Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 20 maart 2018

Locatie: Frieslandlaan 10
Aanvang 19.30u

Wijkraad

:

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

Gasten

:

Kitty van Tooren (Veiligheid en Handhaving); Michel de Graaf (Gebiedsverbinder);
Cengiz Karagus (wijkagent).
Bewoners: Wil Fortgens; Peter Bank; Jos Weesie; Annetta Langreder; Jean-Paul van der
Woude; John Bijvoets; Danny van der Drift; Dhr. Herrik; Rob en Riet Haak; Mw. Spring in
’t Veld; Simon Keesom; Menno Reebergen.

Afwezig

:

Loes Penning; Jamila Ereduani.

1. Opening vergadering door de voorzitter
Riet opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Veiligheid en preventie
Vele bewoners van Molenwijk zijn in de afgelopen maanden slachtoffer geworden van de
inbraakgolf die de wijk ‘teistert’. Bewoners van Weldam, Meiendel en Vogelwaarde (vanavond
aanwezig) willen weten wat hier aan gedaan wordt. Zij hebben het gevoel dat zij niet serieus
worden genomen; één van de bewoners stuurde een brief aan de burgemeester en kreeg als
antwoord dat het weliswaar vervelend is, maar dat het procentueel gezien ‘wel meevalt’. De
slachtoffers van inbraak denken hier heel anders over, vooral omdat de inbrekers ‘het rijtje
afgaan’ in de straat.
Door de hoeveelheid inbraken voelen veel bewoners zich niet veilig en zij zijn bang. Tevens zijn er
veel kosten gemaakt aan bijvoorbeeld nieuw hang- en sluitwerk, alarmsystemen, camera’s etc. Zij
vragen zich af wat er nog meer gedaan kan / moet worden.
Kitty zegt zeker niet te willen bagatelliseren en vertelt dat inbrekers na een geslaagde inbraak
vaak de woningen er omheen uitproberen. Na een opmerking over hoge bosschages die de
woningen aan het zicht onttrekken en het daardoor aantrekkelijker maken voor inbrekers stelt zij
voor om op korte termijn gezamenlijk een schouw te doen om te bekijken welke maatregelen er
genomen kunnen worden. Zij probeert tevens het plaatsen van camera’s mogelijk te maken, maar
ondervindt daarbij tegenstand: de gemeenteraad is daar geen voorstander van.
Cengiz – die vandaag voor het laatst als wijkagent Molenwijk optreedt – zegt dat het surveilleren
bemoeilijkt wordt door de autovrije zone. Verder geeft hij aan dat de bosschages ook voor de
surveillant obstakels zijn.
Cengiz benadrukt dat als iemand constateert dat ergens ingebroken wordt of wanneer personen
zich verdacht gedragen rondom een woning ALTIJD 112 te bellen. Het nummer is niet alleen voor
levensbedreigende situaties, ook voor zaken waar spoed bij gebaat is.
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2. Veiligheid en preventie (vervolg)
Op mijnpolitie.nl is veel terug te vinden over dit onderwerp.
Een aantal bewoners heeft zich direct opgegeven mee te doen aan de werkgroep voor de
‘schouw’.
Riet speelt in op het voorgaande door de ‘buurtouders’ ter sprake te brengen. Ook hiervoor heeft
een bewoner zich opgegeven. De wijkraad ziet graag dat meer bewoners zich hiervoor aanmelden.
3. Notulen wijkraadvergadering d.d. 20 februari 2018
Er zijn geen opmerkingen, waarmee de notulen zijn goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken / vragen
- Voor de status /planning onderhoud wandelpromenade: zie onze website
- De zendmast op het terrein van United Davo is van de baan. D.w.z.: de mast komt niet op
deze specifieke plek.
- De wijkraad ontvangt (nog steeds) veel meldingen die met overlast, straatvuil, dieren e.d. te
maken hebben. Helaas kan de wijkraad niet veel doen met individuele meldingen. Het is de
bedoeling dat klachten gemeld worden bij www.haarlem.nl/melding . Dit geldt ook voor
klachten over bestrating en/of verlichting. Er wordt dan een nummer toegewezen. De
wijkraad kan met dat nummer de vinger aan de pols houden.
5. Aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegronden
Op verschillende plekken in Haarlem maken bewoners gebruik van gemeentegrond, zonder dat
hierover afspraken zijn gemaakt. De gemeente wil dat het eigendom en gebruik van
gemeentegrond goed geregeld wordt. Dat kan inhouden dat de bewoner de grond aan de
gemeente moet teruggeven. In sommige gevallen is het mogelijk de grond te kopen van de
gemeente (alleen huiseigenaren, geen huurders).
Wanneer er een (onderhouds-) contract tussen de gemeente en de bewoner is gesloten, blijft het
zoals het nu is.
Bewoners die zich voor de spijtoptantenregeling melden bij de gemeente, krijgen een korting van
10% op de koopsom, mits koop mogelijk is. Commerciële partijen zijn hiervan uitgesloten.
Jean-Paul heeft zich gemeld bij de gemeente en zal ons op de hoogte houden van het verloop.
6. Aanwezigheid wijkraad op Participatiemarkt 28 maart – vacatures wijkraad
Locatie Bibliotheek Haarlem Schalkwijk – Fie Carelsenplein 2. De wijkraad zal hier aanwezig zijn,
onder meer met openstaande vacatures binnen de wijkraad.
Jean-Paul is in zijn hoedanigheid als penningmeester van Stichting Speelgoedbank ook
geïnteresseerd in een informatiestand.
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7. Rondvraag



Jean-Paul en Wouter hebben overleg met betrekking tot een stukje in ‘De Molen’ over de
Speelgoedbank.



Jos Weesie geeft de wijkraadsleden een compliment voor hun werkzaamheden.

8. Sluiting
Hierna sluit Riet de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Volgende maand zal
de Jaarvergadering plaatshebben in de aula van de school de Brandaris.

3

