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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 november 2019 

Locatie: Frieslandlaan 10 

Aanvang 19.30u 

 

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

  Leden: Wouter Moné; Jamila Ereduani; Ben Ali; Margo Weesie. 

  Notulist: Sylvia van den Berg. 
 

Gasten : Rosa Scheper (Handhaving); Christiaan Verwer (ambassadeur Spaarnelanden); Geert 

Wagenaer (bewoner).  

Afwezig : Paulien Heesbeen (afgemeld); Josh Kruizinga (afgemeld); Jan Bert Eweg (afgemeld); Frits 

Breen (vakantie). 

 
 
1. Opening vergadering door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Ingekomen stukken / vragen 

Aan de orde zijn gekomen: 

 Drempels Zuid-Schalkwijkerweg, verzoek bewoner; 

 Protesttekening bomenkap Schalkwijk van 7-jarige scholiere; 

 iZoof; pilot delen elektrische auto’s in Haarlem, via Spaarnelanden; 

 Overlast passage winkelcentrum Molenwijk, ingezonden door een ondernemer; 

 Rotondes Europaweg en veiligheid, ingezonden door een bewoner. 
 

3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 15 oktober 2019  

De notulen zijn zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

4. Stand van zaken met betrekking tot: 

 De nieuwe democratie: buurtbegroting 

Voor de vier wijkraden van Schalkwijk komt zowel in 2020 als in 2021 een bedrag beschikbaar voor 

de Democratische Buurtbegroting. Hierbij worden bewoners gevraagd een plan in te dienen, waarop  

vervolgens  de bewoners kunnen stemmen op het beste plan.  

Het plan dient compleet en onderbouwd aangeleverd te worden (voorzien van bijv. offertes).  

Doordat alle communicatie met betrekking tot de buurtbegroting op digitale wijze zal plaatsvinden 

wil de wijkraad Molenwijk een alternatieve manier vinden om ook niet-computergebruikers te 

bereiken. Zie hiervoor tevens agendapunt 6. 

Meer informatie over de buurtbegroting is te vinden in De Molen en op onze website. 

 Bouwplannen winkelcentrum Schalkwijk 

Ruud laat aan de hand van foto’s en een filmpje zien hoe het winkelcentrum er ter hoogte van het 

Floridaplein, het Californiëplein en de Nicepassage  uit gaat zien. 

Kijk voor een impressie op: centrumschalkwijk.nl/centrum-schalkwijk-straks/ 

 Aanpak verkeersproblemen 

Er is een brief geschreven naar de wethouder met daarin de beschrijving van de diverse 

verkeersproblemen in Molenwijk, waaronder het verkeerd gebruik van fietspaden (door 

brommers en soms zelfs motoren), parkeergedrag, gevaarlijke situaties e.d., met het verzoek 

hierover eens aan tafel te gaan zitten voor een oplossing. De gemeente heeft hierop enigszins  

algemene antwoorden gegeven en een aantal (tijdelijke) oplossingen. 

De wijkraad is verre van tevreden met dit antwoord en wil een structurele oplossing.  
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5. Ambassadeur Spaarnelanden (Christiaan Verwer) 

Christiaan is nu voor het vierde jaar ambassadeur Spaarnelanden. Hij legt kort uit wat hij  precies doet: 

hij let tijdens zijn dagelijkse rondes op bijvoorbeeld losse stoeptegels, zwerfvuil, omhoog komende 

boomstronken en andere zaken. Ook is hij aanspreekpunt voor bewoners met vragen over 

bijvoorbeeld afvalscheiding. 
 
Er zijn al heel wat vorderingen geboekt in de afgelopen jaren. Christiaan heeft geconstateerd dat op 

nagenoeg alle meldingen die hij doet bij Spaarnelanden actie wordt genomen. 
 
Dit jaar heeft hij vuil- en puinruimen toegevoegd aan zijn bezigheden. Hier valt nog heel wat te winnen: 

helaas laten velen rommel slingeren. Het rondje Zuiderzeelaan – Betuwelaan – Groningenlaan levert 

zo’n drie tot vier volle zakken rommel op! 

Ook het stukje Europaweg dat aan Molenwijk grenst – van de Schouwbroekerbrug tot aan de 

Groningenlaan – levert twee volle zakken op. 

Christiaan vraagt zich af of het mogelijk is een groepje vrijwilligers te vormen die zich er op toe willen 

leggen op regelmatige basis zwerfvuil op te ruimen en roept bewoners op zich hiervoor te melden. Dit 

kan via info@wijkraadmolenwijk.nl. Tevens kan Christiaan hierover aangesproken worden wanneer hij 

zijn rondes doet. 
 

Voor meer informatie over de ambassadeur: spaarnelanden.nl/ambassadeur 
 

6. Hoe bereiken we alle wijkbewoners? 

Op dit moment kan de wijkraad bewoners van Molenwijk bereiken via De Molen, website 

wijkraadmolenwijk.nl, de Facebook-pagina en  vier informatieborden verspreid over de wijk. 
 
De wijkraad wil – bijvoorbeeld in het geval van de buurtbegroting – alle bewoners bereiken, opdat ook 

de stem van niet-computergebruikers gehoord zal worden. 
 
De aanwezigen kwamen met een aantal opties hoe meer bewoners bereikt kunnen worden, 

bijvoorbeeld: een persbericht in week- of dagblad, bewonersbrief, flyeren. 
 
Besloten wordt een nieuws-/bewonersbrief te maken. 
 

7. Rondvraag 

 Margo vindt dat de wijkkrant er weer erg goed uitziet. Zij heeft één minpuntje: ‘Er wordt alleen 

maar positief over Schalkwijk aan Zee gesproken, terwijl het geluid behoorlijk te wensen overliet. 

Optredens en andere geluiden gingen dwars door elkaar heen, waardoor het geheel nogal 

chaotisch klonk’. Riet geeft aan dat dit in de evaluatie is meegenomen en dat alle geluid volgend 

jaar beter op elkaar zal worden afgestemd. Iedereen moet dan wel tijdig aangeven, of er met 

geluid wordt gewerkt. 

 Door geregeld door de wijk en het park te lopen, valt het Margo op dat er echt meer prullenbakken 

in Molenwijk nodig zijn. Ook worden de bestaande bakken te weinig geleegd, waardoor mensen 

hun rommel alleen nog naast de bak kwijt kunnen. Overvolle bakken trekken vogels – in het 

bijzonder meeuwen en kauwen – aan, die de rommel nog meer verspreiden. 

Christiaan zegt dat dit soort dingen bij uitstek geschikt zijn om te melden bij Spaarnelanden. 

Wanneer genoeg mensen dit doen hoopt hij dat meer bakken (of grotere) geplaatst zullen 

worden. 
 

8. Sluiting 

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

 

Dit was de laatste openbare vergadering van wijkraad Molenwijk van 2019. De volgende vergadering is op 21 

januari 2020, wederom in de wijkraadkamer op Frieslandlaan 10. 

 


