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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 15 oktober 2019 

Locatie: Frieslandlaan 10 

Aanvang 19.30u 
 

Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester). 

  Leden: Wouter Moné; Jamila Ereduani; Paulien Heesbeen; Ben Ali; Jan Bert Eweg; Frits 

Breen; Margo Weesie. 

  Notulist: Sylvia van den Berg 

 

Gasten : Mike Warners (Bibliotheek); Mustapha el Yajloufi (wijkagent); Jaques Amand (Trots); 

Roséanne Timmer-Aukes (GroenLinks); Bewoners Molenwijk: Daan Musulin (VvE Pampus); 

Coby Siegers (Beospaarn), Wim Flantua, Anetta Langreder, Soeraya Hoogerbeets. 

Afwezig : Bianca Wuite (secretaris) 

 

 

1. Opening vergadering door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en vraag de aanwezigen zich kort voor te stellen. 

 

2. Ingekomen stukken / vragen 

Aan de orde zijn gekomen: 

 Plaatsen nestkasten (mezen) door de gemeente als natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen de 

processierups, er worden zo’n 50 kasten geplaatst in Haarlem. 

 Ingezonden idee onbenut grasveld, dit wordt meegenomen in de nog samen te stellen Top3; 

 Activiteit SportSupport voor kinderen tot 14 jaar in de herfstvakantie (zie tevens bijlage); 

 Honden: loslopen of aan de lijn? 

 

3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 17 september 2019  

De notulen goedgekeurd. 

 

(Tussengelast) 

Naar aanleiding van het in de vorige vergadering besproken onderwerp ‘dumpen van (grof) afval’ heeft 

de wijkraad een brief geschreven naar diverse VvE’s alsmede naar de gemeente/handhaving. 
 
Enkele VvE’s hebben gereageerd en gezegd dat zij dit onder de aandacht zullen brengen bij de bewoners. 

In sommige appartementencomplexen hangen bordjes in de liften. Ook werd een voorstel gedaan: 

Waarom niet afspreken met de gemeente om één vaste dag in de week grof vuil op te halen? Buiten die 

dag om mag er niets neergezet worden, maar dan moet er wel gehandhaafd worden.  
 
De overlast varieert van (grof) vuil dumpen zonder eerst een afspraak te maken, het dumpen van 

chemisch afval tot brandstichting. Ook wordt geregeld (grof) vuil gegooid in containers die geplaatst zijn 

voor bouwafval, waardoor werklui dit niet meer kwijt kunnen en genoodzaakt zijn het bouwafval buiten 

de container te plaatsen. Er is tevens sprake van het volkomen negeren van bordjes ‘Hier geen grof vuil 

plaatsen’.   
 
Riet zal dit ook ter sprake brengen bij het 4WO; het is een probleem dat overal speelt. Ook zal er in de 

wijkkrant aandacht aan worden besteed. 
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4. De bibliotheek in transitie 

Mike Warners vertelt dat de bibliotheek niet alleen meer gaat over boeken en lezen. Er is tevens ruimte 

voor ontmoetingen en activiteiten. Hij nodigt wijkbewoners uit mee te denken; ideeën zijn welkom.  

Het is niet de bedoeling dat wij (de bibliotheek) gaan bedenken wat wijkgenoten willen, maar dat de 

mensen zélf aangeven waar zij behoefte aan hebben of wat voor activiteit gedaan kan worden. De 

nadruk ligt vooral op ‘elkaar leren kennen’ en ‘ontmoeten’. 

In de bibliotheek staan zogenaamde ‘scrumborden’ waar mensen hun ideeën op kunnen zetten.  

 

Mike: Kom vooral eens kijken! En neem hobby, cultuur of gedachtengoed mee! 

 

5. Stand van zaken: 

 Panorama lokaal 

Panorama Lokaal: prijsvraag voor ontwerp omgeving Waddenstraat/Texelhof enz.  

Op 3 oktober is er een bijeenkomst geweest in De Molenplas met veel belanghebbenden (Pré Wonen, 

4 Schalkwijkse wijkraden, gemeente, zorginstellingen) om voor te bereiden wat er in de vraag voor de 

prijsvraag zeker niet vergeten moet worden. De uitkomst van deze bijeenkomst wordt meegenomen 

in de “uitvraag”. De volgende bijeenkomst is met specialisten op het gebied van wonen en leven. Zij 

gaan op 30 oktober het gebied bekijken en geven daarna hun ideeën over hoe de wijk verlevendigd 

kan worden. Ook die uitkomst wordt meegenomen in de uitvraag, die nog voor het eind van het jaar 

klaar moet zijn. Dan is het verder afwachten met welke ideeën de ontwerpers gaan komen en wie gaat 

winnen. 

Afhankelijk van het kostenplaatje wordt dan bekeken of het winnende ontwerp ook daadwerkelijk 

uitgevoerd kan/gaat worden. 

Meer info op: https://panoramalokaal.nl/ 

 Gebiedsvisie Molenwijk Noord 

Op 26 september is in de Commissie Ontwikkeling de startnotitie: gebiedsvisie Molenwijk noord 

besproken en aangenomen. De wijkraad heeft de kans te baat genomen om de commissieleden te 

wijzen op 2 punten: het feit, dat in deze startnotitie enkele malen het wijkgebouw in Molenwijk wordt 

genoemd (een supergoed streven, en heel hard nodig) en het feit dat Haarlem nu op twee fronten 

bezig is met dit deel van de wijk: de visie en Panorama lokaal. Die twee moeten vooral elkaar 

versterken en niet naast elkaar plaatsvinden. De startnotitie zal als hamerstuk worden vastgesteld door 

de Raad op 17 oktober a.s.  Dit plan is te vinden op: 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/17-oktober/19:30. 

 De nieuwe democratie: buurtbegroting 

Ons bereikte informatie dat in het kader van de nieuwe democratie een pilot wordt gedaan met 

buurtbegrotingen.  

• De gemeenteraad stelt een budget beschikbaar 

• Buurt- of wijkbewoners dienen plannen en ideeën (een initiatief) in 

• Gemeente Haarlem toetst op haalbaarheid 

• Buurtbewoners voeren zelf campagne voor het initiatief 

• Middels een stemming onder buurtbewoners worden de definitieve initiatieven gekozen 

• Initiatiefnemers gaan zelf aan de slag met de uitvoering van het initiatief 

 

De vier Schalkwijkse wijkraden hebben besloten ons gezamenlijk op te geven voor deelname aan dit 

project. Eind oktober wordt bekendgemaakt, wie door de jury wordt uitverkozen voor deelname in dit 

project.  
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6. Vragen aan de wijkagent 

- Daan vraagt hoe het zit met communicatie tussen wijkagent en VvE’s. Is hier een standaard voor? 

Mustapha: geen standaard, maar wel contact. Wellicht binnenkort eens kennismaken? 

- Wim: Wat is het beleid met drugsdealers? In het bijzonder dealers die in kleine autootjes op 

bestelling aan huis leveren. 

Mustapha: Melden bij de politie! Niemand kan iets doen zonder informatie van burgers. 

- In vervolg hierop stelt Daan de vraag wat te doen bij het constateren van een wietkwekerij in een 

woning en vervolgstappen bij schade aan het gebouw en/of verbruik van water/energie (betreft 

een appartementencomplex met zowel huur- als koopwoningen). De VvE krijgt nl. geen inzage in 

het rapport. 

Mustapha: Melden bij de politie! Er zal een onderzoek worden ingesteld. Buiten het politierapport 

wordt ook door de gemeente een rapport opgemaakt. 

- Jan Bert vraagt of de inspanningen rondom de overlast gevende jeugd resultaat hebben gehad. 

Mustapha: Vorig jaar waren er 106 meldingen. Dit jaar (tot nu toe) 45. 

- Riet: Wij hebben – naar aanleiding van een brief van de wijkraad met betrekking tot diverse 

verkeerssituaties – antwoorden gekregen van de gemeente. Het is niet duidelijk of Handhaving deze 

antwoorden ook heeft doorgekregen, daarom hierbij een samenvatting voor de wijkagent. Tevens 

lijkt het er op dat veel weggebruikers de betekenis van borden niet kennen. 

o Foutparkeerders 

Het is opgevallen dat op verschillende plaatsen in Molenwijk op de stoep en/of te dicht op een 

bocht geparkeerd wordt. Hierdoor ontstaat niet alleen overlast, maar ook onveilige situaties: 

voetgangers moeten de straat op doordat de stoep ‘bezet’ is en door te dicht op een hoek te 

parkeren wordt de verkeersituatie voor het overige verkeer onoverzichtelijk. Verzocht is hier 

meer op te handhaven. De gemeente geeft aan dit bij Handhaving neer te leggen. 

o Fietspaden 

Binnen de bebouwde kom mogen brommers/scooters niet op het (verplichte) fietspad rijden. 

Snorfietsers moeten altijd op het verplichte fietspad rijden. Het verplichte fietspad is te 

herkennen aan een blauw, rond bord met daarop een witte fiets.  

Brommers/scooters mogen binnen de bebouwde kom ook niet op het onverplichte fietspad 

rijden. Snorfietsers mogen dit alleen wanneer zij een elektromotor hebben of een  

uitgeschakelde benzinemotor. Het onverplichte fietspad herken je aan het blauwe, rechthoekige 

bord met het woord ‘fietspad’ in witte letters. 

Het fiets- en bromfietspad herken je aan het blauwe, ronde bord met daarop een witte fiets en 

bromfiets. Brommers, scooters en (snor-)fietsers zijn verplicht gebruik te maken van het fiets- 

en bromfietspad, ook binnen de bebouwde kom. 

o Oversteek Sloeweg  

Fietsers hebben hier voorrang! Echter, sommige (snor-)fietsers rijden behoorlijk hard, waardoor 

je als automobilist behoorlijk kan schrikken. Auto’s mogen hier 30km/u rijden. De gemeente ziet 

geen noodzaak hier iets te veranderen en vinden de oversteek veilig genoeg. De gemeente zal 

wel aan Spaarnelanden doorgeven extra alert te zijn de begroeiing kort te houden om 

onoverzichtelijke situaties te voorkomen. 

 

Riet memoreert nog even dat iedere dinsdag van 11 – 12 uur spreekuur is in de wijkkamer waarbij 

wijkraad, Handhaving, wijkagent, Sociaal Wijkteam en wooncorporatie aanwezig zijn voor het 

beantwoorden van al uw vragen en/of klachten. 
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7. Rondvraag 

- Ben vraagt zich af of er eens iets gedaan kan worden aan fietsers die over het voetpad rijden bij 

het bruggetje bij de Jumbo. Ruud geeft aan dat hier binnenkort een ‘schapenhek’ wordt geplaatst. 

- Omdat een antwoord lang op zich liet wachten heeft Frits een brief gestuurd aan de 

gebiedsverbinder over de speelveldjes bij Prattenburg. Frits laat weten de komende tijd niet in het 

land te zijn en heeft verzocht het antwoord direct naar Riet te sturen, om verdere vertraging te 

voorkomen. Het wachten is dus op de gebiedsverbinder. 

 

8. Sluiting 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende wijkraadsvergadering is op 19 november. Dit is tevens de laatste openbare vergadering van 2019. In het 

nieuwe jaar is de eerste vergadering op 21 januari. 


