Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 20 november 2018

Locatie: Frieslandlaan 10
Aanvang 19.30u

Wijkraad

:

Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).
Leden: Joop Spiekermann; Bianca Wuite; Jamila Ereduani; Ben Ali.
Notulist: Sylvia van den Berg.

Gasten

:

Roséanne Timmer-Aukes (GroenLinks); Piet de Vries; Jos Weesie (bewoner,
klankbordgroep Molenpark); Ruud Melger (bewoner); Wim Saelman (bewoner); Petra
Krom (bewoner).

Afwezig

:

Wouter Moné (vakantie)

1. Opening vergadering door de voorzitter
Riet opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Ingekomen stukken / vragen
Aan de orde zijn o.a. gekomen:
 Haarlem105 radio
 Straatnaam- / nummerbordjes
 (Narcissen-)bollen Groningenlaan
 Straatverlichting
 Prattenburg schoon
 Introductie / kennisgeving “Coöperatieve wijkraad” (Piet de Vries)
 Overlijden van Johannes Albers, wijkraadslid Europawijk
3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 16 oktober 2018
De notulen zijn goedgekeurd.
4. Verslag informatieavond Oneigenlijk gebruik gemeentegronden
De informatie-/inloopavond van 30 oktober jl. is als positief ervaren door de aanwezigen. Men was
tevens blij verrast door de – ondanks de omstandigheden – aanwezigheid van burgemeester Jos Wienen.
Woensdag 21 november vindt overleg plaats betreffende het verloop en het onderhoud van het
openbare groen achter Vogelwaarde met de gemeente (Joost Bolwidt). Jos Weesie en Gerard Beljon
zullen daarbij aanwezig zijn namens de Klankbordgroep Molenpark .
In eerste instantie had de gemeenteraad een gelijke prijs voor alle stukjes grond in Haarlem vastgesteld.
Dat zou (theoretisch) betekenen dat grond in de binnenstad – waar de waarde hiervan hoger ligt –
hetzelfde zou kosten als in andere delen van Haarlem. Dankzij de gezamenlijke inspanning van de vier
wijkraden van Schalkwijk is de aankoopprijs lager geworden; deze is nu gekoppeld aan de WOZ-waarde
van de woning.
5. Plannen wijkraad wijkgebouw in Molenwijk
De wijkraad is al geruime tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheid van een wijkgebouw, het
liefst centraal gelegen in Molenwijk. De bedoeling is een ruimte te creëren waar diverse sociale
activiteiten kunnen plaatshebben voor de bewoners van Molenwijk.
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(vervolg)
Als mogelijke partners in dit wijkgebouw wordt gedacht aan het Loket Sociaal Wijkteam, Centrum voor
Jeugd en Gezin, DOCK, Stichting Haarlem Effect, Sportsupport en Servicepaspoort. De locatie aan het
Rivieraplein zal op niet al te lange termijn plaats moeten maken voor de bouwplannen voor het
winkelcentrum en de organisaties zullen moeten uitkijken naar een andere locatie.
Riet heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken bij de gemeente en aldaar de vraag
neergelegd of de gemeente met ons wil meedenken.
6. Buurtcamping in Molenpark?
Sinds 2013 wordt er in verschillende parken in Nederland een ‘Buurtcamping’ georganiseerd. Vorig jaar
betrof het 20 locaties, waaronder het Reinaldapark in Haarlem. Onderzocht wordt of het Molenpark of
de Poelpolder hiervoor beschikbaar / geschikt is voor 2019. Het gaat om een periode van drie dagen:
het eerste weekend van de zomervakantie. Meer informatie is te vinden op: https://debuurtcamping.nl
(zie tevens de bijlage).
7. Aanpak gebruik fietspaden door brommers en motoren
Op de Lage Kadijk en de Hommeldijk (fietsbrug Cruquius) wordt ondanks het bordje ‘Fietspad’ veel met
brommers of scooters gereden, soms zelfs met motoren. Dit levert overlast op, maar zorgt ook
gevaarlijke situaties. Ruud neemt dit mee in het eerstvolgende overleg van Verkeer en Vervoer.
8. Rondvraag
 Met betrekking tot de AED’s in Molenwijk meldt Joop dat er nog zo’n vijf locaties nodig zijn om
de hele wijk te ‘dekken’ en zodra dit is gerealiseerd is er nog een behoorlijk aantal hulpverleners
nodig.
 In de commissievergadering van 1 november jl. is besloten om het Beeldkwaliteitsplan en het
Ontwerp Stedenbouwkundig plan voor de bouwplannen op het Tjaden-terrein vrij te geven voor
inspraak. Vanaf 15 november 2018 liggen deze stukken ter inzage bij de gemeente Haarlem en
zijn tevens te vinden op https://zuidschalkwijkerweg58.nl/planning/
 Wim vraagt hoe het nu zit met de Tiny Houses: dit zou toch veel sneller klaar zijn? Joop: er zijn
nu twee Tiny Houses geplaatst (waarvan één bewoond) en er komen er nog acht bij. Het is bij
de wijkraad niet bekend wanneer dit het geval zal zijn.
9. Sluiting
Riet sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
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