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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 oktober 2016  

Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 
Aanvang 19.30u 

 
 

Aanwezig : Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester); Wouter Moné (wijkraadslid); Jamila 
Ereduani (wijkraadslid); Stascha Nelis (wijkraadslid); Sylvia van den Berg (notulist). 

 
Gasten : Annetta Langreder en Bert de Laat (Prattenburg 1 t/m 411, oneven); Joop Spiekermann 

(Belangenvereniging Oosterspaarn); Sander van den Raadt (Trots); Cengiz Karagus (wijkagent); 
Kitty van Tooren (wijkcoördinator sociale veiligheid); Paula Willems (Wijkraadslid Meerwijk, 
bewoonster Molenwijk), Loes Penning (Elan); John Bijvoets (bewoner). 

 
 

1. Opening vergadering 
Riet opent de vergadering en heet allen welkom. Er volgt een kort voorstelrondje van alle aanwezigen. 
 

2. Presentatie Herinrichtingsplan ventweg Prattenburg 1-411 
Bert licht het Herinrichtingsplan toe aan de hand van een uitgebreide en onderbouwde presentatie. De 
aanleiding voor dit plan is de behoefte van bewoners aan verbetering van de woonomgeving en de wens 
het achterstallig of gebrekkig onderhoud aan de infrastructuur aan te pakken. Men vertrouwt er op dat 
dit plan aanleiding is voor een open dialoog met betrokkenen en dat de realisatie van de herinrichting 
beantwoordt aan de behoeftes van bewoners en gebruikers en de mogelijkheden van de gemeente. 
 

3. Toegevoegd agendapunt: Overlast hangjongeren 
Dit onderwerp is toegevoegd naar aanleiding van diverse meldingen van bewoners in de wijk aangaande 
(geluids-)overlast / intimidatie van en door jongeren en één melding in het bijzonder waarbij sprake is 
geweest van mishandeling. 
Kitty en Cengiz geven aan dat ze al geruime tijd bezig zijn met de aanpak hiervan. Het gaat om ongeveer 
twintig jongeren – waarvan zes uit Molenwijk zelf. De namen van deze jongeren zijn bekend en het plan 
is de ouders in te lichten over het feit dat hun kinderen overlast veroorzaken. De bedoeling is dat deze 
ouders hun kinderen hier op zullen aanspreken. Ook wordt het gesprek met de jongeren zelf aangegaan. 
 
Cengiz benadrukt dat wanneer er sprake is van een strafbaar feit: ALTIJD aangifte doen! 
 
Het blijkt dat sommige bewoners geen melding doen van overlast en/of intimidatie omdat zij bang zijn 
voor represailles. Cengiz: je kunt aangeven dat je anoniem wilt blijven wanneer je een melding doet bij 
de politie. De politie is dan wel op de hoogte wie de melder is, maar deze wetenschap komt dan niet bij 
de overlastgevers terecht. De wijkraad zal extra aandacht vragen aan de bewoners om melding te doen. 
 
Notulen vergadering 20 september jl. 
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 
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4. Verslagen diverse onderwerpen 

a. Verkeer en Vervoer 
i Europaweg 
 Geen nieuwe ontwikkelingen. 
ii Kruispunten Schipholweg 
 Geen nieuwe ontwikkelingen. 
Iii 30 km-zone 
 Alle rondwegen in Schalkwijk moeten 50km/u worden. Alle overige straten 30km/u. 
 De Laan van Angers blijft 30km/u; de Engelandlaan wordt 50km/u. 
iv Scholenproject (fietsverlichting) 
 Voor de groepen 8 van de basisscholen die hieraan willen meedoen zal er i.s.m. Veilig Verkeer 

Nederland of de ANWB in de school een voorlichtingsprogramma komen met betrekking tot 
fietsverlichting. De gezamenlijke Schalkwijkse wijkraden stellen hierbij LED-fietslampjes ter 
beschikking. 

V LED bij zebrapaden scholen 
 Eind deze maand of begin volgende maand is er een bijeenkomst inzake dynamische 

zebrapaden. 
 

b. Wijkkrant – Mijn Haarlem 
In december komt de glossy ‘Mijn Haarlem’ uit. Wijkraad Molenwijk doet hier éénmalig aan mee. 
Onze reguliere wijkkrant komt weer in februari / maart 2017 uit. 

 
c. OASIS-games 

De OASIS-games zijn er op gericht bewoners te mobiliseren iets voor de wijk te doen (bijvoorbeeld 
in het kader van welzijnswerk). Wijkraad Molenwijk stelt hiervoor de vergaderruimte beschikbaar 
en kan met haar knowhow ondersteuning bieden.  

 
d. Stichting BEMM 

Deze week komt de handtekening onder de oprichtingsakte bij de notaris; Stichting BEMM is dan 
een feit. Riet wordt bestuurslid in deze stichting. De stichting probeert geld te genereren voor 
projecten in Schalkwijk en is actief in de ondersteuning van circulaire economie 
 

e. Contact Waddenschool 
Jamila is positief over het contact dat zij heeft gehad met de Waddenschool. In een vervolggesprek 
zal zij de school vragen waar behoefte aan is en bekijken of de wijkraad daarin kan ondersteunen. 

 
5. Verbeterplan bomen Schalkwijk 

In Schalkwijk zijn ooit populieren geplant om zo snel mogelijk een ‘groen’ aanzicht te hebben. Nu 
zijn deze bomen te hoog. De gemeente heeft gevraagd alles in de wijk wat met bomen te maken 
heeft te inventariseren, met daarbij de klachten en eventuele wensen. 

 
6. Groenvoorziening Korenburgerweg en Aarwinkelweg 

Riet heeft de namen van de zich hiervoor aangemelde bewoners doorgegeven aan de gemeente. 
De betrokkenen hebben inmiddels een bevestigingsmail ontvangen van de gemeente en zullen 
binnenkort een update krijgen. 
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7. Voortgang DOCK 

Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 

8. Verslag bijeenkomst Gelijk Spel 
Het huidige plan met betrekking tot de procedures rond beschikbare gelden is niet akkoord 
bevonden. Het wachten is op de nieuwe invulling van de tekst hierover. 

 
9. Speerpunten wijkraad Molenwijk 

a. Multifunctioneel gebruik vergaderruimte wijkraad Molenwijk 
De wijkraad wil de vergaderruimte inbrengen bij de OASIS-games (concept mini-buurthuisje). Ruud 
geeft aan dat Scouting ook ruimte nodig heeft, dat de woningcorporatie hier vergadert en dat Jantje 
Beton éénmaal per jaar gebruik maakt van de ruimte. De bedoeling is het structureel invullen van 
de beschikbaarheid van de ruimte. 

b. Gebruik terrein Sloeweg 
On hold. Stascha: agenderen bij de gemeente via de gebiedsbeheerder. 

c. Start werkgroep Molenpark-Molenplas 
Op 1 november a.s. om 19.30u is de bijeenkomst van de klankbordgroep ‘Strandje Molenplas’ 
gepland bij restaurant de Molenplas. 

 
10. Rondvraag 

 Ruud: Van het speelveldje Griend zijn de afgelopen maanden speeltoestellen verwijderd. 
Omwonenden hebben een brief ontvangen en kregen de mogelijkheid nieuwe toestellen uit te 
zoeken. Ruud vindt het vreemd dat de wijkraad niet is ingelicht hierover. Tegelijk met deze 
wijkraadvergadering vindt overleg plaats over het speelveldje. Men heeft Ruud toegezegd 
binnenkort de tekeningen toe te sturen. 

 Loes: Wat gebeurt er nog aan handhaving? Er staat geregeld langere tijd grof vuil buiten. Vroeger 
stond hier een boete op, maar blijkbaar is dat niet meer zo… Riet zegt dit mee te nemen in het 
overleg met de gemeente. Meldingen hierover kunnen gedaan worden via 
www.haarlem.nl/melding. 

 Sander: Compliment voor de wijkraad. In januari wordt bij de gemeente een avond 
georganiseerd voor alle wijkraden. 

 Joop: Het leek even goed te gaan met de geluidsoverlast van de kantine op het terrein van 
United DAVO, maar er is toch weer sprake van overlast. Hij probeert nogmaals het gesprek aan 
te gaan. Riet zegt dat de wijkraad dit ook op zal nemen met de gebiedsbeheerder. 

 
Riet bedankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage en sluit hierna de vergadering. 


