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     Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 16 januari 2018 Locatie: Frieslandlaan 10 Aanvang 19.30u   Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).    Leden:    Wouter Moné; Joop Spiekermann; Loes Penning.   Notulist:  Sylvia van den Berg.  Gasten : Roel Schaart (Verkeer & Vervoer); Isabelle Wisse (PvdA/bewoonster Molenwijk);Sander van den Raadt (Trots); Bert de Laat (bewoner/herinrichting ventweg Prattenburg); Geert Wagenaer (bewoner); Wim Saelman (bewoner) Afwezig : Jamila Ereduani (wijkraadslid, afgemeld); Cengiz Karagus (wijkagent, afgemeld); Kitty van Tooren (Veiligheid en Handhaving, afgemeld) Ruud Vader (bewoner/wijkkrant, afgemeld)   1. Opening vergadering door de voorzitter Riet opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij meldt dat Ruud Licht afziet van verdere werkzaamheden voor de wijkraad. Hierdoor wil zij een oproep plaatsen voor zowel een nieuw lid van de wijkraad, alsmede iemand die met verstand van zaken de werkgroep ‘Groen’ kan begeleiden.  2. Notulen wijkraadvergadering d.d. 21 november 2017  Er zijn geen opmerkingen; notulen goedgekeurd  3. Ingekomen stukken / vragen 
 Prullenbakken Molenpark 
 Buurtpreventie-App Molenwijk 
 Inbraken Vredenburg / Poelgeest 
 Verlichting rotondes / overlast lange rijen auto’s 
 Joke Vink neemt afscheid van Pré Wonen 
 Volgende vergadering: ontwikkelingen Zwemmerslaan (W. Dieben, gem Haarlem)  4. Verkeer en Veiligheid (inbraken, autobranden) De politie was blij te kunnen melden in het 4 wijkradenoverleg dat het aantal inbraken in het algemeen was gedaald. Helaas staat dat haaks op de vele meldingen van inbraak die de wijkraad binnenkrijgt. De politie heeft geen zicht op bepaalde daders en kan momenteel niet veel meer doen dan extra surveilleren. Er is budget beschikbaar, wat betekent dat er meer mankracht komt.  Verder is het zaak voor de bewoners het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken en bij verdachte zaken direct gebruik te maken van de ‘WhatsApp-buurtpreventie’. Uiteraard pas nadat melding is gedaan bij de politie.  5. Verslag bijeenkomst Tjaden-terrein en Zuid Schalkwijkerweg De aanpak gebeurt in twee fasen: eerst de reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg, daarna het terrein van Tjaden. De Zuid Schalkwijkerweg is van oorsprong een waterschap dijk, wat betekent dat er (wettelijke) regels en beperkingen zijn ten aanzien van de reconstructie. Er gaat heel wat onderzoek aan vooraf voordat er sprake kan zijn van een definitief ontwerp. Er wordt rekening gehouden met zaken als veiligheid, wel/geen toename verkeer, bereikbaarheid hulpdiensten, constructie, etc. 
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(vervolg) Er is er een klankbordgroep opgericht, waar o.a. Joop en Ruud Norg aan deelnemen. Ook zijn twee bewoners van de weg in de groep opgenomen. Joop geeft een verslag van de meest recente ontwikkelingen en geeft aan dat een officieel verslag nog in de maak is.  6. Versterken groengroep (Zie tevens agendapunt 1) De wijkraad zoekt versterking voor de werkgroep Groen. Iemand met verstand van zaken en hart voor de wijk, die iedere eerste woensdag van de maand met de groep de wijk ingaat om te begeleiden bij de ‘groenwerkzaamheden’. Er is momenteel een kleine, maar zeer enthousiaste groep deelnemers, waar de wijkraad graag nog meer mensen enthousiast voor wil maken. Of iemand nu elke week of twee keer per jaar kan / wil bijdragen maakt daarbij niet uit. We hebben al gemerkt dat de werkzaamheden van de groep aanstekelijk werken bij passanten en buurtbewoners.   7. Contacten scholen De wijkraad heeft goede contacten met de Waddenschool. De intentie is op korte termijn ook de andere scholen te bezoeken.   8. Toekomstplannen wijkraad Molenwijk 
 Beachvolleybalveld Molenpark Riet maakt zich sterk voor een beachvolleybalveld in het Molenpark ten behoeve van recreanten, basisscholen en jongeren. Er is contact met de vereniging Spaarnestad over mogelijkheden enkele uren per week “les” te geven aan jongeren. Zij heeft over de mogelijkheden van de aanleg hiervan contact gehad met afdeling sport van de gemeente. Die zal e.e.a. uitzoeken: bestemmingsplan, vergunningen, kosten etc. 
 Wijkgebouw Uit verschillende gesprekken met bewoners is gebleken dat Molenwijk behoefte heeft aan een wijkgebouw. Dit gebouw zal multifunctioneel moeten zijn en voor alle leeftijdsgroepen. De wijkraad is hierover in gesprek met DOCK. Ook gezien de kosten die met een wijkgebouw gemoeid zijn, zal de verwezenlijking hiervan pas op wat langere termijn mogelijk zijn.  9. Rondvraag 
 Riet meldt dat een subsidieaanvraag is gedaan voor een container voor de materialen van de werkgroep Groen. 
 Isabelle vraagt of de wijkraad iets weet van de (voorlopige) plaatsing van de nieuw Vodafone-antenne. Dit is niet het geval. Sander zal hierover een vraag stellen bij de gemeente. 
 Isabelle vraagt wat de status is van de Tiny Houses, maar de wijkraad heeft hier niets nieuws over vernomen. Sander geeft aan dat de bouw waarschijnlijk in april zal aanvangen. 
 Wim meldt dat de verlichting op de Europaweg – met name op de rotondes – de veiligheid niet bevordert: op sommige stukken ontbreekt verlichting en op de rotondes is de verlichting dusdanig opgesteld dat je er ’s avonds eerder door verblind wordt dan dat het de rotonde verlicht. Gezien de vele klachten hierover wordt dit in de vergadering van Verkeer & Vervoer op 17 januari meegenomen. 
 Bert verzoekt de wijkraad hun plan (Herinrichting ventweg Prattenburg) aangaande het sportveldje mee te nemen wanneer Michel de Graaf de wijkraden van Schalkwijk binnenkort benadert inzake de sportveldjes in Schalkwijk. Dit is toegezegd. 
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  (vervolg) 
 Bert heeft contact gehad met de gemeente inzake de herplaatsing van ophaalpunten (grof) afval. Molenwijk staat voor september op de planning. 
 Voor wat betreft de wandelpromenade (Sandenburg/Prattenburg/Engelenburg) weet Bert te melden dat de gemeente nog geen aannemer heeft kunnen vinden die de renovatie voor het beschikbare bedrag wil uitvoeren.  10. Sluiting Hierna dankt Riet de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 


