Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 juni 2019

Locatie: Frieslandlaan 10
Aanvang 19.30u
Wijkraad

:

Bianca Wuite (secretaris, plaatsvervangend voorzitter); Ruud Norg
(penningmeester).
Leden:
Jamila Ereduani; Ben Ali; Jan Bert Eweg; Frits Breen.
Notulist: Sylvia van den Berg

Gasten

:

Afwezig

:

Roséanne Timmer-Aukes (PvdA en bewoonster Molenwijk); Joop Spiekermann (oudwijkraadslid, bewoner); Jaques Amand (Trots); Bewoners: Henk Tiekstra, Wim Saelman.
Riet Ooms, Wouter Moné, Paulien Heesbeen, Josh Kruizinga.

Bestuur:

1. Opening vergadering door de voorzitter
Bianca opent de vergadering en verzoekt iedereen zich kort voor te stellen.
2. Ingekomen stukken / vragen
Aan de orde zijn gekomen:
 Het Initiatievencafé (zie tevens bijlage)
 Melding inzake Jeu de Boules-baantje Zuiderzeelaan
 Melding zonnepanelen bij woonwagenkamp en laadpalen
 Fitnesstoestellen Molenplaspark
3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 21 mei 2019
Correctie c.q. aanvulling agendapunt 4. op verzoek van Henk Tiekstra; Ideeën asfaltplek bij Pad van
Walcheren:
Het benoemen van 32 bewoners suggereert dat deze allemaal bij het onderzoek betrokken waren,
terwijl bedoeld wordt het totale aantal van direct omwonenden.
2e alinea: Verder zijn stemmen opgegaan voor een kinderspeelplaats, met zachte ondergrond en
een laag hek. Aanvulling: … en zonder zitbanken.
Toevoeging: Wat de omwonenden vooral niet willen is een sport-/voetbalkooi. De verwachting is
dat dit overlast veroorzaakt. Door de ervaringen met de skatebaan in het verleden ligt dit gevoelig
bij de omwonenden.
Met inachtneming van het bovenstaande zijn de notulen goedgekeurd.
4. Uitkomst Commissie Beheer m.b.t. wandelpromenade en Zuid Schalkwijkerweg
Zuid Schalkwijkerweg (Joop Spiekermann)
De insteekhavens zijn er om passeren mogelijk te maken en de verkeersveiligheid te bevorderen. Door
het vele parkeren op deze plaatsen – die daar dus niet voor bedoeld zijn – raakt het talud van de dijk
die de Zuid Schalkwijkerweg eigenlijk is, beschadigd. De conditie van weg en talud verslechtert
hierdoor nog meer.
Isabelle Wisse (PvdA) heeft de tekst van inspreken inzake het ongewenst parkeren opnieuw
ingebracht. De wethouder heeft op de rondvraag geantwoord dat hij niet kan handhaven als er
geparkeerd wordt waar het niet mag, omdat er geen duidelijke borden zijn. Zij zal e.e.a. opnieuw
uitvragen met daarbij de kanttekening dat ze met deze situatie echt niet kunnen en willen wachten.
Joop zal voor de wijkraad een brief opstellen, die aan de commissieleden Beheer en de wethouder zal
worden gestuurd.
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Wandelpromenade
VvE’s van de ‘Burgen’ hebben ingesproken inzake het onderhoud van de wandelpromenade.
Bianca: Er is veel onderzoek geweest naar de mogelijkheden. Inmiddels is er een tekort van 2,2mio. De
gemeente wil dit aanvullen uit de gelden die bestemd zijn voor de Prins Bernhardlaan. Haarlem-Oost
is hier niet over te spreken.
Jaques: Wij (Trots) zijn vóór renovatie en vinden dat niet langer tegengehouden moet worden; het
wordt toch niet goedkoper. De wethouder gaat hier nog eens naar kijken; hij wil dit ook graag
afgehandeld zien.
Bianca: Het is natuurlijk vervelend dat een andere wijk er de dupe van wordt. Het probleem loopt
echter al sinds 2008 en het wordt er niet beter op.
5. Plannen Jeu de Boulesbanen Zuiderzeelaan (Jan Bert)
Met betrekking tot een invulling van de Jeu de Boulesbanen heeft Jan Bert deze week een afspraak
met Lucia Grooff (SportSupport). Zij willen vooral 50-plussers bereiken en aansporen tot bewegen.
Toegevoegd punt (Jan Bert)
Voor wat betreft het asfalt bij het Pad van Walcheren heeft de gemeente aangegeven dat ook
participatiebakken (planten/bloemen) niet aan de orde zijn door het ontbreken van budget.
Wel heeft Jan Bert een aantal ideeën ingebracht voor een aantal ééndagsprojecten, waaronder een
buurtpicknick, een rommelmarkt en kunst.
6. Stand van zaken m.b.t. organisatie De Buurtcamping (Ruud)
Ondanks de ingediende bezwaren is de vergunning inmiddels rond. Qua financiën is het wenselijk dan
wel noodzakelijk dat er meer ruimte komt. Alles is zeer krap begroot en eventuele tegenvallers of
onvoorziene uitgaven kunnen nog niet opgevangen worden.
Decathlon sponsort Stichting De Buurtcamping en heeft voor de 37 deelnemende campings 1 à 2
tenten per camping beschikbaar gesteld, inclusief slaapzakken en luchtbedden en ook speelgoed en
sportartikelen.
Wethouder Marie-Thérèse Meijs opent De Buurtcamping.
7. Eerste ervaringen spreekuur wijkraad, politie, handhaving en sociaal wijkteam (Ruud)
Sinds ruim een maand is er iedere dinsdag tussen 11.00u – 12.00u een spreekuur waar vragen of
problemen kunnen worden voorgelegd aan de wijkagent, Handhaving, het Sociaal Wijkteam en de
wijkraad.
In onze wijkkrant De Molen zal hieraan nogmaals aandacht besteed worden.
8. Rondvraag
 Jaques zal de wijkraad op de hoogte houden inzake het rapport over vervuiling.
 Laadpalen zullen een extra belasting vormen op het elektriciteitsnet. Op de vraag waarom het
elektriciteitsnet hier niet op wordt voorbereid antwoord Roséanne: ‘Voor onderhoud en
uitbreiding van het elektriciteitsnet geldt dat niet op zaken vooruitgelopen mag worden.
Uitbreiding is pas mogelijk wanneer de noodzaak reeds bestaat’.
9. Sluiting
Bianca dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

De volgende wijkraadsvergadering is op 20 augustus 2019.
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