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     Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 oktober 2017 Locatie: De Schelling, Zwemmerslaan 1 Aanvang 20.00u  Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).    Leden:    Wouter Moné; Joop Spiekermann; Ruud Licht; Loes Penning; Jamila Ereduani.   Notulist:  Sylvia van den Berg.  Gasten : Kacem Achahboun (Wijkraad Meerwijk / Coördinator Buurtouders); Mostapha El Aichi (Raadslid / Initiatiefnemer Buurtouders); Hassan El Mourabet (DOCK); Hicham Akachar (DOCK); Ruud Vader (bewoner / wijkkrant); Jan van den Braak (bewoner); Wim Saelman (bewoner).   1. Opening vergadering door de voorzitter Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  2. Notulen wijkraadvergadering d.d. 19 september 2017  Cathy Moerdijk heeft laten weten dat het Vinck-project vooral ligt bij Stichting Leven op Water (LOW). Verder geen opmerkingen.  3. Ingekomen stukken / vragen 

• Paaltjes Weldam 
• Meerdere meldingen met betrekking tot de bloemen op de Groningenlaan 
• Overlast jongeren (zie tevens agendapunt 4) 
• Verkeerssituatie en -ergernissen Europaweg  
• Van de gemeente: 

o Inbraakpreventieadvies huis aan huis 
• Van Spaarnelanden: 

o Herfstbladeren (zie bijlage)  4. Overlast jongeren in Middengebied Mostapha en Kacem vertellen wie/wat  ‘Buurtouders’ zijn en wat zij doen.  In 2011 is het Buurtouderproject gestart in Meerwijk. Sinds begin 2016 zijn zij ook actief in Europawijk.  De doeleinden van de Buurtouders zijn o.a. het terugdringen / stoppen van overlast jongeren; gevoel van veiligheid bij de bewoners creëren; werken aan een omgeving die schoon en veilig is; begrip tussen kinderen, jongeren en volwassenen vergroten, ongeacht de etnische achtergrond of cultuur.  Het team bestaat uit ongeveer 15 Buurtouders, die volgens een maandelijks rooster in de avonduren hun rondes lopen in beide wijken. Daarnaast houden de Buurtouders toezicht bij speciale gelegenheden, zoals buurtfeesten, Oud en Nieuw, Schalwijk aan Zee, sportevenementen en dergelijke.  Hierbij is nauw contact en overleg met o.a. DOCK, Streetcorners, Handhaving en Politie. Buurtouders krijgen aan de hand van een rollenspel training hoe met een kind/jongere om te gaan en hoe ze aan te spreken. Riet geeft aan dit ook in Molenwijk te willen realiseren en daartoe als wijkraad samen met de Buurtouders en DOCK tot een plan van aanpak te komen. Intussen zal gekeken worden of er in Molenwijk vrijwilligers zijn die zich hiervoor willen inzetten.  Desgevraagd geeft Kacem aan dat het mogelijk is om een keer mee te lopen voor degenen die geïnteresseerd zijn en mee willen doen aan het project. 
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 5. Terugblik Oasis Games en vervolg projecten Riet blikt met behulp van een presentatie terug op de Oasis Games, die in het voorjaar dit jaar zijn gestart. De Dromenvangers, gestart begin dit jaar met huis-aan-huis interviews door studenten van het Nova College en het verwezenlijken van een aantal dromen, waaronder de Vossenjacht in mei en het opknappen van het gebied Texelhof/Balgzand/Griend en Vlielandhof afgelopen september zijn de revue gepasseerd.  Helaas is op de Vlielandhof huisgehouden door jongeren die niet in Molenwijk wonen. Hassan zal dit (ook naar de politie) meenemen.  6. Opstart werkgroep “groen” (Ruud Licht en Loes Penning) Op 18 oktober komt de eerste ‘groengroep’ – bestaande uit Loes, Ruud Licht, een aantal bewoners en Spaarnelanden – bij elkaar bij het bruggetje bij Jumbo om samen met Spaarnelanden te bekijken, waar het beste gestart kan worden met dit project. Spaarnelanden bepaalt waar en wat mogelijk is en levert materialen e.d.  7. Verkeer en veiligheid Op 31 oktober start fase 2 van de herinrichting van de Europaweg. De Zwemmerslaan en de Groningenlaan worden afgesloten voor autoverkeer en het fietspad tussen de Amelandstaat en Zwemmerslaan wordt tijdelijk geschikt gemaakt voor autoverkeer en hulpdiensten. Medio december zal fase 2 afgerond worden en wordt de doorsteek weer hersteld als fietspad (zie bijlage).  8. Rondvraag  Dock / Jongerenwerk vraagt of de wijkraad op de hoogte is van de activiteiten van Dock in Molenwijk. Dat is niet het geval. Zij sturen informatie hierover naar de wijkraad toe. Bovendien vragen zij om voor de volgende vergadering van de wijkraad een agendapunt te willen noteren over de samenwerkingsmogelijkheden van Dock en de wijkraad Molenwijk. Riet zegt toe dit te zullen doen.  Gesteld wordt vooral dat in Molenwijk behoefte is aan een wijkruimte, zoals de andere drie wijken in Schalkwijk hebben. Daarin zou Dock veel activiteiten kunnen ontplooien, terwijl mogelijk ook de wijkraad hier de vergaderingen zou kunnen houden.   9. Sluiting Hierna dankt Riet de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.  


