Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 mei 2019

Locatie: Frieslandlaan 10
Aanvang 19.30u

Wijkraad

:

Gasten
Afwezig

:
:

Ruud Norg (penningmeester); Bianca Wuite (secretaris/waarnemend voorzitter).
Leden:
Wouter Moné; Jamila Ereduani; Paulien Heesbeen; Jan Bert Eweg; Frits Breen.
Notulist: Sylvia van den Berg.
Henk Tiekstra (bewoner); Coby Siegers (bewoner, Beospaarn).
Riet Ooms; Ben Ali; Josh Kruizinga.
Bestuur:

1. Opening vergadering door de voorzitter
Bianca – fungerend als waarnemend voorzitter bij afwezigheid Riet – opent de vergadering. Een kort
voorstelrondje volgt.
2. Ingekomen stukken / vragen
Aan de orde zijn gekomen:
 Diverse ingekomen e-mail m.b.t. onderhoud openbare ruimtes;
 Vraag over AED (hoe, wat, waar?). Hier wordt binnenkort meer informatie over gegeven op de
Facebookpagina / website, alsmede in de eerstvolgende wijkkrant;
 Niet ontvangen wijkkrant.
Verder heeft een oplettende lezer van De Molen ons er op gewezen dat in het artikel over
‘hangjongeren’ gesproken wordt van de ‘bewoners van Prattenburg’. Dit moet zijn: de bewoners van
Sandenburg.
3. Verslag jaarvergadering d.d. 16 april 2019
De notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd.
4. Ideeën asfaltplek bij Pad van Walcheren
Op verzoek van de wijkraad heeft Henk Tiekstra een inventarisatie gemaakt van de wensen van de
direct omwonenden, in dit geval 32 bewoners uit 22 huishoudens.
Van het overgrote deel van de ondervraagden gaat de voorkeur uit naar groen; hetzij gras, hetzij een
gemeentetuin met bijvoorbeeld bloemen of fruitbomen.
Anders dan in eerste instantie bekend was wordt van het asfalt wel degelijk gebruik gemaakt. Een
aantal omwonenden spreekt de wens uit het asfalt te laten liggen.
Verder zijn stemmen opgegaan voor een kinderspeelplaats, met zachte ondergrond en een laag hek.
Jan Bert heeft hierover met de gemeente gesproken en concludeert dat ‘groen’ zeker op zijn plaats is.
Verder is hij van mening dat er meer mee gedaan kan worden, bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor
bewoners.
Bianca geeft aan dat wanneer de bewoners plantenbakken willen deze niet door Spaarnelanden maar
door bewoners zelf onderhouden moeten worden en daar moet dan ook voor getekend worden. Dit
heet dan ‘participatiebakken’.
Ruud: Het weghalen van de asfaltplaat en het daarna voorzien van gras, eventueel ingezaaid met wilde
bloemen zou ik de Top 3 van volgend jaar meegenomen kunnen worden.
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5. Stand van zaken m.b.t. De Buurtcamping
De inschrijving voor de Buurtcamping is op 15 mei jl. geopend en er zijn inmiddels acht inschrijvingen
met totaal twintig kampeerders.
Er is invulling voor de receptie: een echtpaar met een caravan, die als zodanig ingezet zal worden.
Tevens is de plek voor Tante Leen (leenwinkel) ingevuld.
Er zijn nog veel vrijwilligers nodig voor bijvoorbeeld het helpen met de opbouw, begeleiden /
inbrengen van activiteiten, (eind-)schoonmaak etc. Vrijwilligers dienen woonachtig te zijn in
Schalkwijk.
Ruud geeft aan dat – buiten de bestaande – meer sponsors nodig zijn om alle kosten (waaronder
toiletten / wastafels, beveiliging, muziektent) te dekken.
6. Rondvraag
 Jan Bert vraagt naar de status van de ‘hondenuitlaatplek’. Hier is niets nieuws over bekend.
 Coby vraagt door wie de AED’s betaald worden. Dit wordt betaald door de gemeente.
 Frits heeft een gesprek gehad met de wijkagent m.b.t. de illegaal liggende bootjes bij ‘de
Hommel’ en de rommel die door de opvarenden wordt gemaakt. Handhaving (gemeente
Haarlem) heeft te weinig bevoegdheid: de wal behoort tot gemeente Haarlem, maar het water
tot gemeente Haarlemmerliede. Frits stelt een brief op om naar het College te sturen.
 Frits: De grond voor het bankje bij de Hommel is weggespoeld, waardoor benen blijven
bungelen. Bianca geeft aan dit op de officiële manier te melden via de website van de
gemeente en het toegekende nummer van de melding door te geven, zodat de wijkraad hier
een vinger aan de pols kan houden.
 Jan Bert vraagt naar de stand van zaken van ‘oneigenlijk gebruik gemeentegronden’. Het is
hem namelijk opgevallen dat waar het er eerst verzorgd uitzag nu een ‘bende’ is. Ruud: er is
een keuze gegeven aan de betrokkenen: de grond kopen óf teruggeven aan de gemeente.
Bianca adviseert via de website van de gemeente melding te maken.
7. Sluiting
Bianca dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

De volgende wijkraadsvergadering is op 18 juni.
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