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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 16 augustus 2016  

Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 
Aanvang 19.30u 

 
Aanwezig : Riet Ooms (waarnemend voorzitter); Ruud Norg (penningmeester); Wouter Moné 

(wijkraadslid); Jamila Ereduani (wijkraadslid). 
 
Gasten : Hans Peter Föllmi (Tiny Houses), Sander van den Raadt (fractievoorzitter Trots Haarlem), 

Jac. Amand (Trots Haarlem), Sybil en Wil van Leeuwen (Sandenburg), Joop Spiekerman 
(voorzitter Belangenvereniging Eigenaren Oosterspaarn), Saskia Klitsie (wijkraadslid 
Europawijk). 

 
Afwezig : Stascha Nelis (wijkraadslid - afgemeld); Sylvia van den Berg (notulist - afgemeld).  
 

 
1. Opening vergadering 
 

• Riet opent de vergadering en heet allen welkom. Goed te zien, dat zoveel mensen geïnteresseerd 
zijn in het wel en wee van onze wijk. 

 
2. Uitleg plannen Tiny Houses (Hans Peter van Tiny Tim Houses)  
 

Naar aanleiding van een mailwisseling met Jurgen van der Ploeg is Hans Peter Föllmi uitgenodigd 
om de eerste ideeën van Tiny TIM uiteen te zetten. Het idee achter deze Tiny Houses is om 
specifieke woonruimte te creëren, die geplaatst kan worden op terreinen, die op bebouwing 
wachten. Gaat de bebouwing van start, dan “verhuizen” de woningen weer. Bijzonder interessant 
aan deze woonvorm is, dat de huisjes volkomen zelfvoorzienend zijn: geen elektra, water, riolering, 
gas e.d. is nodig. Op dit moment wordt getest, hoe de huisjes de winter door kunnen komen. 
Tegelijkertijd zal er wetgeving moeten worden aangepast en voor voldoende financiering worden 
gezorgd.  
Als de gemeente Haarlem meer concreet inzicht in de plannen en mogelijkheden van een Tiny 
Village heeft, zal bekeken worden, wie er in de voorbereidende fase en bij de plannenmakerij 
betrokken dienen te worden. 
 

3. Verslag wijkraadvergadering 21 juni 2016 
 

Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd en de volgende onderwerpen zijn nader 
besproken: 
o In de notulen stond vermeld, dat wij op de hoogte zouden worden gehouden van de 

bespreking met de gemeente (door Joop Spiekerman). Joop meldt, dat vanwege ziekte het 
gesprek nog niet heeft plaatsgevonden. Dat gaat nu op 17 augustus plaatsvinden. Hij zal 
terugkoppelen. 

o Riet en Wouter hebben een gesprek gehad met Chakir Loutfi, die bereid is om onze website 
up-to-date te houden. Spoedeisende zaken zullen we zelf op de site blijven zetten, omdat 
anders de site niet echt actueel blijft. 

o Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van de wijkraad. Via de website van de wijkraad en via 
de Vrijwilligerscentrale wordt gemeld, dat wij versterking zoeken. Mevrouw Jamila Ereduani 
komt vandaag kennismaken en zal als nieuw wijkraadslid starten. Deze versterking wordt 
bijzonder gewaardeerd. Aanmelding van de vacature zal ook nog via BUUF worden gedaan, 
en uiteraard zullen we tijdens Schalkwijk aan Zee ook hieraan werken. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 
 

4. Verslagen diverse onderwerpen 
 

a. Verkeer & Vervoer 
 Vanwege de vakantieperiode zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden over de punten: 

Europaweg, Kruispunten Schipholweg en de 30 km zone. 
 
 iv: De acties met betrekking tot de LED-fietsverlichting, die namens de vier Wijkraden van 

Schalkwijk aan de groep 8 leerlingen van de Schalkwijkse basisscholen cadeau gedaan zal worden 
- al dan niet i.s.m. Veilig Verkeer Nederland of de ANWB, gaan in het begin van dit komende 
schooljaar van start. 

 
 v: Het plan van LED-verlichting in de weg (gevoed door zonne-energie) bij zebrapaden blijft op de 

agenda. Uiteraard moet bezien worden, of hier financiën voor gevonden kunnen worden. 
 
b. Wijkkrant. Wouter meldt dat de wijkkrant in augustus mooi op tijd is verschenen. Er zijn weer 

diverse – positieve – reacties op de krant gekomen. Van belang is nu wel, dat we de financiën 
kunnen vinden (via advertenties o.a.) om dit soort uitgave te kunnen blijven maken. Er zullen nog 
wat bedrijven in onze wijk benaderd worden om te adverteren. Ook de woningbouwverenigingen 
zullen worden gevraagd om een bijdrage. 

 
c. 4WRO Riet geeft aan dat de volgende vergadering van dit overleg zal plaatsvinden op 5 september 

2016. Daar zal dan het verzoek van Spaarnelanden worden meegenomen met betrekking tot het 
werk en de introductie van de “ambassadeurs” van onze wijk (verzoek via Joop Spiekerman). Ook 
zullen we hier praten over handhaving van het verbod op het voeren van meeuwen. 

 
d. De Oasis Games zullen worden besproken op een “centrale” vergadering van alle leden van de 4 

Schalkwijkse wijkraden op 1 oktober a.s. Daarna zal worden besloten, welke van de wijkraden aan 
deze Games zullen gaan meedoen. 

 
e. De Stichting BEMM (Beter En Met Meer) – voorheen Stichting Goed voor Elkaar wordt binnenkort 

opgericht.  
 
 
5. Overnemen taken Frides Laméris 

Vanwege het vertrek van Frides Laméris uit de wijkraad zullen diverse taken moeten worden 
herverdeeld. Jamila zal de contacten met de Waddenschool oppakken, terwijl Ruud (deels) het 
onderwerp Geothermie zal gaan volgen. We zoeken nog een specialist, die hem kan bijstaan. De 
contacten met de Islamitische Raad zullen door Riet worden opgepakt. 

 
6. Schalkwijk aan Zee 

Om een aantrekkelijke stand op het terrein aan de Molenplas te plaatsen zijn verschillende ideeën 
uitgewerkt. In de kraam zal een white-board komen te staan, met daarop een aantal 
“aandachtspunten” voor de wijk. Daarop kunnen mensen reageren, met geeltjes hun meningen 
uiten en zich – eventueel – opgeven voor activiteiten in de wijk. Ook zullen we proberen om tot 
uitbreiding van de wijkraad te komen. Met name zullen wij ons richten op de speerpunten van de 
wijkraad voor de komende jaren. Het is van belang, dat deze punten gedragen worden door de 
bewoners. Nieuwe speerpunten zijn ook welkom. 
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7. Overlast meeuwen (Scharreveld, Brammershoop) 

Er is melding gedaan door een bewoner van Scharreveld, dat de meeuwenoverlast in de buurt 
bijzonder groot is. Mensen worden aangevallen door agressieve meeuwen, zeker in de tijd, dat er 
jongen zijn. Allereerst starten we een actie via posters, om het voeren van de vogels door de 
wijkbewoners tegen te gaan. Voeren van meeuwen is zelfs verboden, en we zullen bij de 
gemeente dan ook aandringen op handhaving.  
Verder is er ook nog de mogelijkheid tot het inzetten van een valkenier. Gekeken zal worden, of 
daar gelden voor vrijgemaakt kunnen worden. Maar de discipline van de bewoners is van groot 
belang.  
Gedacht wordt ook aan het plaatsen van broodbakken, waar mensen hun overtollige brood kunnen 
deponeren. 

 
8. Groenaanpak (Korenburgerweg, Aarwinkelweg) 

Er is bericht ontvangen van de Gemeente, dat de groenstroken in deze buurt volgend jaar zullen 
worden aangepakt. Bij de herinrichting is aan de wijkraad gevraagd mee te denken. Van belang is, 
dat mensen uit deze buurt aan deze inspraak gaan meedoen. Tijdens Schalkwijk aan Zee zal 
gezocht worden naar belangstellenden uit deze buurt, zodat samen met de wijkraad gerichte 
inspraak gedaan kan worden. 

 
 
9. Speerpunten wijkraad Molenwijk 

Naar aanleiding van het bekendmaken van onze speerpunten (via het verslag, de website en de 
wijkkrant) zijn al enkele reacties vanuit de wijk gekomen: 

• Middengebied: er staan enkele bankjes met de rug naar de fiets/wandelpaden, met “prachtig” 
uitzicht op groene wildgroei! In reactie op onze melding bij de gemeente, is door de gemeente 
gemeld, dat deze bankjes verkeerd zijn geplaatst en een andere plaats zullen gaan krijgen. 
Kijken of de actieve flatbewoners hierbij betrokken kunnen worden. 

• Op het idee om bij alle vuil-inzamelplaatsen ook bakken voor plastic te gaan vragen bij de 
gemeente, wordt door een bewoner negatief gereageerd: er zijn immers de duobakken en er 
komen veel te veel bakken in de wijk. 

• Werkgroep strandje Molenpark. Naar aanleiding van het artikel in de wijkkrant hebben zich al 
twee mensen gemeld om in deze werkgroep plaats te nemen: Jos Weesie en John Bijvoets. 
Ook is er een reactie gekomen over de mogelijkheid een hondenzwemplek aan de Molenplas 
te creëren.  

 
10. Rondvraag 

• Dock zal op woensdag 17 augustus a.s. van 14.00 – 16.00 uur op het pleintje aan de Sloeweg 
met de bus staan. Wijkraadsleden zoveel als mogelijk hierbij aanwezig. 

• Mail over de “rimboe”-achtige begroeiing bij Saeftinge. We zullen dit bespreken met 
gemeente/Spaarnelanden tijdens het eerstvolgende 4WRO. 

• Sander van den Raadt complimenteert de voorzitter en de leden van de wijkraad met de wijze, 
waarop zij de voortzetting van het werk van Jelte gestalte hebben gegeven. De wijkraad is op 
de goede weg! 

 
Hierna sluit Riet de vergadering. 

 
 


