de nog te creëren situatie rondom het winkelcentrum staat – de grenzen van de wijken niet gelijk lopen met die van de wijkraden. Zij zal hierover in overleg gaan.  10.  Sluiting Hierna dank Riet de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 


