
1 Vergaderschema 2015: 16 juni, 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november,                   
15 december 
 

  

  
Agenda Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 16 juni 2015 

 
Docentenkamer Grafische School, Zwemmerslaan 1 
Aanvang 19.30  – uiterlijk einde 22:00 uur 
Inlooptijd 19:15 uur, deelname zonder afspraak 
 
 

1. Opening (19.30 – 20.00u) 
a. Welkom 
b. Rob Haak (robhaak58@planet.nl), gast, m.b.t. voortgang Molenplas / groen. 
c. Karin van Nunen (nunen0@xs4all.nl), gast, m.b.t. groen Zwemmerslaan 

 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen (20.00 – 20.45u) 
a. Notulen / actielijst vorige vergadering 
b. Voortgang website (indien nieuwe ontwikkelingen) 
c. Opening Moskee Betuwelaan / Overleg Islamitische Raad 

 
 

3. Lopende projecten (20.45 – 21.15) 
a. Europaweg: Verkeer & Vervoer, indien nieuwe ontwikkelingen 
b. Strandje Molenplas: indien nieuwe ontwikkelingen 

 
 

4. Rondvraag (21.15 - ?u) 
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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 mei 2015  
Locatie: Grafische School, Zwemmerslaan 1 

Aanvang 19.30u 
 
Aanwezig : Jelte Klokman (vervangend Voorzitter); Ruud Norg (Penningmeester); Hans de Bruijn; 

Sylvia van den Berg (notulist). 
 
Gasten : Joop Spiekermann (voorzitter Belangenvereniging Oosterspaarn) 
 
Afwezig : Frides Laméris (Voorzitter), ziekgemeld;  Wouter Moné, afgemeld; Stasha Nelis, geen 

afmelding;  
 

 
1. Opening 
 

a. Jelte opent de vergadering. Op dit moment zijn er nog geen gasten aanwezig en wij beginnen met 
de agenda, echter in dit verslag wordt de volgorde van de agenda aangehouden. 
 

b. Joop Spiekermann vraagt aandacht voor de verkeerssituatie op de Zwemmerslaan, met name in de 
bocht. Dit is een 30-km zone, maar er wordt volgens de bewoners veel te hard gereden. Door de 
parkeerstrook wordt de weg aldaar teveel versmald. Ook de middenlijn ontbreekt / is versleten. Joop 
heeft hierover al melding gedaan bij de gemeente. Joop wil graag weten wat de Wijkraad hierin kan 
betekenen. 

 
 Het zal door Jelte gemeld worden bij het 4WRO en het zal door Ruud meegenomen worden in het 

volgende overleg van Verkeer & Veiligheid. 
 
 Tevens komt het evenement van DAVO van 16 mei jl. aan de orde. Er is sprake geweest van 

aanzienlijke geluidsoverlast. Joop heeft hierover een melding gedaan bij de gemeente. Hij is van 
mening dat er geen vergunning is verleend voor dit evenement, daar de bezwaartermijn pas op 20 
mei jl. zou verlopen. De bewoners zijn slechts drie dagen van tevoren ingelicht. 

 
Er is bij de Wijkraad tevens een melding van geluidsoverlast gedaan door mevrouw Mirjam Stolp. Zij 
heeft de Wijkraad verzocht actie te nemen om dit soort excessen in de toekomst te voorkomen en 
het woongenot te waarborgen. 
 
Joop geeft overigens aan dat DAVO wel keurig rond 22.30u is gestopt. 
 
De Wijkraad is overigens niet op de hoogte gesteld van dit evenement. 

 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

a. De actielijst is doorgenomen en aangepast. De notulen zijn in orde bevonden. 
 

b. Terugkoppeling 4WO 
-  Uit de presentatie van Herman Wals (Werken in regie), waar de basis van het beleid in 

wordt weergegeven, blijkt dat bij de uitvoering taken met betrekking tot de openbare ruimte 
Centrum prioriteit A heeft en Molenwijk in de categorie C valt. Er wordt veel uitbesteed door 
de Gemeente, waardoor de uitvoerderkennis afneemt. Ook is de gemeente nog steeds 
bezig om de het beheer van informatie te verbeteren. In de presentatie wordt weergegeven 
wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. 
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- De door de gemeente gehanteerde prioriteiten bij onderhoud en beheer met betrekking tot 

het Beheer Openbare ruimte zijn gebaseerd op een nationale standaard van het CROW.  
 
Michel de Graaf zal uit eigen budget het Basisboek van het CROW betalen waarin de 
beelden worden weergegeven voor de verschillende kwaliteitsniveaus van uitvoerende 
taken.  

- De gezamenlijke reactie van de wijkraden over de Briandlaan zal ondertekend worden door 
de voorzitter van de werkgroep Verkeer en Hugo Visser 

- Overlast drugs / alcohol parkeerplaats Molenplas: de borden zijn besteld zodra deze 
geleverd zijn zullen ze worden geplaatst, waarna de politie daadwerkelijk actie kan nemen 
bij overtredingen. 

- Strandje Molenplas: de bodem van het zwemgedeelte aan het strandje van de Molenplas 
zal zo spoedig mogelijk worden aangepakt 

 
c. Wouter zet zicht er voor in dat de website z.s.m. de lucht in kan. Jelte gaat na of hij een 

telefoonnummer heeft van de betrokken websitebouwer en geeft dit dan door aan Wouter. Jelte 
heeft van Frides een mail doorgestuurd gekregen van de persoon die hij had benaderd voor het 
actueel houden van de site. 
 

d. Naar aanleiding van een melding via de e-mail van L. Mulder is Ruud ter plaatse geweest om e.e.a. 
op te nemen. De heer Mulder heeft in 2012 een schrijven ontvangen naar aanleiding van zijn 
melding dat het gazon achter de garages t/o perceel Saeftinge 9 zou worden opgeknapt. Dit is niet 
gebeurd.  
 
Ook is het gazon gelegen voor de percelen Saeftinge 88-98 aan een opknapbeurt toe: het zou 
geëgaliseerd moeten worden. 
 
Voorts is na de vernieuwing van de gasleiding verzuimd de trottoirbanden t/o Saeftinge 56 aan te 
brengen. 
 

e. Hans heeft vorige week met Svitlana Mikheinko gesproken over de mogelijkheden tot het geven van 
kunstlessen. Svitlana wil als basis teken- en schilderlessen geven. Het is voor deelnemers niet 
noodzakelijk om enige kennis te hebben. 

 
 Hans zal het stukje dat Svitlana aanlevert voor de krant meenemen. Jelte geeft aan dat wij dit op 

onze Facebookpagina kunnen zetten. 
 
 In een vorige vergadering is ter sprake gekomen of er mogelijkheden bestaan voor de kunstlessen 

van Svitlana bij de Naschoolse Opvang. Ruud geeft aan dat dit i.v.m. de regelgeving niet mogelijk 
is. 

 
f. Ruud geeft aan dat er weinig besproken kon worden tijdens de Wijkbespreking, omdat de 

woningbouw niet aanwezig was. Het is wel de bedoeling deze besprekingen te continueren, zodat 
er een vinger aan de pols gehouden kan worden. 

 
 Bij het uitbesteden van projecten aan derden worden contracten van vier jaar aangegaan. Bij het 

niet nakomen / naleven van deze contracten blijft de Gemeente aanspreekpunt. 
 

 
3. Lopende projecten 
 

a. Er zullen vier rotondes op de Europaweg komen, v.a. Winkelcentrum Schalkwijk t/m de kruising met 
de Engelandlaan / Zwemmerslaan. Alle uitvalswegen worden 30-km zone. 

b. Zie hiervoor 2b. 
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4. Financiën 
 

a. Als de datum voor de Jaarvergadering bekend is, zal deze bekendgemaakt worden op de 
publicatieborden in de wijk. Ruud levert nog een aantal foto’s aan voor de presentatie. 

 
b. De Begroting 2015 is goedgekeurd.  

 
 
5. Rondvraag 
 

• Ruud geeft aan dat het er op lijkt dat er niet veel gebeurt in de buurttuin van de Texelhof. Sylvia 
merkt op dat er wel degelijk mensen aan het werk zijn en dat de beplanting momenteel vrij laag 
staat, waardoor het lijkt alsof er niet veel gebeurt. 

• Jelte zal op 31 mei a.s. aanwezig zijn bij de opening van de moskee aan de Betuwelaan. Hij gaat 
ook naar het overleg met de Islamitische Raad. 

• Dock zal de Wijkraad gaan ondersteunen bij diverse zaken. Frides heeft daarover een mail 
doorgestuurd met de naam van de contactpersoon. Nu zij gedurende de zomerperiode voor een 
verbouwing staan worden de activiteiten verdeeld over de andere locaties. 
 

  


