Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 februari 2019

Locatie: Frieslandlaan 10
Aanvang 19.30u

Wijkraad

:

Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).
Leden: Wouter Moné; Bianca Wuite; Jan Bert Eweg.
Notulist: Sylvia van den Berg.

Gasten

:

Cathy Moerdijk, Erik vd Stolpe en Rick de Fluiter (Leven op Water); Annetta Langreder, Bert
de Laat, Hennie Wijlens, Gerard van Nimwegen, Peter de Bruin, Frits Breen (bewoners)
Roséanne Timmer-Aukes (bewoner/Groen Links).

Afwezig

:

Joop Spiekermann; Ben Ali. Jamila Ereduani; Paulien Heesbeen.

1. Opening vergadering door de voorzitter
Riet opent de vergadering, heet allen welkom en vraagt iedereen zich kort voor te stellen.
2. Voorstellen nieuw bestuurslid wijkraad
Jan Bert Eweg is toegetreden tot de wijkraad. Hij zal de lopende zaken bij de gemeente op zich
nemen.
3. Ingekomen stukken / vragen
Aan de orde zijn gekomen:
 Digitaal Sterk! (zie bijlage)
 Grofvuil Prattenburg
 Verminderde stroomopbrengst / hoge bomen
 Onderhoud bankjes Pad van Oudshoorn
 Schouwbroekerplas / Put van Vink (zie ook 5. Voortgang plannen Put van Vink).
4. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 15 januari 2019
De notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd.
5. Voortgang plannen Put van Vink
Cathy vertelt over de voortgang aan de hand van een presentatie.
Sinds 2013 zijn zij bezig met het project ‘Leven op Water’ (LoW) – toen nog ‘Wonen op water’. De
toenmalige burgemeester Bernt Schneider heeft al aangegeven dat ‘woningen op het water’ mogelijk
was.
Er is sprake van vervuilde grond, waar – behalve een omheining – al vijfentwintig jaar niets aan gedaan
is. Willem de Vries (tevens LoW) is watermanager. Hij weet veel van bodemsanering en heeft e.e.a. in
kaart gebracht.
Het ‘wonen’ ligt mede hierdoor inmiddels op de plank.

Het plan van LoW heeft een duurzaam karakter en beslaat in grote lijnen: een stadsstrandje,
waterrecreatie, (beperkte) horeca, ontmoetingsplaats voor jong en oud, toegang tot ‘groen’,
versterken groene zone en biodiversiteit.
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Om te stimuleren dat mensen met de fiets komen wordt gedacht aan fietsenrekken of -stalling. Van
het grootschalig aanleggen van parkeerplaatsen is geen sprake, hooguit een paar plaatsen voor
minder-valide mensen of wellicht een breng- en haalservice.
6. Informatie over de voortgang Wandelpromenade Middengebied
Bert: De gemeente heeft een projectleider aangesteld: Jos Koster. Uitgangspunt voor het
onderhoudsplan is dat e.e.a. weer vijfentwintig jaar mee kan. Onderdeel hiervan is het reeds
uitgevoerde onderzoek naar de stevigheid. Ook de verlichting en het groen zijn hierin meegenomen.
Dura Vermeer heeft een - reeds bij de bouw aanwezige/ontstane - fout ontdekt. In het tweede
kwartaal van dit jaar wordt aangevangen met een structurele versteviging van de wandelpromenade,
waardoor deze geschikt wordt voor het ‘dragen’ van bijvoorbeeld onderhoudsmaterieel.
Onder de promenade wordt schoongemaakt en de trappen worden voorzien van een nieuwe antisliplaag.

7. Top 3 Molenwijk voor 2019
De top 3: 2 speelveldjes voorzien van een ‘zachte’ ondergrond;
Een picknicktafel op het Terschellingpad;
Wilde bloemen / vaste planten in het Molenpark.
Een deel hiervan is reeds in gang gezet.
8. Verkeer en Veiligheid
 Ruud meldt dat V&V zich hard maakt voor oplichtende lampjes in het wegdek bij de
zebrapaden van de rotondes Europaweg (zoals bijvoorbeeld op de Johan Wagenaarlaan in
Heemstede). Riet vult aan dat nog opgevraagd gaat worden hoeveel (bijna-)ongevallen hebben
plaatsgevonden op deze rotondes, alsmede de aard en/of oorzaak hiervan.
 Het is gebleken dat veel bewoners geen idee hebben van de functie van de verkeerslichten
aan de rotonde Europaweg / Laan van Angers / Zuiderzeelaan. Deze zijn bedoeld om de lijnbus
voorrang te geven de rotonde op te rijden, daar waar volgens de normale regels voorrang
verleend dient te worden aan het verkeer op de rotonde. Ruud pleit voor een bord onder de
verkeerslichten met informatie hierover.
 Om sluipverkeer tegen te gaan worden bloembakken geplaatst op het fietspad tussen de
Amelandstraat en Zwemmerslaan.
De vergadering van V&V is verzet naar maandag 25 februari.
9. Rondvraag
 Als aanvulling op de melding over grof vuil Prattenburg (3. Ingekomen stukken) meldt Peter
dat ook bij Sandenburg vaak vuil wordt gestort / neergezet, wat vervolgens tot wel twee
weken blijft liggen. Riet zegt dat wanneer dit geconstateerd wordt het direct gemeld moet
worden bij Spaarnelanden, zodat het opgehaald wordt.
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Gerard geeft aan dat de parkeerdruk op de Peelweg steeds groter wordt. Er is ook sprake van
geparkeerde vrachtwagens. Dit leidt tot overlast voor voetgangers en fietsers. Riet meldt dat
het een openbare weg betreft; er mag dus geparkeerd worden.
Bij Twickel is een voetpad, aldus Gerard, maar deze is lastig te zien door de zgn. ‘boscultuur’.
Voetgangers kunnen ook via dit voetpad naar het Molenpark lopen. Overigens wordt hier




restvuil door bezoekers van het Molenpark neergegooid. Het verzoek is dan ook de rommel
in de daarvoor bestemde bakken te deponeren of mee te nemen een thuis weg te gooien.
Riet vraagt Jan Bert om dit ter plekke te gaan bekijken en het af te stemmen met Gerard.
Jan Bert vraagt of er al iets bekend is over de tegels op het pleintje bij Saeftinge. Riet: dit
loopt nog.
Jan Bert is geregeld te vinden met de prikstok om zwerfvuil te verzamelen. Hier valt meer
over te lezen in het blad van Elan Wonen.

10. Sluiting
Riet dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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