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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 januari 2020 

Locatie: Frieslandlaan 10 

Aanvang 19.30u 
 

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

  Leden: Wouter Moné; Jamila Ereduani; Paulien Heesbeen; Achmed ben Ali; Josh 

Kruizinga; Frits Breen. 

  Notulist: Sylvia van den Berg. 

 

Gasten : Ruth Nelemaat (voorzitter Participatieraad); Mohamed Bouzia (Participatieraad en 

bewoner); Rosa Scheper (Handhaving); Roséanne Timmer-Aukes (GroenLinks en bewoner); 

Jaques Amand (Trots); Daan Musulin (VvE Pampus 1-288 en bewoner); Wim Saelman 

(bewoner); Daan Zuidweg (inzake Stichting Behoud Groene Zoom). 

Afwezig : Margo Weesie, wijkraadslid (vakantie); Jan Bert Eweg, wijkraadslid (ziek). 

 
 

1. Opening vergadering door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet allen welkom. Een kort voorstelrondje volgt. 

 

2. Participatieraad Haarlem  

Ruth Nelemaat vertelt – aangevuld door Mohamed Bouzia - aan de hand van een presentatie wat de 

Participatieraad Haarlem doet. 
 

De start van Participatieraad Haarlem was in 2013. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 

de gemeenteraad en het College van B&W op het gebied van en ter verbetering van het sociaal beleid, 

bijvoorbeeld: Werk en Inkomen, Diversiteit, Toegankelijkheid, Jeugd(-beleid), Onderwijs en Zorg. 
 

De Participatieraad vormt een brug tussen inwoners en overheid. De raad telt momenteel 17 leden, 

inclusief voorzitter en secretaris. Er is 10 keer per jaar een openbare vergadering in de Fabriciuskamer 

(Stadhuis) op de 1e dinsdag van de maand om 19.30u.  

Data zijn te vinden op www.participatieraad.nl . 

 

3. Mededelingen 

Geen mededelingen. 

 

4. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 19 november 219 

Er is geen commentaar, derhalve zijn de notulen goedgekeurd. 

 

5. Voortgang Schalkwijk aan Zet 

Schalkwijk aan Zet is de nieuwe naam voor de Democratische Wijkbegroting.  
 
Bewoners van Schalkwijk kunnen ideeën voor hun buurt indienen en voeren daarvoor ook campagne. 

Het idee dient omschreven te worden, voorzien van een begroting en plan van uitvoering.  
 
Alle Schalkwijkers boven de 18 jaar zullen vervolgens een brief met een persoonlijke code ontvangen 

waarmee gestemd kan worden op een idee / project. 
 
De website is bijna klaar, verwacht wordt dat die half februari on-line gaat.  
 
Meer informatie hierover in de voorjaarseditie van wijkkrant De Molen. 
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6. Top 3 voor 2020 

Uit de inzendingen is zijn de volgende items gekozen voor de Top 3: 

1. Saeftinge: pleintje met betonblokken ‘vergroenen’ en in te vullen naar wens van de bewoners; 

2. Brammershoop: planten van fruitbomen; 

3. Middengebied achter Jumbo: plaatsen informatiebord Groengroep. 

 

7. Open Huiskamer 

Iedere woensdagochtend tussen 10.00u-12.00u staat de koffie klaar (met wat lekkers). Alle 

wijkbewoners zijn welkom aan te schuiven! Zie tevens de voorjaarseditie van wijkkrant De Molen. 

 

8. Rondvraag 

 Ruud: Op 3, 4 en 5 juli vindt de tweede editie van De Buurtcamping Molenplaspark plaats. 

Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Ook zijn we op zoek naar mensen die kampeergerei (tenten, 

slaapmatten/matrassen, slaapzakken etc.) beschikbaar willen stellen of doneren, zodat degenen 

die dit niet hebben ook op vakantie kunnen. Meer informatie zal te lezen zijn in de voorjaarseditie 

van wijkkrant De Molen. 

 Rosa vraagt of er al een plan is voor Koningsdag. Ruud: buiten de datum (27 april) is het plan nog 

niet rond. Wanneer dit het geval is, zal dit Rosa toegestuurd worden. 

 Daan Zuidweg oriënteert zich met betrekking tot het voortzetten / nieuw leven inblazen van 

Stichting Behoud Groene Zoom. Hij bezoekt meerdere wijkraden om te polsen of mensen 

interesse hebben hier aan deel te nemen. Voor aanmelden of informatie kan een mail gestuurd 

worden naar info@wijkraadmolenwijk.nl, deze wordt doorgestuurd naar Daan. 

 Frits: Vorige week hebben we aan tafel gezeten met ambtenaren over onder meer het onderhoud 

van de Hommeldijk. Riet: Hier is al correspondentie over geweest en we hebben bevestigd 

gekregen dat dit wordt meegenomen in het meerjarenplan. 

 Jaques: Hoe staat het met het wijkgebouw? Riet: Dit valt onder ‘Panorama Lokaal’. De 

inschrijftermijn voor projectontwikkelaars is op 20 januari gesloten. Er zijn twintig plannen 

ingestuurd waarvan er drie worden uitgekozen e.e.a. verder uit te werken. Voor de korte termijn 

wordt gedacht aan tijdelijke bouw; hier wordt aan gewerkt, samen met Het Open Huis Schalkwijk. 

 

9. Sluiting 

Riet dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.00u. 

 

 

 

 

 

 

De volgende wijkraadsvergadering is op 18 februari. 


