Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 15 januari 2019

Locatie: Frieslandlaan 10
Aanvang 19.30u

Wijkraad

:

Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).
Leden: Joop Spiekermann; Wouter Moné; Jamila Ereduani; Paulien Heesbeen.
Notulist: Sylvia van den Berg.

Gasten

:

Jaques Amand (Trots); Annetta Langreder (bewoonster).

Afwezig

:

Bianca Wuite (afgemeld); Ben Ali.

1. Opening vergadering door de voorzitter
Riet opent de vergadering, heet allen welkom en stelt Paulien Heesbeen voor als nieuw wijkraadslid.
2. Ingekomen stukken / vragen
Bewonersvraag ontvangen per e-mail: Is er al iets bekend over de hoogte van de gemeentelijke
heffingen?
- De exacte bedragen en percentages zijn (nog) niet bekend bij de wijkraad. In het nieuws was te lezen
dat Haarlemmers gemiddeld € 59,- meer kwijt zijn aan lokale heffingen. In de bijlage ‘Begroting
gemeente in één oogopslag’ is te zien wat men gemiddeld kwijt zal zijn aan OZB, Rioolheffing en
Afvalstoffenheffing.
In onze wijkkrant ‘De Molen’ zal aandacht besteed worden aan dit onderwerp.
3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 20 november 2018
De notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd.
4. Verslag wijkgesprek over mogelijkheden wijkgebouw in Molenwijk

Enige tijd geleden heeft Riet ingesproken bij de gemeente en aangegeven dat Molenwijk een
wijkgebouw ontbeert. Zij heeft de gemeente gevraagd mee te denken / te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn voor het realiseren hiervan. Het wachten is nog op het officiële
antwoord van B&W, maar er zijn geluiden dat zij positief zullen reageren.
Bij het wijkgesprek waren meerdere afdelingen van de gemeente en organisaties als DOCK,
Zorgbalans en Open Huis Schalkwijk aanwezig. Het blijkt dat meer partijen enthousiast zijn en
mee willen doen om invulling te geven aan het sociale karakter van een wijkcentrum.
Riet, Ruud en Bianca gaan aan de slag met een ‘bedrijfsplan’ met betrekking tot het beoogde
gebouw.
5. Keukentafelgesprek: Molenwijk mag Top 3 aanleveren voor 2019
Bij dit gesprek zijn Arnoud Kuiper, Michel de Graaf, Klazien van der Plas en de wijkraad aanwezig. De
(voorlopige) top 3 is:
- Kunstgras in de voetbalkooi bij de Waddenschool
- Overdekte picknicktafel op de Texelhof (bij Terschellingpad)
- Een stukje van het Molenpark inzaaien met wilde bloemen
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Riet vraagt de aanwezigen of er meer ideeën zijn. Annetta geeft aan dat er al een behoorlijke tijd een
aanvraag met betrekking tot het sportveldje bij Prattenburg ligt, waar tot op heden niets mee gebeurd
is. Riet zegt dit in ieder geval mee te nemen in het gesprek.
6. Nieuw initiatief: Hulp bij belastingaangifte
Het is weer bijna tijd voor het doen van aangifte voor de Inkomstenbelasting. Voor veel mensen is dit
ieder jaar weer een lastige bezigheid. De verplichting om de aangifte via internet in te dienen is voor
sommige, vaak oudere mensen een onmogelijke opgave, niet in de laatste plaats omdat niet iedereen
internet heeft. De aangifte door een intermediair laten verzorgen kan in sommige gevallen een dure
aangelegenheid zijn.
Wijkraad Molenwijk wil een helpende hand bieden aan mensen met een minimum inkomen door voor
een lage bijdrage de aangifte te verzorgen.
Wijkkrant ‘De Molen’ zal in een uitgebreid artikel informatie hieromtrent geven en op het moment van
verspreiden wordt dezelfde informatie tevens via de mailinglijst verzonden.
7. Rondvraag
 De jaarvergadering van de wijkraad zal op 16 april plaatsvinden in de Waddenschool.
 Tijdens de jaarvergadering zal een presentatie gegeven worden over de plannen voor de bouw
van een opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Frieslandlaan waar kwetsbare tieners en
jongvolwassenen zullen gaan wonen.
 Enkele bestuursleden van de wijkraad gaan volgende maand naar de cursus voor het
toepassen van de AED (Automatische Externe Defibrillator). Daarna wordt gekeken of mensen
in de wijk interesse hebben voor deze cursus.
 AED inventarisatie: de beoogde adressen voor plaatsing van de AED zijn bezocht; er wordt
positief gereageerd op de plannen voor plaatsing.
 Wethouder Merijn Snoek zal 16 januari de wandelpromenade (middengebied) komen
bekijken.
 Er wordt naar een oplossing gezocht voor het verspreiden van de wijkkrant. Gedacht wordt
aan het opsplitsen van de wijk in delen, zodat per (nog te werven) bezorger een hanteerbare
‘werktijd’ ontstaat. Voor het werven zal een oproep in ‘De Molen’ worden geplaatst.
 Onlangs is bij de rotonde Zwemmerslaan/Engelandlaan een fietser aangereden. Dit scheen
niet voor het eerst te zijn. De wijkraad wil de gemeente vragen een overzicht te verstrekken
hoeveel ongelukken / aanrijdingen plaatshebben bij de rotondes aan de Europaweg, bij welke
rotonde dit het meest voorkomt en wat hiervan de oorzaak is. Ruud neemt het mee naar
Verkeer & Vervoer.
 DOCK heeft samen met de scholen in Schalkwijk subsidie aangevraagd voor ‘School in de Wijk’.
Riet en Bianca zijn naar DOCK geweest en laten weten dat de wijkraad dit initiatief
ondersteunt.
8. Sluiting
Riet dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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