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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 september 2019 

Locatie: Frieslandlaan 10 

Aanvang 19.30u 
 

Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester); Bianca Wuite (secretaris). 
  Leden: Wouter Moné; Jamila Ereduani; Paulien Heesbeen; Ben Ali; Jan Bert Eweg; Frits 

Breen. 
  Notulist: Sylvia van den Berg. 
 
Gasten : Yvonne Haneman (Ground8); Gert-Jan Ankoné (Stadsgesprekken); Bewoners: Paula 

Willems, Gerard van Nimwegen.   
Afwezig : Ben Ali, afgemeld; Josh Kruizinga, afgemeld. 

 

 

1. Opening vergadering door de voorzitter 
Riet opent de vergadering en heet allen welkom. Voordat aan de agenda begonnen wordt heeft zij 
enkele mededelingen: 

 Op dit moment lopen zes Schalkwijkse raadsleden van de gemeente mee met de Buurtouders 

 Zondag a.s. om 13.00u is de officiële opening van de opgeknapte Jeu de Boules-baan. Naast 
een demonstratie van De Gouden Gooi krijgen belangstellenden de gelegenheid te spelen en 
is er een door Jumbo gesponsorde ‘borrel’ met wat hapjes. Iedereen is welkom. In het Haarlems 
Dagblad van 19 september wordt hier aandacht aan besteed en op de dag zelf is het Haarlems 
Nieuwsblad aanwezig. 

 Uit de Top 3 van dit jaar: vandaag heeft Spaarnelanden een groot veld in het  Molenpark 
ingezaaid. In het voorjaar zal het één grote bloemenpracht zijn! 

 De start van het renoveren van de Zuid Schalkwijkerweg zal eind volgend jaar aanvangen, 
waarbij ook rekening gehouden wordt met de geplande bouw op het Tjaden-terrein. Uit een 
informatieve rondleiding is gebleken dat de weg niet verbreed zal worden. 

 
De volgorde van de agenda wordt gewijzigd: punt 4. De Nieuw Democratie wordt als eerste behandeld. 
Echter, in dit verslag wordt de oorspronkelijke volgorde aangehouden.   

 
2. Ingekomen stukken / vragen 

Aan de orde zijn gekomen: 

 De programmaboekjes van “De week tegen eenzaamheid” en de “Vredesweek”, zie bijlagen. 

 Open dag Tjaden-terrein 28 september a.s. (zie: www.haarlembuiten.nl). 

 Wederom dumpen van afval, nu met brandstichting. De wijkraad zal een brief sturen naar  zowel 
de VvE (‘s) als naar Handhaving inzake deze steeds terugkerende overlast. 

 Aantonen verjaring inzake ‘Oneigenlijk gebruik gemeentegrond’; de bewoner die dit meldde kon 
vanavond niet aanwezig zijn, maar heeft toegezegd hier binnenkort verslag van te doen. 

 Reanimeren: wel of niet? Een bewoner vraagt zich af of er voldoende nagedacht is over het feit 
dat steeds meer mensen niet gereanimeerd willen worden. Hij stelt dat de hulpverlener / 
vrijwilliger een ‘niet reanimeren-tatoeage of -penning niet zoekt en/of respecteert. Tevens vraagt 
hij zich af waar iemand terecht kan om bijvoorbeeld financiële schade bij neurologische 
problemen te verhalen. 
Marc Schelvis (Edumediq) verwijst voor vragen over het verhalen van schade en dergelijke naar 
de Nederlandse Reanimatieraad (www.reanimatieraad.nl). Tevens geeft hij aan dat het 
onderwerp tijdens de cursus behandeld wordt en hierbij de richtlijnen van deze raad worden 
gehanteerd (zie bijlage). 
Van de aanwezigen die de cursus hebben gevolgd komt de opmerking: Wanneer een tatoeage 
of penning duidelijk aanwezig is, wordt deze absoluut gerespecteerd en zal niet worden 
overgegaan tot reanimeren. Echter, zoeken is geen optie; meestal is direct handelen 
noodzakelijk: iedere seconde telt! 
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3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 20 augustus 2019  

De notulen zijn goedgekeurd. 
 
4. De Nieuwe Democratie – door Gert-Jan Ankoné 

Omdat dit onderwerp zich niet echt leent voor een kleine samenvatting in de notulen is als bijlage het 
‘Actieprogramma Nieuwe Democratie’ toegevoegd voor achtergrondinformatie. 
 
De Stichting Stadsgesprekken heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd met de Haarlemse 
wijkraden met betrekking tot het functioneren van de wijkraad in het kader van de Nieuwe Democratie.  
 
Eén van de uitkomsten van deze bijeenkomsten is dat het ‘loten’ van de hele wijkraad te breed zou zijn. 
Beter is een loting ‘per topic’, zoals dit bijvoorbeeld is gedaan bij het onderwerp ‘Bomen in Schalkwijk’: 
burgers zijn aangeschreven vanuit de gemeente en uit de reacties werd geloot. De hieruit ontstane 
groep ‘dacht mee’ en ‘had een stem’ in de uitvoering. 
 
Democratische buurtbegroting: de gemeenteraad stelt een budget beschikbaar, buurt- of wijkbewoners 
dienen plannen en ideeën in, voeren hier zelf campagne voor én gaan na een toets op haalbaarheid 
van de gemeente en een stemming onder bewoners zelf aan de slag met de uitvoering. Echter, niet alle 
ideeën of plannen zullen worden gehonoreerd. Het initiatief zal één van de drie volgende mogelijkheden 
moeten beslaan: Ontmoeten, Duurzaamheid of Openbare Ruimte. 
 
The Right To Challenge. Dit laatste houdt in: een plan om zelf iets beter, efficiënter en/of goedkoper uit 
te kunnen voeren dan het nu door de gemeente wordt gedaan. Het budget komt dan naar de burgers, 
en geld dat overblijft, mag voor de wijk worden ingezet. 
 
Ook is het ‘Wijkcontract’ en ‘De rol van de wijkraad’ aan de orde gekomen. 

 
5. Antwoord van de gemeente op brief onderhoud groen (andere maaischema’s i.v.m. behoud 

insecten) 
De gemeente laat weten dat het verbeteren van het maaibeheer in ecologische zin een aandachtspunt 
is en dat dit jaar een proef gedaan is met het niet maaien van een derde van de Haarlemse gazons in 
de periode tussen half april en half mei. Deze maatregel wil men volgend jaar continueren en er wordt 
gekeken of een uitbreiding met een groter deel van de gazons mogelijk is. Ook is de gemeente al 
geruime tijd bezig met de procedure voor het werven van een geschikte kandidaat als stadsecoloog. 

 
6. Top-3 voor 2020 

Voor de Top-3 voor het komende jaar kan de wijkraad wel wat input van de bewoners van Molenwijk 
gebruiken!  
Er is inmiddels een aanvang gemaakt met het inventariseren van wensen op het gebied van het 
verbeteren / opknappen / invullen van de openbare ruimte. 
 
Wanneer bewoners wensen en/of suggesties hebben, worden zij verzocht deze te sturen naar 
info@wijkraadmolenwijk.nl. 
In de wijkkrant van november zal de lijst gepubliceerd worden en wordt een oproep gedaan te stemmen! 

 
7. Wijkdorp 3.0 in Molenwijk 

Dit betreft een initiatief van gemeente Haarlem, Elan Wonen en Zorgbalans dat wordt uitgevoerd door 
DOCK. Het doel van dit initiatief is het creëren van oplossingen om een hogere kwaliteit van leven te 
bieden aan ouderen en mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, die al dan niet 
noodgedwongen langer zelfstandig blijven wonen. 
 
Ruim twee jaar geleden is dit project als pilot gestart in Meerwijk. Paula (tevens lid van wijkraad 
Meerwijk) geeft aan dat e.e.a. nog niet is afgerond en stelt een bijeenkomst met de twee wijkraden voor 
om gezamenlijk te bezien wat wel/niet/beter of anders zou moeten om het een succes te laten worden. 
Yvonne geeft aan hierbij graag betrokken te willen worden. 
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8. Rondvraag 

 Op de vraag naar de status van de sloop flats Waddenstraat/Texelhof kan het volgende worden 
geantwoord: Doordat gemeente Haarlem de ‘Gebiedsvisie’ nog niet heeft afgerond is de sloop 
uitgesteld tot 2025. 

 Riet en Bianca overhandigen een exemplaar van het fotoboek van De Buurtcamping aan Ruud. 
 

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

 

 

 

De volgende wijkraadsvergadering is op 15 oktober 


