Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 september 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

:

Marjoke Drenth (bewoonster; potentieel toekomstig wijkraadslid/secretaris); Rosa
Scheepers (Handhaving); Sander van den Raadt (Trots); Petra Krom (bewoonster); Wim
Saelman (bewoner).

Afwezig

:

Jamila Ereduani (afgemeld); Bianca Wuite (afgemeld).

1. Opening vergadering door de voorzitter
Riet opent de vergadering en heet allen welkom.
Marjoke Drenth wordt voorgesteld: zij is bewoonster van Molenwijk en heeft haar interesse
uitgesproken voor de vacature van secretaris van de wijkraad. Tot het einde van het jaar zal Marjoke
‘proefdraaien’ en laat daarna weten of zij de taak op zich zal nemen.
Niet aanwezig is Ben Ali. Hij heeft zich tijdens Schalkwijk aan Zee aangemeld voor het project
Buurtouders en heeft inmiddels al een ronde gelopen. Hij heeft tevens uitgesproken wellicht als
wijkraadslid toe te treden.
De overige aanwezigen stellen zichzelf kort voor.
2. Verslag jaarvergadering d.d. 21 augustus 2018
De notulen zijn doorgenomen en worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken / vragen
 Verdwenen en/of gewenste bankjes in het Molenpark. Dit wordt meegenomen in het
eerstvolgende najaarsoverleg van de werkgroep Molenplas.
 Gemeente Haarlem wil duo-containers (papier/plastic) versneld uitrollen n.a.v. positieve reacties
op enquête.
 (Bouw-)afval Prattenburg
 Mugfest 2018, duurzaamheidsfestival in weekend 6-7 oktober op Grote Markt (incl. optredens
van Alain Clark en Yorick van Norden) en Haarlemmer Kweektuin. Wordt op website wijkraad
geplaatst.
4. Hartveilig Wonen
Een hartstilstand kan iedereen treffen, ongeacht leeftijd of levensstijl. Hulp binnen 6 minuten redt
levens en kwaliteit van leven. Hiervoor zijn veel burgerhulpverleners en AED’s (Automatische Externe
Defibrillator) nodig.
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De opzet is zo’n 50 AED’s verspreid in Haarlem beschikbaar te hebben. Deze worden geplaatst in
zogenaamde buitenkasten (vandalismeproof).
Er zijn nog veel burgerhulpverleners nodig. Vrijwilligers met een reanimatiecertificaat kunnen zich
hiervoor aanmelden. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van een
reanimatiecursus.
Joop zal hierover een artikel schrijven voor onze website en/of wijkkrant.
5. Plannen wijkraad Molenwijk 2019 (i.v.m. aanvragen subsidies)
Waar eerder een bedrag voor bewonersondersteuning beschikbaar werd gesteld aan de wijkraad
heeft de gemeente nu een budget voor burgerinitiatieven. Zowel burgers als wijkraden kunnen hier
subsidie aanvragen.
Riet geeft aan om ideeën / initiatieven tijdig kenbaar te maken om niet te laat te zijn met het
aanvragen van subsidie(s) voor 2019. Marjoke oppert het idee een oproep via de website of
wijkkrant te doen aan de bewoners van Molenwijk.
Enkele reeds bestaande wensen / initiatieven vanuit de wijkraad zijn:
- Zand voor de volleybal-bak in het Molenpark (beachvolleybal)
- Speeltoestellen
- Scholenactie fietsverlichting
- Buurtouders – jacks voor de winter; fietsen
- Professionele vertaler voor de wijkkrant (Turks/Marokkaans)
6. Voortgang aanpak jeugd Sprielderplein
De overlast is voor sommige bewoners dusdanig dat zij overwegen hun huis te koop te zetten en
ergens anders te gaan wonen wanneer er geen verandering in de situatie komt. Veel mensen hebben
de indruk dat niemand er iets aan doet. Ook zien zij dat de boosdoeners meestal al weer verdwenen
zijn voordat de ingeschakelde autoriteiten aanwezig zijn.
Rosa zegt dat dit een bekend probleem is: er is te veel ruimte, te veel mogelijkheden om weg te
komen. Zij geeft aan dat Handhaving alleen mag bekeuren als zij zelf onrechtmatigheden
constateren. Wel worden kentekens van scooters genoteerd.
Op 19 september is een schouw gepland (met Kitty van Tooren, Veiligheid en Handhaving; Rosa
Scheepers, Handhaver; Riet Ooms en enkele bewoners) om de plaatsen waar jongeren zich veelvuldig
ophouden in kaart te brengen en om te kijken hoe dit ontmoedigd kan worden door de plek voor de
overlastgevers onaantrekkelijker te maken en de vluchtwegen moeilijker.
7. Budget burgerinitiatieven gemeente Haarlem
(zie punt 5.)
8. Voortgang project buurtouders
Wouter zegt dat momenteel niet heel regelmatig gelopen kan worden omdat er zich nog te weinig
mensen hebben aangemeld. Hij zegt dat Ben Ali zich als een zeer gedreven en ervaren Buurtouder
heeft laten zien.
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9. Schouw met Spaarnelanden op 26 september
Deze schouw betreft zaken als bestrating, verlichting, onderhoud groen, (losliggende) tegels e.d. De
start is om 13.00u bij het wijkgebouw. Enkele bewoners geven aan mee te willen lopen.
10. Rondvraag
 Wim zegt graag te zien dat de Zuid Schalkwijkerweg in de winter schoongehouden wordt, zodat
fietsers geen last ondervinden van sneeuw en ijs. Ook vraagt hij zich af hoe het zit met het (groot)
onderhoud.
Joop raadt Wim aan dit te melden/vragen bij de klankbordgroep ZSW.
Meer informatie over de Zuid Schalkwijkerweg is te vinden op: zuidschalkwijkerweg58.nl
11. Sluiting
Hierna sluit Riet de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
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