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     Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 juni 2018 Locatie: Frieslandlaan 10 Aanvang 19.30u   Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).    Leden:    Wouter Moné; Jamila Ereduani; Bianca Wuite.   Notulist:  Sylvia van den Berg.  Gasten :  Kitty van Tooren (Openbare Orde en Veiligheid gemeente Haarlem); Jaques Amand (Trots Haarlem); Roséanne Timmer-Aukes (GroenLinks); Miranda en Rick Scholten-Deen (bewoners); Karen Flantua (bewoonster); Annetta Langreder (bewoonster); L. Wittert (bewoner); Petra Krom (bewoonster, oud-wijkraadslid).  Afwezig : Joop Spiekermann (vakantie), Loes Penning (afgemeld); Michel de Graaf (afgemeld).   1. Opening vergadering door de voorzitter Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  In verband met te veel / drukke werkzaamheden heeft Loes Penning moeten besluiten te stoppen met haar bezigheden voor de wijkraad. De wijkraad zal hierdoor helaas een betrokken en gewaardeerd wijkraadslid moeten missen.   2. Verslag jaarvergadering d.d. 17 april 2018  Er zijn geen opmerkingen; de notulen zijn hierbij goedgekeurd.   3. Ingekomen stukken / vragen 
 Onderhoud groen en pleintje (Scharreveld / bejaardenwoningen) 
 Vijver bij Jumbo 
 Paaltje speelveldje bij Spaarnehal 
 Rommel hangplek wandelpromenade (nabij Molenburg) 
 Overlast jongeren (loopbrug bij Jumbo) 
 Niet ontvangen wijkkrant De ingekomen berichten met betrekking tot onderhoud en groen worden gebundeld doorgestuurd naar de gebiedsverbinder. De wijkraad houdt hierbij een vinger aan de pols. Het ingekomen bericht met betrekking tot overlast is tijdens de vergadering aan bod gekomen en meegegeven aan Kitty van Tooren.  4. Informatie uit het Coalitieprogramma Duurzaam Meerwijk is de eerste wijk waar een warmtenet wordt aangelegd. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos uitgevoerd. Openbare ruimte In ieder stadsdeel komt een 10.000-stappen route.    
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 4. Informatie uit het Coalitieprogramma (vervolg) Wonen Streven naar 10.000 extra woningen i.p.v. 7.500. Fonds om de (sociale) woningbouw te versnellen. Nieuwe projecten 40/40/20, sociaal/middelduur/duur. Alles wat nog niet vastligt valt onder nieuw. Parkeren op eigen terrein, bij voorkeur onder de grond. Bouwen bij knooppunten. Ontwikkeling We zien kansen voor de verbetering van ecologisch waardevolle gebieden zoals de Schouwbroekerplas. Onderwijs We willen meer speciaal onderwijs in Schalkwijk, te beginnen met een junior-college. We investeren in de bibliotheken. Cultuur Cultuur en sociaal moeten elkaar versterken. Schalkwijk krijgt onze speciale aandacht. We ondersteunen muurschilderingen. Alle potentiële locaties in Schalkwijk worden verzameld, zodat de gebiedsverbinder hiermee een route kan bepalen door de stad naar Schalkwijk. Sport We helpen Fightclub Schalkwijk bij het zoeken naar een nieuwe locatie. Veiligheid Er komen zes handhavers bij. Mobiliteit Fors investeren in fietsinfrastructuur. Fiets-parkeren is een topprioriteit. 30 km/u is uitgangspunt.  5. Dug-out bij de Molenwiek (actie bewoners) en overlast hangjongeren op de parkeerplaats bij Molenpark Dug-out Twee bewoners kaarten aan welke overlast wordt ondervonden door bewoners van Sandenburg, aan de kant van de Rumelaarweg: overmatige geluidsoverlast, drugsnaalden, gebruikte condooms, zwerfvuil etc. Zij startten een handtekeningenactie waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de bewoners de hangplek liever niet meer terug zien komen wanneer de verbouwingen aan de Molenwiek afgerond zijn. Riet geeft aan dat uit een gesprek met de Molenwiek is gebleken dat ook zij de dug-out (hangplek) wel graag kwijt willen, maar de voetbalkooi niet. Kitty stelt voor met een delegatie van bewoners, Handhaving en de Molenwiek aan tafel te gaan om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen. Voor wat betreft de drugsproblematiek geeft zij aan dat dit eerder bij Handhaving en/of politie thuishoort en zal dit daar neerleggen. Parkeerplaats Molenpark Een bewoonster meldt de overlast van dealers op de parkeerplaats van het Molenpark. Kitty geeft aan dat dit probleem bekend is en dat ook Handhaving hier niet komt: dit is een taak voor de politie. Het afsluiten van de parkeerplaats met een hek is vorig jaar tegengehouden door de toenmalige wethouder. Zij zal dit opnieuw aankaarten bij de huidige wethouder. Overlast jongeren bij Jumbo met name de loopbrug Ook deze problematiek is bekend, aldus Kitty. Zij neemt ook dit mee om tot een oplossing te komen.  Bianca geeft aan dat het project Buurtouders (zie punt 9.) hier kan helpen.  
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 6. Informatiebijeenkomst Het Spaarnecollectief over zonnepanelen Het Spaarnecollectief is een initiatief van twee buren uit Haarlem Schalkwijk. Bij veel huizen is het dak niet geschikt voor zonnepanelen. Denk bijvoorbeeld aan flats, huurwoningen of een verkeerde ligging van het dak. Om iedereen toegang te geven tot groene stroom kan men als lid van het Spaarnecollectief zonnepanelen aanschaffen die geplaatst zijn op een gemeenschappelijk dak.  Zie voor meer informatie https://kennemerenergie.nl/  7. Budget burgerinitiatieven gemeente Haarlem Riet merkt op dat het budget – anders dan eerder aangegeven – toch weer per wijk is verdeeld, waardoor een beroep op extra mogelijkheden onveranderd is gebleven. Jaques geeft aan hierover contact op te nemen met Ingrid Hamer.  8. Voortgang Oasis Games Op 8 juli a.s. wordt het vervolg van de Oasis Games opgepakt. De vorig jaar geplaatste plantenbakken worden opnieuw beplant / onderhouden en er wordt wellicht een picknicktafel geplaatst. Eén en ander wordt afgesloten met een buurtbarbecue.  Het organiseren van een Vossenjacht gaat dit jaar niet lukken. Gezien de enthousiaste reacties vorig jaar is het de bedoeling dit volgend jaar wel weer te realiseren.  9. Voortgang project Buurtouders Bianca heeft op 13 juni jl. tijdens de Nationale Buitenspeeldag geconstateerd dat er – ondanks het flyeren en het aanspreken van ouders – weinig betrokkenheid was bij de aanwezigen en dat de inspanningen niet hebben geleid tot aanmeldingen voor het project Buurtouders.   Het lijkt er op dat het beeld dat men heeft van Buurtouders niet geheel aansluit bij de werkelijkheid. Bianca benadrukt dat het niet de bedoeling is dat (overlast gevende) jongeren worden ‘aangepakt’ maar worden ‘aangesproken’.   Het heeft al een preventieve werking wanneer jongeren met grote regelmaat Buurtouders in de wijk signaleren. Het gaat om de jeugd tot ongeveer 16 jaar.  Een groot deel van de huidige problematiek (zie punt 5.) kan door Buurtouders voorkomen worden.   Het is dus van groot belang bereidheid en betrokkenheid van bewoners in de wijk te vinden en die om te kunnen zetten in daden. De ervaring leert dat de verwachting dat ‘instanties’ de problemen maar op moeten lossen niet reëel is.   Voor informatie en aanmelding: zie bijlage.  10. Voortgang Tiny Houses Zwemmerslaan Na de nodige vertragingen zullen de eerste huisjes deze zomer geplaatst worden.  Zie bijlage (bron Haarlem105)    
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 11. Schoonmaakactie met scholen (initiatief Rosa Schepers – Handhaving) Met medewerking van Spaarnelanden, Pré Wonen en Groengroep Molenwijk zal de schoonmaakactie uitgevoerd worden door de Waddenschool, de Brandaris en de Molenwiek (één groep per school). Het doel van deze actie is de bewustmaking van de kinderen voor een schoon milieu.  12. Rondvraag 
 De heer Wittert is van mening dat de paaltjes voor de deur bij bakker Vink weg zouden moeten: ‘ze hebben geen functie en bij verwijdering zou het een extra parkeerplaats opleveren’.  
 De heer Wittert geeft – niet voor het eerst – aan dat er erg veel sigarettenpeuken liggen in de hoek bij de parkeerplaatsen van winkelcentrum Molenwijk. Hij stelt dat hier een asbak op zijn plaats zou zijn.  Riet geeft aan dat medewerkers van Jumbo hier geregeld schoonvegen. Ook is het een kwestie van opvoeding; blijkbaar vindt men het normaal de peuken op de grond te gooien. Een in de stoeptegels verzonken asbak zou een oplossing kunnen zijn. Zij gaat hiermee aan de slag. 
 Roséanne vond het leuk de vergadering bij te wonen als bewoner en als gemeenteraadslid. 
 Petra complimenteert de wijkraad voor het werk aan de vele projecten die momenteel lopen. 
 Op de vraag of er nog wel een wijkagent is in Molenwijk kan bevestigend geantwoord worden. Helaas is hij op dit moment ziek. 
 Jaques geeft aan dat het politiebureau weer geopend zal worden.  Kort nieuws 
 In het park (middengebied) is een container geplaatst voor de materialen van de Groengroep.  
 Op de Nationale Buitenspeeldag van 13 juni jl. waren zo’n 200 kinderen aanwezig. Jumbo heeft voor een drankje en fruit gezorgd. 
 Wijkkrant De Molen heeft een nieuwe medewerkster: Leonie Sanders heeft aangeboden de te plaatsen teksten te corrigeren waar dat nodig is.  13. Sluiting Hierna sluit Riet de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.    In verband met de vakantie is er in juli geen vergadering. De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 21 augustus a.s.  


