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     Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 september 2017 Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 Aanvang 20.00u   Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).    Leden:    Wouter Moné; Ruud Licht.   Notulist:  Sylvia van den Berg. Gasten : Cathy Moerdijk (Anders Wonen); Margo van den Berg (Burenhulp); Cengiz Karagus (wijkagent); Jaques Amand (Trots); Ruud Vader (teksten ‘de Molen’) Bewoners : Ted Suidgeest; Henk Tiekstra; Gré Dijksterhuis; Marijke de Vries; Ineke Harms; Gerda Dinkelman. Afwezig : Joop Spiekermann (afgemeld); Loes Penning (afgemeld); Jamila Ereduani (afgemeld).   1. Opening vergadering door de voorzitter Riet opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij is verheugd onder de aanwezigen een aantal nieuwe gezichten te zien.  2. Informatie over plannen bij put van Vink (Cathy Moerdijk) Cathy legt in het kort uit waar Stichting AndersWonen zich mee bezig houdt (informatie te vinden op www.anderswonen.info ). Nu de gemeente Haarlem heeft aangegeven dat er geen behoefte is aan ‘waterwoningen’ in / aan de ‘Schouwbroekerplas’ (achter het benzinestation) ligt de focus vooral op de sociale invulling van dit gebied. Te denken valt aan bijvoorbeeld een tweede stadstrandje, groen met beperkte recreatie, een kantoor / ontmoetingsplek / buurthuis, horeca en/of zeilschooltje. Op 30 oktober is een overleg met de twee betrokken wijkraden van Schalkwijk gepland. [bijzonderheden?; formulier ideeën/meedenken?]  Ruud Norg vraagt zich af hoe het staat met het ‘Spaarneplan’. Jaques Amand geeft aan dat dit nog steeds loopt. Cathy zegt dat het mooi zou zijn wanneer e.e.a. gecombineerd zou kunnen worden.  Riet vraagt of de vele onderzoeken die door de Stichting verricht zijn ook onder de bewoners in de aangrenzende wijken zijn verricht.   Vooruitlopend op agendapunt 7. ( de Oasis Games) meldt zij het volgende: In het voorjaar hebben studenten van het Nova College een presentatie gehouden van de bevindingen en conclusies uit interviews die zij in de wijk hadden afgenomen. Daar is onder meer naar voren gekomen dat er vooral behoefte is aan een ‘ontmoetingsplek’.  Ook uit het vervolg van de Oasis Games blijkt dat deze behoefte bestaat. Vorige week zondag zijn – samen met buurtbewoners en ook kinderen uit de buurt - maquettes gemaakt met betrekking tot mogelijkheden van ontmoetingsplekken op bestaande locaties. Afgelopen weekend (23 en 24 september) is e.e.a. daadwerkelijk worden uitgevoerd! Ook kinderen en buurtbewoners hebben meegeholpen met het realiseren hiervan.   
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 3. Verslag vorige vergadering  De notulen van de wijkraadvergadering van 15 augustus jl. zijn goedgekeurd.  4. Ingekomen stukken/vragen via e-mail en formulier website 
• Werkgroep ‘Groen’ – zie agendapunt 8. 
• Geluidsoverlast voetbalkooi Molenwiek (locatie Dalton) – melding is doorgegeven aan de wijkagent.  
• Afval / sigarettenpeuken winkelcentrum Molenwijk – Er is hierover in een eerder stadium contact geweest met de bedrijfsleider van Jumbo. Beide ingangen zijn voorzien van een afvalbak, met asbak.  
• Bestrating – de volgende meldingen zijn doorgegeven aan Ruud Norg 

o Bocht Zwemmerslaan – Zuid Schalkwijkerweg (inzake bereikbaarheid parkeerplaatsen). 
o Zwemmerslaan – Zuid Schalkwijkerweg (inzake fietspad). 
o Weldam – inzake geplaatste paaltjes 

• Onderhoud groen 
o Scharreveld – onderhoud groen is doorgegeven aan Ruud Licht; (on-)veiligheid trottoir (zie rondvraag). 
o Wandelpad Ringvaart – overhangend groen / onbegaanbaar wandelpad en reactie van de gemeente dat het hier om particuliere grond zou gaan. Doorgegeven aan Ruud Licht. 

• Wijkkrant – reactie en suggesties van een lezer van de wijkkrant, doorgegeven aan Wouter. 
• G-Voetbal – Doorgegeven aan Ruud Vader om eventueel artikel te schrijven. Dit blijkt om een naamsverwarring te gaan en heeft geen betrekking op Molenwijk.  In het vervolg zal een groot deel van de meldingen direct beantwoord worden, eventueel met een link naar de juiste meldinstantie. Tevens zal de melder / meldster gevraagd worden de wijkraad op de hoogte te houden van het verloop.  5. Politieke zaken  De vier wijkraden van Schalkwijk hebben gezamenlijk belangrijke aandachtspunten voor de partijprogramma’s aan alle politieke partijen gestuurd. De gemeente heeft op haar website een enquête geplaatst waarmee de inwoners van Haarlem kunnen aangeven wat in hun ogen belangrijk is.   6. Terugblik Schalkwijk aan Zee Doordat de Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS) de organisatie hiervan op zich heeft genomen is het evenement dit jaar een echt Schalkwijks feest geworden, met vooral deelnemers uit Schalkwijk. Het was minder groot dan voorgaande jaren, maar wel heel erg gezellig. Volgend jaar zal de opzet hetzelfde zijn, maar wel uitgebreider.  7. Voortgang Oasis Games Zie hiervoor de twee laatste alinea’s van agendapunt 2. Zaterdag (23 september) om 09.00u is de start vanuit de vergaderruimte van de wijkraad.  
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 8. Aanmelding werkgroep groen en voortgang  Er is contact opgenomen met de mensen uit de wijk die zich hebben aangemeld voor de werkgroep ‘Groen’. De bedoeling is op korte termijn met deze groep tezamen met Spaarnelanden een datum te prikken voor overleg om tot een plan van aanpak te komen.   9. Verkeer en veiligheid  Maandag 25 september om 19.30u is een informatieavond met betrekking tot de Europaweg in wijkcentrum De Wereld aan de Laan van Berlijn. Omwonenden zullen hierover informatie ontvangen in de brievenbus en worden hiervoor uitgenodigd.  10. Presentatie over Burenhulp  Margo zegt: de term ‘burenhulp’ dekt niet helemaal de lading; het is zoveel meer dan dat. Zij spreekt dan ook liever van ‘burennetwerk’. Burenhulp is hiervan wel een onderdeel.  In 2014 heeft Margo een Burennetwerk opgezet in haar eigen wijk. De achterliggende gedachte is mensen met elkaar in contact te laten komen en daardoor meer saamhorigheid te creëren, begrip voor / kennis over elkaar te krijgen en een betere sociale controle in de straat te hebben.  Waar dit ‘vroeger’ meer vanzelfsprekend was, zie je dit – door de huidige individualistisch ingestelde maatschappij – steeds minder.  Door beschikbaar gestelde subsidie voor dit initiatief is Margo in de gelegenheid een Burennetwerk in meer wijken op te zetten. Zo’n netwerk is gericht op het gezamenlijk oppakken van zaken die in de straat of wijk spelen. Hierdoor zal als vanzelf meer persoonlijk contact tussen mensen in de straat ontstaan, waardoor ook weer sneller hulp geboden en gevraagd zal worden, maar ook vaker gezamenlijke activiteiten, zoals de straat schoonhouden of een straatbarbecue. Tevens zal hierdoor de mogelijkheid gecreëerd worden binnen het netwerk een dienst / wederdienst op te zetten.   Eén en ander wordt gerealiseerd in samenwerking met het sociaal wijkteam en de wijkagent. Daarnaast zijn er mensen nodig die als aanspreekpunt in de straat willen fungeren.  De aanwezige bewoners van Park Oosterspaarn zijn geïnteresseerd. Contactgegevens zijn uitgewisseld met Margo en binnenkort zal een eerste overleg plaatsvinden.  11. Rondvraag 
• Ted Suidgeest heeft bijna een jaar geleden bij de gemeente en de gebiedsbeheerder het ontbreken van verlichting en/of duidelijke belijning op het fietspad Molenpad / Eenhoornpad / Hommeldijk aangekaart, maar dit heeft niet geresulteerd in de gewenste verandering.  

o Ruud Norg neemt dit mee naar het overleg van Verkeer & Vervoer op 2 oktober a.s.   
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 Rondvraag (vervolg) 
• Ted is tevens één van de slachtoffers geweest van inbraak in de auto / diefstal airbags. Hij geeft aan dat een terugkoppeling in de vorm van de voortgang van de aanpak wel prettig zou zijn geweest.  

o Cengiz: In het geval van auto-inbraak is er in januari een piek geweest. Daarna kwam dit verspreid zo’n 1 à 2x  in een maand voor. Het probleem met deze inbraken is dat het om georganiseerde criminaliteit gaat, waarbij een plaats / wijk wordt uitgezocht waar één of twee keer wordt toegeslagen, om vervolgens naar een andere plaats uit te wijken. Het betreft dan ook een landelijk probleem. Gevolg van deze werkwijze is dat het bijzonder lastig is deze criminaliteit daadwerkelijk aan te pakken. Wel is duidelijk dat – mede door ‘Buurtpreventie’ en de uitingen over de inbraken op social media – het aantal inbraken zowel bij auto’s als woningen dalende is.  
• Ruud Vader vraagt zich af hoe het zit met de plaatsing van de Tiny Houses. Dit zou namelijk in september gebeuren.  

o Jaques geeft aan dat er nog voor 2 à 3 Tiny Houses gegadigden gevonden moeten worden, daarna wordt overgegaan tot plaatsing. 
• Gré Dijksterhuis en Marijke de Vries geven aan dat het trottoir Scharreveld / Brammershoop veel wordt gebruikt door fietsers, scooters en zelfs auto’s. Hierdoor ontstaan dikwijls gevaarlijke situaties. 

o Riet vraagt om de exacte locatie door te geven, het liefst voorzien van foto’s, zodat samen met de gemeente op locatie de situatie bekeken kan worden.  12. Sluiting Hierna dankt Riet de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.  


