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     Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 16 april 2019 Locatie: Aula Waddenschool, Zevenwoudenplantsoen 3 Aanvang 19.30u  Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester); Bianca Wuite (secretaris).    Leden:  Wouter Moné; Joop Spiekermann; Jamila Ereduani; Paulien Heesbeen; Ben Ali; Jan Bert  Eweg; Josh Kruizinga.   Afwezig:  Frits Breen (ziekte).   Notulist:  Sylvia van den Berg.  Sprekers : Lodewijk de Ruiter (Haarlem Effect); Hicham Akachar (Dock); Sheila Slob, Linda van Berkel, Lotte Schoot (Leger des Heils); Freek Prins, Berend Gunnink (Open Huis); Lucia Groof (SportSupport) en Burgemeester Jos Wienen: ‘Vragen aan…’.   1. Opening vergadering door de voorzitter Riet opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Zij is blij te zien dat de opkomst zo groot is, ondanks de voetbalwedstrijd op televisie.   Aan de hand van een presentatie wordt in het kort de agenda doorgenomen. Ook wordt de inmiddels 11-koppige wijkraad voorgesteld.  Activiteiten van de wijkraad in 2018 Vervolgens komen de werkgroepen en overige actieve mensen uit de wijk aan de orde: 

 Werkgroep Molenpark / -plas Mensen, die dichtbij het Molenpark wonen en twee keer per jaar met elkaar bespreken welke aanpassingen in het park gewenst zijn. Vorig jaar zijn gerealiseerd: volleybalveld, meer prullenbakken, verplaatsen bankjes. 
 Buurtouders Ongeveer 8 bewoners van Molenwijk die regelmatig een rondje lopen en jongeren, die overlast veroorzaken, hierop aanspreken. De groep overlegt met de gemeente (Veiligheid) over eventueel te nemen maatregelen. 
 Werkgroep Groen Een groep van ongeveer 6 mensen is actief op elke eerste woensdag van de maand, van 10-12 uur. Voornamelijk wordt gewerkt in het park achter de Jumbo, maar ook bepaalde plekken bij Engelenburg en bij Landschot zijn grondig aangepakt. 
 Klankbordgroep Zuid Schalkwijkerweg Een groep van ongeveer 6 mensen die meedenken met de gemeente over de reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg. Deze groep komt op ad-hoc basis bij elkaar; wanneer er iets te bekijken/beslissen valt, vergaderen zij. 
 Hulp bij wijkkrant ‘De Molen’ 

o Schrijven 
o Corrigeren 
o Bezorgen 

 Hulp bij de website 
 Secretariaat/notulist 
 Hulp bij de verwezenlijking van het wijkgebouw 

o Adviseur 
o Mede-initiatiefnemers  Er zijn nu in totaal 59 mensen betrokken bij de wijkraad. 
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  Speerpunten in 2018 

 De wijkraad is verhuisd naar Frieslandlaan 10 
 Realiseren Top 3 

o Wijkgebouw in Molenwijk (start) 
o Volleybalveld in Molenpark 
o Container voor de groengroep Middengebied 

 Volgen plannen Pré Wonen (Texelhof – Waddenstraat) 
 Volgen plannen Leger des Heils (nieuwbouw Frieslandlaan) 
 Aanpak overlast jongeren bij ‘De Burgen’  Ontwikkelingen in de wijk 
 Plaatsen van de eerste twee Tiny Houses op het terrein bij de Zwemmerslaan 
 Start werkzaamheden Tjaden-terrein 
 Aanpassen fietsdoorsteek Terschellingpad 
 De top 3 van 2019 

o Deel Molenpark inzaaien met wilde bloemen 
o Verbetering speelvelden Waddenstraat en Prattenburg 
o Plaatsen overdekte picknicktafel ingang Terschellingpad 

 Aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegronden  Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 Ruud geeft uitleg over hoe de financiële middelen zijn besteed in 2018 en hoe de begroting voor 2019 er uitziet.  Verslag onderzoek met betrekking tot ‘hangjongeren’  Lodewijk (Haarlem Effect) geeft een uiteenzetting welke organisaties betrokken zijn / samenwerkingspartner zijn van Jong Haarlem (jonghaarlem.nl) en wat er zoal gedaan wordt door dit samenwerkingsverband op zowel stadsniveau als in de wijk.  In 2018 is besloten tot meer inzet in Molenwijk vanwege de groeiende overlast van jongeren.   Het betreft ongeveer 40 jongeren – waarvan 5 à 6 meisjes – uit verschillende groepen uit Molenwijk, maar ook hierbuiten. Het opleidingsniveau van deze jongeren varieert van VMBO tot VWO.  De op 3 april jl. georganiseerde bewonersbijeenkomst is goed bezocht: 60-70 aanwezigen. De avond heeft voor veel verduidelijking en verheldering gezorgd. Bewoners kwamen met suggesties om de overlast tot een minimum te beperken. Ook waren er suggesties de jongeren meer actief te betrekken bij het wijkgebeuren.  Een aantal bewoners heeft aangegeven wel een keer mee te willen lopen met een ronde van de ‘Buurtouders’. Het ‘hoe aanspreken’ van de jongeren krijgt hierdoor de nodige aandacht. Een verslag van de bijeenkomst is nog niet voorhanden.  Hicham en Nabil (Dock) kennen veel van de jongeren van de diverse wijkcentra. Hicham: wij spreken jongeren op straat aan, proberen problemen bespreekbaar te maken en vooral ook op te lossen. Ook zijn wij momenteel twee keer per week te vinden op het Haarlem College. Het doel dat wij voor ogen hebben is dat deze zomer de klachten gehalveerd zijn.  Riet meldt dat met ingang van vandaag iedere dinsdag tussen 11.00u en 12.00u een spreekuur is in de wijkkamer aan de Frieslandlaan 10. Hier kunnen bewoners problemen aan de orde stellen en/of vragen stellen aan de wijkraad, de wijkagent of iemand van Handhaving.   
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 2. Presentatie van het project Huisvesting kwetsbare jongeren, Frieslandlaan 7 Met behulp van een presentatie leggen Sheila, Lotte en Linda van het Leger des Heils uit wat het project inhoudt.  Er zijn jongeren die om uiteenlopende redenen niet (meer) thuis kunnen wonen. Jonge kinderen kunnen meestal geplaatst worden in een pleeggezin. Voor kinderen ouder dan 12 jaar is dit vaak onmogelijk, maar de stap om op zichzelf te gaan wonen is nog te groot.  Er zijn wachtlijsten voor de opvang voor deze jongeren, wat resulteert in stagnatie in de doorstroom van jongeren uit andere voorzieningen.   Op de locatie van de gymzaal aan de Frieslandlaan komt nieuwbouw, van waaruit jongeren van 14 – 18 jaar worden begeleid teneinde goed voorbereid zelfstandig te wonen. Er is 24 uur per dag zorg en begeleiding aanwezig en er worden diverse trainingsprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en geldzaken ingezet. Verder volgen de jongeren onderwijs, hebben werk of andere dagbesteding.  Er zal regulier overleg met de gebiedsverbinder, wijkagent en buurtvereniging zijn om preventief en vroegtijdig signalen uit/van de buurt op te pakken. Ook heeft het pand een ‘open klimaat’, wat inhoudt dat buurtbewoners te allen tijde kunnen binnenlopen.   Het Leger des Heils wil als ‘goede buur’ gezien worden, wat betekent dat verlangd wordt dat de jongeren die in het pand verblijven zich als zodanig gedragen.  Halverwege 2020 zal e.e.a. gerealiseerd zijn.  3. Wijkgebouw in Molenwijk, Het Open Huis Schalkwijk, plannen, mogelijkheden en vorderingen  Wijkgebouw Het verwezenlijken van een wijkgebouw in Molenwijk stond (hoog) in de top 3 van 2018. In september 2018 heeft de wijkraad hieromtrent een brief gestuurd aan B&W. Vervolgens heeft de voorzitter in november ingesproken bij de Commissie Samenleving.   In januari en februari 2019 hebben (Wijktafel-)gesprekken plaatsgehad met meerdere potentiële partners om tot een gedegen invulling van de ‘noden’ in Molenwijk te komen. Ook is een berekening van de benodigde ruimte gemaakt, zijn mogelijke locaties in de wijk bekeken en is een financiële onderbouwing gemaakt.  In maart dit jaar is e.e.a. doorgestuurd naar het ‘Sociaal Domein’, die de noodzaak moet onderschrijven zodat samen met ‘Vastgoed’ naar een locatie gezocht kan worden, eventueel voor een tijdelijk gebouw van containers. Deze week werd bekend dat de stukken op 29 april worden voorgelegd aan de wethouder Meijs. Bij onderschrijving van de noden wordt het dan doorgestuurd naar ‘Vastgoed’.  Het Open Huis Aan de hand van een presentatie laten Berend en Freek zien waarvoor en voor wie het centrum bedoeld is.  Molenwijk heeft het grootste percentage aan ouderen vergeleken met de andere wijken in Schalkwijk. Het percentage niet-Nederlanders is laag in Molenwijk in zijn geheel, maar heel hoog in de Waddenbuurt.  Met deze wetenschap wil Het Open Huis de verschillen niet onderstrepen, maar overbruggen!  De missie van MC Het Open Huis is het ‘zijn’ in de wijk en daarnaast het bieden van praktische ondersteuning. In Schalkwijk is er sprake van veel eenzaamheid, maatschappelijke scheefgroei, armoede en gebrokenheid in persoonlijke levens en in relaties tussen mensen.       
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 Door het aanbieden van activiteiten gericht op ontmoeting en zorg wil MC Het Open Huis kwetsbare mensen centraal stellen. Samen met deze kwetsbare mensen oplopen, ze ondersteunen wanneer nodig, maar ook stimuleren om hun eigen krachten te gebruiken en verder te ontwikkelen. Daarbij staat het werken vanuit de relatie centraal.   Omdat de problematiek vaak complex is en op meerdere leefgebieden zijn weerslag heeft, biedt MC Het Open Huis een breed scala aan activiteiten aan en ondersteunt waar nodig de bezoeker in het vinden van de juiste zorg of ondersteuning. Dat gebeurt met een grote groep vrijwilligers, ondersteund door professionals.  Zowel Het Open Huis als wijkraad Molenwijk zien uit naar de samenwerking.  4. Sporten voor 50-plussers in Molenwijk  Lucia informeert de aanwezigen wat SportSupport onder de aandacht wil brengen in Molenwijk, want: sporten is gezond en het biedt gelegenheid andere mensen te ontmoeten.  Het is algemeen bekend dat de jeugd door middel van een Sportpas kan kennismaken met een viertal sporten, zonder direct ‘vast’ te zitten aan een abonnement.   Minder bekend is dat zoiets ook voor ouderen bestaat:   Alle Haarlemmers van 50 jaar of ouder die graag willen bewegen / sporten én in het bezit zijn van de HaarlemPas kunnen gratis kennismaken met een viertal sporten uit het Bewegen50+ aanbod.  Als men daarna lid wil worden kan tot € 100,- korting op de contributie gekregen worden uit het Sportfonds50+.  Géén HaarlemPas? Ook dan kan kennis gemaakt worden met 4 sporten tegen een aantrekkelijk tarief.  Voor meer informatie of een brochure: www.bewegen50plus.nl   5. Vragen aan de burgemeester Burgemeester Jos Wienen gaat in op vragen uit het publiek.  
 Onderhoud groen 

 Er wordt veel gedaan aan het onderhoud van groen, maar bij ons (Meiendel, Betuwelaan, Flakkeeweg) nog niet. Wanneer wij proberen te achterhalen wie wat wanneer gaat doen, worden we van het kastje naar de muur gestuurd. 
 Als u mij uw gegevens geeft, zorg ik dat er contact met u wordt opgenomen. 

 Illegale bewoning bootjes, rommel en lawaai Hommeldijk 
 Sinds vorig jaar is hiervan sprake. Hier zou actie op genomen worden. Inmiddels verblijven hier veertien ‘bewoners’. Wanneer wordt hier iets aan gedaan? 
 Er zijn al acties geweest op het gebied van lukraak geplaatste rommel. Bootjes die illegaal aangemeerd liggen, worden weggesleept. Bij bewoning kan dit niet zomaar. Ook is de locatie lastig: het water van de Ringvaart behoort in zijn geheel tot gemeente Haarlemmermeer, waardoor logischerwijs samengewerkt moet worden. Het zal wat langer duren, maar het gebeurt wel.  
 Vorig jaar lagen er ook boten aangemeerd aan de steigers voor restaurant De Molenplas. Wat, als dit nu weer gebeurt? 
 Wij proberen hier met Handhaving dichter bovenop te zitten.      
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 Nieuwbouw / sociale woningbouw 
 Om de doorstroming van sociale huurwoning naar ‘duurder’ wonen te bevorderen zou 20-40-40 een betere verhouding zijn. Het verzoek is niet teveel vast te houden aan 40-40-20. 
 Diverse wijkraden hebben dit ook al aangekaart bij de gemeente. Feit is dat in Haarlem grote vraag is naar sociale woningen, daarom ligt daar de focus. Na diverse discussies over de nieuwbouw bij het Spaarne Ziekenhuis en winkelcentrum Schalkwijk kan het zijn dat dit uitgangspunt nog wijzigt. We proberen in ieder geval rekening te houden met de wijkbelangen. 

 Haarlem gasvrij 
 Het plan is om in 2040 ‘gasvrij’ te zijn. In 2021 moet iedere gemeente een plan hebben. Wat is de stand van zaken in Haarlem? 
 Het plan is nog niet klaar. Wij willen bij het uitwerken hiervan heel zorgvuldig zijn opdat energie voor alle bewoners betaalbaar blijft. 

 Plan energie 
 Wordt waterstofgas meegenomen in dit plan? 
 Het is bij ons in beeld. We kunnen echter alleen een plan maken met daadwerkelijk toepasbare zaken, maar we nemen het absoluut mee. 

 Herfstbladeren 
 Veel bewoners zijn in de herfst in de weer met het wegwerken van herfstbladeren. Is het mogelijk om – net als in Heemstede – hier en daar een korf te plaatsen? 
 Hierop moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik ga het navragen.  Vervolgens sluit Jos Wienen af en wenst ‘mooi’ Molenwijk succes.  Riet dankt de burgemeester dat hij de bewoners te woord heeft willen staan.  6. Rondvraag en sluiting 

 De wijkraad krijgt een groot compliment uit het publiek. 
 Riet laat weten dat Joop afscheid neemt als wijkraadslid. Zijn gezondheid laat het niet toe om nog langer door te gaan. Joop zegt wel uit het bestuur te stappen, maar hij blijft nog een aantal zaken volgen en waar nodig van advies  voorzien.  Hierna sluit Riet de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.   Onder het genot van een hapje en drankje wordt nog even doorgepraat.   


