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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 20 augustus 2019 

Locatie: Frieslandlaan 10 

Aanvang 19.30u 
 

Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Bianca Wuite (secretaris). 

  Leden: Wouter Moné; Jamila Ereduani; Paulien Heesbeen; Jan Bert Eweg; Frits Breen. 

  Notulist: Sylvia van den Berg. 

 

Gasten : Roséanne Timmer-Aukes (GroenLinks en bewoonster Molenwijk); Miranda en Rick Scholten 

(Buurtouders en bewoners Molenwijk); Overige bewoners; Henk Tiekstra, Anetta 

Langreder, Jos Weesie, Wim Saelman, Gerard van Nimwegen. 

Afwezig : Ruud Norg; Ben Ali; Josh Kruizinga (allen vakantie) 

 
 

1. Opening vergadering door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Ingekomen stukken / vragen 

Aan de orde zijn gekomen: 

 Afscheid Dick Jansen bij DOCK 

 Week van de Ontmoeting 

 Bijeenkomst diverse organisaties m.b.t. ‘eenzaamheid’ 

 

3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 18 juni 2019  

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Terugblik buurtcamping 2019 

Aan de hand van een aantal foto’s is teruggeblikt naar een uiterst geslaagde eerste editie van De 

Buurtcamping. Ondanks de tijdsdruk – in drie maanden regelen waar normaalgesproken een kleine 

tien maanden voor staat – was alles tot bijna in de puntjes geregeld.  
 
Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder alle vrijwilligers, die behoorlijk de handen uit de 

mouwen hebben gestoken. Ook zijn we onze sponsoren veel dank verschuldigd. 
 
De wijkraad heeft inmiddels besloten dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt. De aftrap 

voor 2020 vindt volgende week plaats. 

 

5. Verkeer en Veiligheid in de wijk 

De wijkraad is voornemens een brief aan de gemeente te sturen met betrekking tot de algehele  

verkeersveiligheid in Molenwijk.  
 
Tijdens de vergadering is een aantal punten naar voren gekomen: 

- Foutparkeerders 

Overlast van geparkeerde auto’s op de stoep, waardoor voetgangers gedwongen worden uit te 

wijken naar de rijbaan; parkeren op plaatsen die vrijgehouden dienen te worden voor de 

hulpdiensten; parkeren bij brandkranen; parkeren in het gras, etc. 

Ook het parkeren aan twee zijden van de weg waardoor de doorgang voor het overige verkeer te 

nauw wordt, is genoemd. 

- Scooters/brommers op voet- en fietspaden 
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Verder is gesproken over verkeerssituaties waar – ook bij het volgen van de verkeersregels – sprake is 

van een onveilige situatie.  
 
De genoemde locaties zijn: Amelandstraat, Sandenburg/Rumelaarweg, Pad van Walcheren/Sloeweg, 

Peelweg. 

 

6. Brief aan de gemeente over onderhoud groen  

De inhoud van de brief betreft het aanpassen van het maaibeleid.  
 
De gemeente heeft dit jaar het maaien een maand later dan voorgaande jaren laten plaatsvinden. Dit 

blijkt toch nog te vroeg te zijn. Bloemen krijgen de kans niet uit te zaaien, waardoor de kans op 

bloemen het volgende jaar vele malen kleiner wordt. Dit heeft grote gevolgen voor het 

insectenbestand (bijen, vlinders, etc.).  
 
Het verzoek aan de gemeente zal zijn pas te maaien als de begroeiing de gehele cyclus heeft voltooid. 

Uiteraard geldt dit niet op plaatsen waar het de verkeersveiligheid in gevaar brengt. 

 

7. Rondvraag 

 Henk vraagt zich af of het evenement Schalkwijk aan Zee nog op het programma staat. Dit is het 

geval. Op zondag 1 september om 13.00u wordt het startschot gegeven door burgemeester Jos 

Wienen. Meer informatie is te vinden op www.schalkwijkaanzee.nl 

 Anetta wil graag een update over het trapveldje bij Prattenburg. Frits: Het asfalt wordt verwijderd, 

dit wordt gras; het geheel wordt een stukje verder van de weg af geplaatst. De plannen zijn rond, 

het wachten is op de uitvoering. De wijkraad houdt een vinger aan de pols. 

 Anetta geeft een update over de werkzaamheden bij de wandelpromenade. Momenteel wordt 

de promenade aan de onderkant gestut / verstevigd (Zie tevens bijlage I). 

 Bianca heeft een e-mail ontvangen dat de aannemer van de werkzaamheden aan de 

wandelpromenade de ‘stempels’ – metalen stutpalen – los op diverse parkeerplaatsen laat liggen. 

Dit is niet alleen diefstalgevoelig, maar de schrijfster van het mailbericht maakt zich vooral zorgen 

over schade aan auto’s, al dan niet opzettelijk door jeugdigen die ermee aan de haal gaan. Zij stelt 

dat zij de aannemer in een dergelijk geval de gevolgen van de schade dient te dragen. 

 Hierop volgend laat Miranda weten dat zij overal ‘boorsels’ tegenkomt onder de 

wandelpromenade. Dit zijn stukjes beton die uitgeboord zijn. Behalve dat het gevaar bestaat van 

schade aan ruiten of auto’s doordat ermee gegooid wordt, zijn deze boorsels bijzonder scherp en 

kan lekke autobanden veroorzaken wanneer men er overheen rijdt. 

 Bianca laat weten dat er een schouw is geweest voor ‘Jop’ (Jongerenhangplek), een aanmelding 

heeft ontvangen van een bewoonster die een groepje wil starten voor het opruimen c.q. prikken 

van rommel in het Molenplaspark en dat een mevrouw die hulp in- en om het huis nodig had is 

geholpen. 

 Door het uitvallen van een aantal buurtouders door ziekte is uitbreiding van het team hard nodig. 

Zij roept bewoners van Molenwijk op zich aan te melden om zodoende met elkaar een prettig 

leefbare wijk te bewerkstelligen en te behouden. 

 Jan Bert vraagt zich af wat de bedoeling is met de zandvlakte achter de Molenwiek. Miranda geeft 

aan dat hier – zonder het door de gemeente beloofde overleg hierover – waarschijnlijk een 

voetbalkooi wordt geplaatst. Bianca zegt dat de wijkraad de gemeente moet houden aan overleg 

vooraf. 

 

8. Sluiting 

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

 

De volgende wijkraadsvergadering is op 17 september. 


