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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 januari 2017 

Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 

Aanvang 19.30u 
 

 
Aanwezig : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Patrick Bijvoet (vicevoorzitter); Ruud Norg (penningmeester). 

Leden: Wouter Moné; Jamila Ereduani; Ruud Licht; Loes Penning; Joop Spiekermann. 
  Notulist: Sylvia van den Berg. 
 
Gasten : Greet en Gerard van Nimwegen (bewoners), Bert de Laat / Anetta Langreder (Prattenburg 1 t/m 

411, oneven); Roos Holdorp-Brock (Buurtpreventie); Loes de Bruin (bewoonster); Jaques Amand 
(Trots); R. Scheper en M. Aznag (Handhaving). 

 
Afgemeld : Christiaan Verwer (Ambassadeur Spaarnelanden) 
 

 

1. Opening vergadering 

Riet opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

Door de toenemende aanloop bij de wijkraadsvergaderingen, alsmede de groei van de Wijkraad zelf ziet 

het bestuur zich genoodzaakt andere richtlijnen toe te passen op het verloop hiervan opdat e.e.a. beter 

gestroomlijnd wordt en overzichtelijk blijft. Hiervoor is de opstelling van het meubilair veranderd, de 

agenda wordt door het bestuur opgesteld en strak gepland en de tijd wordt tijdens de vergadering 

scherp in de gaten gehouden. 

 

2. Notulen wijkraadvergadering d.d. 15 november 2016 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering, die hierbij zijn goedgekeurd. 

 

3. Kennismaking ambassadeurs Spaarnelanden 

Punt vervalt.  

 

4. Voorstellen nieuw bestuursleden 

- Ruud Licht 

Ruud heeft een eigen bedrijf in groenvoorziening (Het Groenwezen). Ruud gaat zijn kennis inzetten 

voor alles wat met ‘groen’ te maken heeft. Tevens is hij thuis in het (her-)inrichten van grond / groen. 

Ruud neemt per direct het project ‘Molenpark / Molenplas’ voor zijn rekening. 

- Joop Spiekermann 

Joop heeft het afgelopen jaar (bijna) alle vergaderingen bijgewoond als gast. Hij is thuis in techniek 

en kan bogen op een 40-jarige loopbaan bij een belangrijk bedrijf in de Europese engineering, 

procurement en constructie industrie. Joop zal zich gaan bezighouden met ‘geothermie’ en Tiny 

Houses. 

- Loes Penning 

Loes is lid van de bewonerscommissie van Elan Wonen en weet hierdoor wat er speelt bij bewoners 

in de wijk. Loes zal zich gaan bezighouden met ‘groen’ en met de invulling / afhandeling van 

administratieve zaken. 

 

5. Verslag diverse onderwerpen 

a. Politieke zaken  

Het bestuur is bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de Gemeenteraad geweest, alwaar Patrick 

veel mensen uit de Haarlemse politiek heeft voorgesteld aan Riet en Ruud.  
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b. Veiligheid 

Patrick heeft zich beziggehouden met de overlast van de hangjongeren in het middengebied 

en rond de Jumbo. Vanuit de gemeente is actie ondernomen in samenwerking met wijkagent 

Cengiz Karagus: er zijn brieven verstuurd en huisbezoeken gedaan bij de jongeren thuis. Als 

resultaat is de overlast verminderd.  

Momenteel wordt aandacht gegeven aan de overlast in de omgeving van de Waddenschool. 

 

Via de Facebookpagina van Buurtpreventie Molenwijk is een aantal meldingen geweest van 

mensen aan de deur die zich voordeden als bijvoorbeeld medewerkers van een 

woningbouwvereniging, collectant of (week-)krantbezorgers (met de beste wensen voor het 

nieuwe jaar).  

 

De heer Aznag legt uit hoe gehandhaafd wordt: Via de Meldcentrale krijgen zij door waar zij 

naar toe moeten gaan om een klacht / melding op te lossen. Hierbij wordt in veel gevallen 

teruggekoppeld naar de melder. Verder hebben zij tot taak het verloederen van de wijk tegen 

te gaan door zich bezig te houden met bijvoorbeeld auto’s, scooters en fietsen die 

ogenschijnlijk langere tijd onbeheerd op een openbare plek staan. 

 

Roos laat weten wat de stand van zaken is bij de What’sApp Buurtpreventie: Molenwijk is in 

zes groepen ingedeeld – gebaseerd op de mogelijkheid een buurt af te kunnen sluiten – en wat 

veel mensen niet weten: het gebied bij de bibliotheek is ook Molenwijk. 

 

c. Verkeer & Vervoer (Ruud N) 

Dit jaar zal worden gestart met de herinrichting van de Europaweg (vanaf kruising Costa del Sol 

tot en met de kruising met de Zwemmerslaan / Engelandlaan. Alleen bij de Laan van Angers 

komt een ‘bus-verkeerslicht’; op de overige kruisingen gaan de verkeerslichten weg. Alle 

kruisingen worden vervangen door rotondes. 

 

Volgend jaar wordt begonnen met de Schipholweg. 

 

Heel Schalkwijk wordt een 30km-zone, met uitzondering van de ‘rondwegen’. Molenwijk is 

hierbij als voorbeeld genomen: Op de Betuwelaan (de rondweg) is het 50km; alle overige 

straten 30km. Deze snelheden gelden ook voor het busvervoer. 

 

Project verkeersveiligheid groepen 8 basisscholen Schalkwijk: met (bijna) alle scholen is contact 

geweest  en de meeste scholen doen mee. De leerlingen uit groep 8 krijgen een fietslampje 

aangereikt met de naam / logo van de vier wijkraden van Schalkwijk. 

 

d. Wijkkrant (Wouter) 

Er kan nog kopij worden ingeleverd voor de volgende wijkkrant. 

Naar verwachting komt de eerstvolgende editie eind februari / begin maart uit. 

 

Ingelast onderwerp: Website (Riet) 

We zijn bezig met een nieuwe website. Er is een jong bedrijfje aangetrokken die de website zal 

gaan bouwen. De opzet is dat e.e.a. overzichtelijker en gebruiksvriendelijker wordt. 
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Bert vraagt zich af of rechtstreekse nieuwsberichten mogelijk zijn. Patrick: RSS feeds zijn te 

arbeidsintensief. Er zullen wel verwijzingen naar relevante nieuwsitems komen. 

 

 

e. OASIS-games (Jamila) 

Op 2 februari beginnen studenten van het HvA  met huisbezoeken voor interviews met 

wijkbewoners. Zij krijgen les in onze vergaderruimte en zullen deze tevens gebruiken voor het 

bespreken en verwerken van de verzamelde gegevens. De bedoeling is te weten te komen wat 

er leeft in de wijk: wat wil / wenst / hoopt de wijkbewoner? 

 

Patrick vraagt Roos op de Facebookpagina Buurtpreventie te laten weten dat Oasis te 

vertrouwen is – dit met het oog op recente ervaringen met mensen aan de deur die zich 

voordeden als iemand anders / een organisatie. 

 

Jamila laat Roos nog weten of de Oasis-interviewers zich kunnen / zullen legitimeren. 

 

f. Groen (Ruud L) 

(Nog) geen mededelingen. Zie punt 4. 

 

g. Contact Waddenschool (Jamila) 

Jamila laat weten dat de Waddenschool eerder al eens een ‘opruimactie’ heeft gevoerd met 

leerlingen uit de groepen 8. 

 

6. Ontwikkelingen in de wijk 

a. Het nieuwe gemaal werkt nog niet; het oude draait nog. De gemeente laat weten dat het 

beschermd moet worden; het kan gevaarlijk zijn voor spelende kinderen. Riet vindt dat dit anders 

moet: het huidige hekwerk is een doorn in het oog. 

Joop: Er moet nog een transformatorhuis bij, maar de grond is nat / zompig. 

 

b. In het Molenpark zijn momenteel werkzaamheden met betrekking tot de persleiding aan de gang. 

Nieuws hieromtrent is tevens te vinden op onze website. 

 

c. Er is veel belangstelling voor het project Tiny Houses. Belangstellenden zijn uitgenodigd een brief 

met hun motivatie te sturen. 

De gemeente geeft een garantie van tien jaar dat deze huisjes in Haarlem mogen. Het kan gebeuren 

dat deze huisjes niet op één plaats blijven: de mogelijkheid bestaat dat een terrein een andere 

bestemming krijgt. Wanneer dit het geval is, wordt naar een ander terrein uitgeweken met de Tiny 

Houses. 

 

d. Zowel Oasis als Tiny Houses maken nu gebruik van onze vergaderruimte. Overleg met de verhuurder 

heeft geleerd dat eventueel onderverhuur mag. 

Er is een mogelijkheid voor een ‘koffiecorner’, wellicht in samenwerking met Stichting Tabitha / 

MooiZooi. Een eventuele behoefte hiernaar zal waarschijnlijk uit de interviews van Oasis duidelijk 

worden. 
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Ruud N: 2017 is het ‘Jaar van de Ontmoeting’. Wethouder Jur Botter heeft het ‘Jaar van de 

Ontmoeting’ op 17 januari jl. tijdens de eerste aflevering van ‘De Grote Eenzaamheidsshow’ in het 

Patronaat geopend.  

Deze talkshow zal iedere derde dinsdag van de maand plaatsvinden in het Patronaat. Toegang is 

gratis en iedereen is welkom!  Voor meer informatie, kijk op www.haarlemontmoet.nl  

 

7. Rondvraag Wijkraad 

Ruud N:  

- Wij hebben de zogenaamde ‘MOR’-lijst ontvangen. Hierin staan alle meldingen van bewoners in 

Schalkwijk met betrekking tot de omgeving: overlast, vuilnis, bestrating, verlichting… Tevens wordt 

in deze lijst bijgehouden of / wat er aan gedaan wordt / is. Hierdoor kunnen wij de vinger aan de 

pols houden. 

Joop: 

- De belijning op het wegdek van de Zwemmerslaan is gepland in het derde kwartaal van 2017. Dit 

duur veel te lang en moet bespoedigd worden. 

Patrick: 

- Wat is de stand van zaken voor wat betreft de geothermie? 

Riet: Het plan is één proefboring in Haarlem-Noord en/of één bij de Zwemmerslaan. 

Meerdere aanwezigen willen graag op de hoogte gehouden worden over dit onderwerp. 

 

 

8. Rondvraag aanwezigen 

Loes de Bruin: 

- Wat is de status van het Middengebied? 

Het budget is rond en dit jaar zal het aangepakt worden. 

 Gerard van Nimwegen: 

- Bij Terworm worden auto’s veelvuldig op de opritten geparkeerd. Dit geeft overlast. 

Patrick raadt aan even met (de toch aanwezige) mensen van handhaving te overleggen. 

 Roos Holbrock: 

- Maakt binnenkort een rondje met Spaarnelanden i.v.m. het parkje (Groen middengebied). 

Bert de Later: 

- Wil graag weten of er nieuws is inzake BEMM. Dit is nog niet het geval. 

Jaques Amand: 

- Dankt voor de gastvrijheid en meldt dat zijn partij Trots altijd bereid is vragen te stellen aan B&W 

 

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

 

 


