Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 april 2018

Locatie: Aula basisschool ‘De Brandaris’ Frieslandlaan 4
Aanvang 19.00u

Opening vergadering door de voorzitter en overzicht activiteiten van de wijkraad in 2017
Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn ongeveer 30 belangstellenden
aanwezig. De wijkraadsleden stellen zich voor.
Samenstelling wijkraad
Begin januari 2017 bestond de wijkraad uit:
Riet Ooms – voorzitter
Patrick Bijvoet – vicevoorzitter
Ruud Norg - penningmeester
Wouter Moné, Jamila Ereduani, Ruud Licht – leden wijkraad.
Gedurende het jaar 2017 hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:
Er is afscheid genomen van Patrick Bijvoet en Ruud Licht.
Toegetreden tot de wijkraad zijn: Joop Spiekermann - lid
Loes Penning - lid
Per 31 december 2017 bestond de wijkraad uit 6 leden.
Bianca Wuite is sinds kort lid van de wijkraad en woont vandaag haar eerste openbare vergadering bij.

Projecten en activiteiten 2017
Werkgroepen
Werkgroep Molenpark – zet zich in om het bezoek aan deze mooie locatie voor alle bezoekers zo
plezierig mogelijk te houden.
Werkgroep Groen – zet zich samen met Spaarnelanden in het groen in de wijk te onderhouden.
Buurtouders
Overleg met Dock en Buurtouders Meerwijk om te weten te komen wat nodig is en welke kennis van
belang is om dit op te starten. Een aantal buurtbewoners heeft zich hiervoor aangemeld. In 2018
opgestart naar het voorbeeld van Meerwijk. Bianca Wuite neemt dit op zich.
Communicatie
De website, die dankzij Gert Marissen echt gestalte heeft gekregen, wordt evenals de
Facebookpagina regelmatig up-to-date gehouden.
Wijkkrant ‘De Molen’, die door onze eigen redacteur wordt samengesteld en huis aan huis in
Molenwijk wordt verspreid, is ook in 2017 4x uitgegeven. Om de kosten van ‘De Molen’ te kunnen
dragen biedt de wijkraad advertentieruimte aan bedrijven in Molenwijk, waardoor het uitgeven van
de wijkkrant mogelijk blijft. De wijkraad is Wouter Moné veel dank verschuldigd voor het
samenstellen van de krant en de mooie foto’s.
Verkeer en Vervoer
In het afgelopen jaar is er meerdere keren samen met de afdeling Verkeer van de gemeente overleg
gevoerd. Voor onze wijk was vooral de uitvoering van de werkzaamheden rond de Europaweg van
belang.
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Verkeer en Vervoer (vervolg)
Het in 2016 voorbereide plan om aan de schoolverlaters van de Schalkwijkse basisscholen een
verkeersles aan te bieden, met als aandenken een setje fietsverlichting met het logo van de vier
Schalkwijkse wijkraden is in 2017 gerealiseerd.

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
Ruud geeft in een presentatie aan hoe de van de gemeente ontvangen gelden werden besteed in
2017 en wat de verwachting is van de uitgaven in 2018. Ook legt hij uit dat niet-bestede gelden weer
teruggegeven dienen te worden aan de gemeente.
De gelden worden o.a. besteed aan:
- Stichting Wijkbelangen
- Secretariaat van de vier wijkraden van Schalkwijk
- Notulist Wijkraad Molenwijk
- Wijkkrant
- Dock
- Schalkwijk aan Zee
- Koningsdag

Voortgang diverse projecten in de wijk
Joop meldt het volgende:
Tiny Houses
De bouw van de Tiny Houses is een aantal keren uitgesteld, maar zal aanvangen in mei/juni 2018
Zwemmerslaan
De richtlijnen voor de permanente bebouwing aan de Zwemmerslaan zijn vastgelegd. Er komt een
duurzame wijk met zowel huur- als koopwoningen, met veel groen en ondergronds parkeren. In
2018 zullen nog informatieavonden gehouden worden.
Zuid-Schalkwijkerweg
Er zal groot onderhoud gaan plaatsvinden nadat onderzoek gedaan is. Het is/wordt een 30km
zone. In mei 2018 komt een informatieavond voor de buurt. Ook zal de aanbesteding dan
plaatsvinden. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2018 zal worden gestart met de
uitvoering van de werkzaamheden.
Tjaden-terrein
Op dit terrein worden 32 woningen gebouwd d.m.v. ‘circulair bouwen’. Dit houdt in dat materialen
uit gesloopte panden gebruikt worden. Het gebied wordt open voor publiek – voor bijvoorbeeld
wandelingen – door ontsluiting van het Jaagpad. De planvorming vindt plaats in het voorjaar van
2018.
Dit project is gekoppeld aan het onderhoud van de Zuid-Schalkwijkerweg: de bouw start na de
voltooiing van het onderhoud.

Presentatie project Schalkstad / Schalkwoud
Gonda Ruiterman, planoloog, geeft een presentatie over de plannen voor Schalkwijk Midden (het
gedeelte tussen het winkelcentrum en het ziekenhuis). In de afgelopen drie jaren die men er mee
bezig is geweest zijn nu de regels vastgesteld wat wel / niet mag / moet. Het uiteindelijke resultaat is
een combinatie van werken (kantoren) en wonen (1000 woningen), parkeergarages en pleinen. Dit
alles in een groene omgeving met veel bomen.
Informatie met betrekking tot deze presentatie is te vinden op: www.haarlem.nl/schalkwoud
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Veiligheid in en om het huis – wat kunnen we zelf doen
Nico Fania en Frank Langedijk geven een presentatie over hoe inbrekers te werk gaan en wat je zelf
kunt doen om inbraak te voorkomen. Ook komen zaken als internetoplichting, babbeltrucs en
bezorging van pakketjes ‘voor de buren’ aan de orde.
Een aantal voorzorgsmaatregelen kan je heel goed zelf bewerkstelligen, maar uit de praktijk blijkt dat
veel mensen niet weten dat inbrekers zich soms op simpele wijze toegang verschaffen tot woningen.
Het loont de moeite om voor informatie en preventie over inbraak, internetoplichting, babbeltrucs
e.d. www.politie.nl/themas/thema/preventie.html te bezoeken. Een aantal filmpjes uit de
presentatie zijn op deze website te vinden.

Schouw
Naar aanleiding van de problemen op Weldam, Meiendel, Vogelwaarde etc. is tijdens de vorige
reguliere wijkraadsvergadering tussen een aantal bewoners / (potentiële) slachtoffers van de
betreffende straten en de gemeente (Handhaving en Veiligheid) afgesproken een schouw te doen.
Eén van de problemen was dat begroeiing / bosjes / onkruid dusdanig hoog stond door achterstallig
onderhoud, dat woningen aan het zicht onttrokken werd. Ook de (voormalige) wijkagent van
Molenwijk vertelde dat het surveilleren hierdoor bemoeilijkt werd. Na de schouw zijn afspraken
gemaakt over het aanpakken hiervan.

Sluiting
Riet dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.30u.
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