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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 15 november 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); Patrick Bijvoet (wijkraadslid); Sylvia van den 
Berg (notulist). 

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

(Belangenvereniging Oosterspaarn); Albert Keevel (Trots); Roel Schaart (Werkgroep Verkeer & 
Vervoer); Marian Kuyper (Ambassadeur Spaarnelanden Europawijk); John Bijvoets (bewoner); 
Gerard van Nimwegen (bewoner); Joke Tromp (bewoner); Cathy van Moerdijk (St. Anders 
Wonen); Willem de Vries (Intech). 

 

 

1. Opening vergadering 

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

 

2. Afschieten ganzen in de Verenigde Groote en Kleine Polders 

Joke brengt dit onderwerp onder de aandacht: 

 ‘De ganzen in de Verenigde Polders zijn een last voor de boer en een gevaar voor Schiphol - is de uitleg 

voor het afschieten van deze vogels. Gebleken is dat Provinciale Staten een doorlopende vergunning (tot 

2018) voor het afschieten heeft verstrekt. Echter… afschieten helpt niet, de ganzen blijven komen. Verder 

word men veel met jagers geconfronteerd en huisdieren zijn bang van het geknal. Is er niet een andere 

oplossing?’ 

 

Riet zal dit bij de volgende vergadering van het 4WO / gemeente ter sprake brengen en Patrick 

informeert bij de Provincie. 

 

3. Toegevoegd agendapunt: Anders Wonen 

Cathy geeft – samen met Willem - een presentatie over het burgerinitiatief ‘Anders Wonen’. Zie 

hiervoor de bijlage. 

 

Roel geeft aan dat er eerder al een dergelijk plan was, maar dat dit nooit iets is geworden.  

Cathy: Het huidige plan is hierop gebaseerd. 

Willem: Het eerdere plan was te commercieel – er was sprake van huizen van 3 à 4 ton. Het plan werd 

tevens afgekeurd omdat er geen rekening was gehouden met de contouren van fijnstof (brug) en de 

tank van het benzinestation. 

 

Albert laat weten dat de motie ‘Toekomstwijk’ reeds aangenomen is. 

 

Notulen vergadering 18 oktober jl. 

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

 

4. Verslagen diverse onderwerpen 

a. Verkeer en Vervoer 

i Europaweg 
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ii Kruispunten Schipholweg 

        iii 30 km-zone 

 Alle drie punten geen nieuwe ontwikkelingen 

iv Scholenproject (fietsverlichting) 

 In januari / februari 2017 zal op (tot nu toe) negen basisscholen een presentatie gehouden 

worden over verkeersveiligheid en de gevaren van het fietsen zonder goede verlichting. De 

leerlingen krijgen hierbij een verlichtingset cadeau van de vier wijkraden van Schalkwijk.  

v LED bij zebrapaden scholen 

 Er is een presentatie gegeven aan de gemeente inzake oplichtende LED’s zebrapaden. Het 

zebrapad in Meerwijk bij de Vomar (Bernadottelaan) is voorgedragen als pilot in dit project.  

 

De gemeente geeft aan dat sowieso gekeken wordt naar verbetering van veiligheid van 

zebrapaden bij scholen. 

 

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 

Onder voorbehoud van financiering is Molenwijk hiervoor uitgekozen. 

 

d. Stichting BEMM 

De Stichting kan aanvangen met het werven van fondsen. Tevens is het eerste project van start 

gegaan: Alle gemeentelijke instellingen in Schalkwijk zullen worden voorzien van LED verlichting. 

 

e. Contact Waddenschool 

Geen nieuwe ontwikkelingen. 

 

f. Ouder worden in eigen wijk 

De pilot voor dit project wordt verder door wijkraad Meerwijk opgepakt. Geïnteresseerden uit 

Molenwijk kunnen meedraaien in de pilot. 

 

5. Taken nieuw bestuurslid (Patrick) 

Patrick houdt zich o.a. bezig met de overlast van hangjongeren. Hij is al in gesprek geweest met een 

aantal jongeren; hier is nog niets concreets uitgekomen. De intentie is door te gaan en Patrick wil 

de jongeren uitnodigen voor een gesprek op onze vergaderlocatie.  

 

Kitty van Tooren (gem. Haarlem) heeft via een e-mail laten weten dat zij en wijkagent Cengiz 

Karagus ook in gesprek met een aantal jongeren is geweest en dat alle betrokken ouders een brief 

overhandigd zullen krijgen. Daarnaast kan de gemeente (indien nodig) een sociaal aanbod doen. 

 

6. Fietsronde met burgemeester Jos van Wienen door Schalkwijk 

De fietstocht van de vier wijkraden van Schalkwijk en de burgemeester was zeer geslaagd. De 

wijkraden hebben de burgemeester veel informatie over de wijken mee kunnen geven. 

 

Jos van Wienen heeft tevens aangegeven het 4WO te willen continueren. 
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7. Nieuwe gemaal bij molen (afwerking fietspad) 

Het nieuwe gemaal is nog niet in gebruik genomen. Er staat nu een hek omheen. De afwerking is 

noch mooi, noch functioneel (grind / glas langs het fietspad) en maakt de dijk te breed, wat een 

verhoging van de snelheid in de hand werkt. Riet zal dit meenemen in het overleg met de gemeente. 

 

8. Verslag bijeenkomst Molenpark / Molenplas 

Het verslag van deze bijeenkomst treft u aan als bijlage (2) bij deze notulen.  

 

John complimenteert Stascha met het initiatief / de werkgroep. Hij geeft een aantal problemen aan 

w.o. het niet goed onderhouden voetpad bij de ingang en het feit dat er vaak auto’s geparkeerd 

staan op de voetpaden. John laat tevens een aantal voorbeelden van borden zien, waar de nadruk 

niet ligt op het ‘verbieden’ maar het ‘samen leefbaar houden’. 

 

Op 7 maart 2017 is het volgende overleg. Wanneer u wilt meedenken / ideeën heeft, laat het ons 

weten via info@wijkraadmolenwijk.nl. 

 

9. Groenvoorziening Korenburgerweg en Aarwinkelweg 

Dit is in handen van Wendy Dieben (gem. Haarlem). Het meedenken door de werkgroep / bewoners 

wordt vervolgd. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van populieren die te hoog zijn 

geworden of in de weg staan. 

 

Bert wil graag weten wat de status van deze inventarisatie is. Hij zal als extra inbreng het onderdeel 

‘Inventarisatie niet functionele bomen’ van 'Herinrichtingsplan van de ventweg grenzend aan het 

hoogbouwcomplex Prattenburg 1 t/m 411’ per e-mail toesturen. 

 

10. Stichting BEMM 

Zie 4.d 

 

11. Speerpunten wijkraad Molenwijk 

a. Multifunctioneel gebruik vergaderruimte wijkraad Molenwijk 

Geen nieuwe ontwikkelingen 

b. Gebruik terrein Sloeweg 

On hold. Wordt geagendeerd bij de gemeente via de gebiedsbeheerder. 

 

12. Rondvraag 

• Marian vraagt zich af wat de harde knallen zijn die geregeld klinken.  

Het betreft (illegaal) vuurwerk. De wijkagent heeft eerder al eens aangegeven dat een heterdaad 

doorgaans niet mogelijk is: er wordt één of twee keer geknald en daarna niet meer. 

• Joop geeft aan in gesprek te zijn geweest met United Davo met betrekking tot de (geluids-) 

overlast. Er zal getracht worden hier onderling uit te komen. 

• Stascha meldt dat op Saeftinge de wortels van bomen door de stoep omhoog komen, wat voor 

een onveilige situatie voor de met name oudere voetganger zorgt. Joop zal Christiaan Verwer 

(ambassadeur Spaarnelanden-Molenwijk) benaderen om contact met ons op te nemen. 

• Anders dan in de voettekst van laatste agenda vermeld: in december is er GEEN vergadering. De 

eerstvolgende vergadering zal zijn op dinsdag 17 januari 2017.  

 

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

 


