Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 augustus 2018

Locatie: Frieslandlaan 10
Aanvang 19.30u

Wijkraad

:

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

Gasten

:

Kitty van Tooren (gemeente Haarlem, Openbare Orde en Veiligheid); Lodewijk de Ruiter
(Haarlem Effect); Jelle Kamsma (Politie Haarlem); Jaques Amand (Trots Haarlem); Rick en
Miranda Scholten-Deen (bewoners, Buurtouders); Caroline v.d. Brink (bewoner,
Buurtouders); Geert Wagenaer (bewoner); Petra Krom (bewoner); Sander Leeuwerke
(bewoner); Chantal v Katwijk (bewoner); Sandra Oosterbaan (bewoner); Wim Saelman
(bewoner); Ids de Boer (bewoner).

Afwezig

:

Riet Ooms, voorzitter (vakantie); Jamilla Ereduani (vakantie);

1. Opening vergadering door de waarnemend voorzitter
Joop opent de vergadering en heet allen welkom.
Na een voorstelrondje geeft Joop aan – gezien de aanwezige belangstellenden – te willen beginnen
met agendapunt 4. De volgorde in dit verslag is echter ongewijzigd.
2. Verslag vergadering d.d. 19 juni 2018
Er zijn geen opmerkingen/wijzigingen en de notulen zijn hierbij goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken / vragen
Aan de orde zijn o.a. gekomen:
 Meldingen bewoners doorgestuurd naar gebiedsverbinder
 Afval Molenplas
 Beschadiging auto’s door laaghangende takken
 Onderhoud stuikgewas en parkeerplaatsen
 Wijkkrant
4. Problematiek Middengebied en de ‘burgen’ ( Sprielderplein).
Deze problematiek beperkt zich niet alleen tot het Sprielderplein, maar ook in de omgevende gebieden.
Derhalve is de benaming van deze zaak gewijzigd van ‘Sprielderplein’ naar ‘Middengebied en de burgen’.
Samenvatting aan de orde gekomen overlast.
- Er is sprake van twee verschillende groepen jongeren die overlast veroorzaken. Eén groep bestaat
uit jongeren afkomstig uit Molenwijk de andere groep bestaat uit jongeren uit onder meer Meerwijk
en Europawijk.
- Geluidsoverlast in de zin van hard praten/schreeuwen, muziek en scooters; vaak tot diep in de nacht.
- Rommel en vervuiling van verpakkingen etenswaren en drinken, condooms, spuiten etc.
- Gevaarlijke situaties: (kleine) kinderen van bewoners worden geconfronteerd met hard rijdende
scooters, ook op plaatsen waar dit niet is toegestaan.
- Het gooien van eieren en vernielingen.
- Wildplassen.
- Dealen
- Intimidatie, bedreigingen en scheldpartijen.
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Meerdere bewoners zijn al eens gesprekken aangegaan met de betreffende jongeren. Eén op één valt
er redelijk met ze te praten, maar met een groep is vrijwel onmogelijk. Ook is gebleken dat toen de
jongeren op een wat agressievere manier benaderd werden zij direct contact opnamen met vrienden,
waardoor er binnen de kortste keren een groep van dertig personen stond.
Opgemerkt wordt dat de groep waarschijnlijk iemand op de uitkijk heeft staan: Wanneer Handhaving of
politie is gebeld, zijn de boosdoeners al vertrokken voordat zij ter plaatse zijn.
Eén van de ondernemers aan het Sprielderplein heeft moeten stoppen door deze overlast. Kosten van
reparatie van vernielingen werden te hoog, klanten wilden niet meer komen en ook persoonlijke
bedreiging speelden hierin een rol.
Bianca legt uit dat zichtbare actie op zeer korte termijn noodzakelijk is; de tolerantie van de bewoners
is inmiddels zeer laag en escalatie moet voorkomen worden.
De waarnemingen van bewoners komen overeen met die van de politie, handhaving en jeugdwerk, aldus
Kitty. Er wordt al veel gedaan omtrent de problematiek. Zaak is om te bekijken wat de juiste inzet is, wat
er nodig is en wat de wensen zijn. Desgevraagd zegt zij dat een samenscholingsverbod voor een
bepaalde locatie niet noodzakelijk is. Het is per definitie bij de Wet verboden om met een groepje –
waar dreiging van uitgaat – bij elkaar te staan.
Op de vraag hoe omgegaan wordt met de ouders van deze jongeren antwoordt Kitty: Wanneer bekend
is om wie het gaat, worden ouders erbij betrokken. In dit proces is individuele aandacht voor de jongens
zelf, maar ook het gezin waaruit zij komen.
Het Samenwerkingsverband Jeugd, legt Lodewijk uit, bestaat uit partijen als DOCK, Haarlem Effect,
Youth for Christ en Streetcornerwork. Wij bekijken wat we kunnen doen en/of organiseren voor de
jeugd. Rondhangende of overlast gevende jongeren worden aangesproken met de bedoeling in gesprek
te blijven. Aan de jongeren wordt gevraagd wat zij willen en/of welke oplossingen zij zouden willen zien.
Vervolgens wordt overlegd met buurtbewoners of dit overeenkomt met wat zij willen en wordt bekeken
wat haalbaar is. Er wordt ook nauw samengewerkt met sportsupport. Verder is er samenwerking met
politie en handhaving.
Vanaf half september gaat een team van 4 à 5 personen van Samenwerkingsverband Jeugd de wijk in.
Twee leden van dit team kennen Schalkwijk / Molenwijk heel goed. De bedoeling is contact te leggen
met alle jongeren.
Tevens wordt een afspraak (op 25 september a.s.) gemaakt voor een bijeenkomst van
Samenwerkingsverband Jeugd, Buurtouders en buurtbewoners, de wijkagent van Molenwijk en de
wijkraad van Molenwijk. Bianca zal dit in goede banen leiden en zorgt tevens voor communicatie
hierover met What’sApp Buurtpreventie.
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5. Voortgang project buurtouders
Bianca vertelt dat in juli de eerste ronde van buurtouders heeft plaatsgevonden. In augustus was de
tweede keer en Miranda meldt dat het – waarschijnlijk door de vakantieperiode – heel rustig was en
bijna niemand op straat was. In september wordt de draad weer opgepakt.
Ruud vraagt de kledingmaten door te geven, zodat de herkenbare ‘Buurtouder-kleding’ besteld kan
worden.
Er zijn nog steeds te weinig Buurtouders. Bianca heeft op verschillende manieren geprobeerd te werven,
maar dit heeft helaas weinig opgeleverd. Het idee is binnenkort wederom een oproep te doen via de
website, Facebook en tijdens het evenement Schalkwijk aan Zee. De bedoeling is deze oproep tevens in
het Turks en Marokkaans te plaatsen, opdat de samenstelling van het team een afspiegeling wordt van
de bewoners in Molenwijk.
6. Rondvraag
 Jaques spreekt uit graag te zien dat de wijkraad gauw een eigen wijkgebouw ter beschikking zal
hebben. Joop geeft aan dat e.e.a. nog op papier gemotiveerd dient te worden naar de gemeente.
 Petra vraagt zich af waarom zij zelf een melding moet doen voor het onderhoud van de vijver en
waarom de groengroep hiervoor niet ingezet kan worden. Joop zegt dat Rijnland verantwoordelijk
is voor het onderhoud van de vijver en hoe meer bewoners een melding doen, hoe sneller dit
opgepakt zal worden.
 Petra zou graag een bankje zien bij de hondenuitlaatplaats aan de Molenplas. Ruud antwoord dat
men bezig is met het veranderen van de uitlaatplaats (zodat honden ook het water in kunnen); het
is echter niet bekend of een bankje geplaatst wordt.
 Sander wil graag weten welke stukken gemeentegrond wel/niet gebruikt (mogen) worden door
bewoners en of het uitzicht op het groen voor andere bewoners gewaarborgd blijft. Wouter zegt
dat er nog niet veel bekend is, maar dat de gemeente al wel in gesprek is met enkele bewoners.
 Wim vraagt aan Jelle naar de status van inbraken in Molenwijk. Jelle zegt dat het aantal inbraken in
de laatste zes/zeven weken aanzienlijk zijn verminderd.
7. Sluiting
Hierna sluit Joop de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
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