Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 maart 2019

Locatie: Frieslandlaan 10
Aanvang 19.30u

Wijkraad

:

Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).
Leden: Bianca Wuite; Joop Spiekermann; Jamila Ereduani; Paulien Heesbeen; Frits Breen
(aspirant-lid).
Notulist: Sylvia van den Berg.

Gasten

:

Yvonne Haneman (Ground8); Roséanne Timmer-Aukes (GroenLinks); Jaques Amand (Trots);
Anetta Langreder, Wim Saelman, Henk Tiekstra (bewoners)

Afwezig

:

Wouter Moné, Jan Bert Eweg, Ben Ali, Josh Kruizenga

1. Opening vergadering door de voorzitter
Riet opent de vergadering, heet allen welkom en vraagt iedereen zich kort voor te stellen. Tevens meldt
zij dat een viertal wijkraadsleden in verband met vakantie en/of ziekte niet aanwezig zijn.
2. Ingekomen stukken / vragen
Aan de orde zijn gekomen:
 Diverse berichten met betrekking tot asfalt (zie tevens 8. Rondvraag, 2e punt)
 Toplaag speelveld Zevenwoudenplantsoen
 Eendentrappetjes: er wordt een tiental eendentrappetjes geplaatst door Spaarnelanden. Er
zijn er echter meer nodig. De wijkraad roept dan ook ‘handige’ bewoners op die zo’n
eendentrappetje kunnen of willen maken (zie ook bijlage 1)
 Subsidie gasvrij wonen huiseigenaren (zie ook bijlage 2)
3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 19 februari 2019
De notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd.
4. Molenwijkers maken de wijk! Presentatie Ground8
Yvonne laat aan de hand van een presentatie zien hoe wijkexperimenten een bijdrage kunnen leveren
aan uitdagingen en vernieuwing in Molenwijk. Een eerste stap naar het eerste experiment is om
bewoners en ondernemers bij elkaar te brengen die – vanuit de behoefte van wijkbewoners – gaan
brainstormen over het hoe en wat / wat is er nodig op het vlak van bijvoorbeeld 'veilig', 'sociaal'
en 'schoon'.
Een bijeenkomst hiervoor wordt half april georganiseerd. Dit in verband met de aanwezigheid van de
politiek. Ook de wijkagent zal hierbij uitgenodigd worden.
De exacte datum en tijd wordt nog gecommuniceerd en Yvonne hoopt veel bewoners te mogen
verwelkomen.
5. Stand van zaken overlast jongeren (Bianca) en samenwerking buurtouders met De Brug
Sinds de zomer van 2018 wordt door gemeente, wijkraad, Buurtouders en Jong Haarlem
(jongerenwerk) gezamenlijk gewerkt aan de aanpak van de problematiek rond overlast gevende
jongeren. Dit jaar krijgen de diverse uitgevoerde acties een vervolg.
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De werkgroep ‘Overlast Molenwijk’ wil geïnteresseerde buurtbewoners informeren over deze aanpak
en met elkaar kijken hoe alle betrokken partijen een bijdrage kunnen leveren aan een positieve
oplossing.
De Bewonersbijeenkomst vindt op 3 april a.s. plaats in De Molenburg, Groningenlaan 12, inloop vanaf
19.00u, aanvang 19.30u (zie ook bijlage 3).
De informatie is tevens op Facebook en onze website te vinden.
6. Cursus AED in Molenwijk?
Paulien, Joop, Jamilla en Ben Ali hebben de reanimeercursus gedaan en zij vonden dit heel leerzaam.
In het kader van Burgerhulpverlening wordt een cursus voor bewoners georganiseerd. Deelnemers
krijgen na afloop een certificaat dat een jaar geldig is. De bedoeling is jaarlijks op herhaling te gaan om
het certificaat te vernieuwen. Anetta en Sylvia hebben zich direct aangemeld.
De kosten voor de cursus (inclusief het certificaat): € 15,-. Paulien gaat dit verder oppakken.
7. a. (tussengevoegd agendapunt)
Riet stelt de heer Frits Breen voor als aspirant-lid van de wijkraad. Frits houdt zich bezig met de Top 3
voor Molenwijk.
 Waddenstraat / Zevenwoudenplantsoen: Frits heeft omwonenden alsmede basisschool De
Wadden gevraagd naar de wensen omtrent de voetbalkooi
 Trapveldje Prattenburg: Het bestaande veldje wordt vervangen en de bedoeling is een
natuurlijke grens in de vorm van bijvoorbeeld een haag.
 Molenpark: een stukje grond van ongeveer 50 bij 60 meter voorzien van vaste, wilde
bloemen/planten. Dit komt de insectenstand ten goede en is tevens levendiger qua uitzicht.
7. b. Eerste test-poll op Facebook
Als pilot is een test-poll met betrekking tot de behoefte aan een wijkgebouw geplaatst. De uitslag is
inmiddels te lezen op de tijdlijn.
8. Rondvraag
 Joop kreeg van een bewoner van Engelenburg de vraag of er meer bloembollen geplant
konden worden op een wat kaler stuk. Helaas is het voor de bollen nu te laat en zal volgend
seizoen weer aan de orde gesteld moeten worden.
 Anders dan de berichtgeving van de wijkraad in De Molen zegt Henk dat het stukje asfalt bij
het Pad van Walcheren wel degelijk een functie heeft en dat er gebruik van gemaakt wordt
voor balsport en fietsen (kleine kinderen). Wel is hij het eens dat het mooier/beter kan. Henk
doet een buurtonderzoek naar ideeën voor de locatie en koppelt dat weer terug naar de
wijkraad. De reeds ontvangen suggesties zijn (anoniem) doorgestuurd naar Henk.
9. Sluiting
Riet dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

De jaarvergadering is op 16 april, locatie Waddenschool, aanvang 19.30u
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