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     Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 20 februari 2018 Locatie: Frieslandlaan 10 Aanvang 19.30u   Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester).    Leden:    Wouter Moné; Loes Penning.   Notulist:  Sylvia van den Berg.  Gasten : Wendy Dieben (gem Haarlem) / Joost van de Tillaart (stedenbouwkundige) / Michel de Waard (stedenbouwkundige) / Joram Schaap (landschapsarchitect), inzake ontwikkeling Zwemmerslaan; Joyce Jacobsz (Actiepartij); Hennie Wijlens (bewoner); John Bijvoets (bewoner); Wim Saelman (bewoner); Annetta Langreder (bewoner); Martha Bisselink (bewoner). Afwezig : Joop Spiekermann; Jamila Ereduani; Ruud Vader   1. Opening vergadering door de voorzitter Riet opent de vergadering en heet allen welkom.  2. Notulen wijkraadvergadering d.d. 16 januari 2018  Aanvulling op de twee laatste punten bij 9. Rondvraag: Bert de Laat wil het volgende toevoegen: 
 bij ophaalpunten afval: ruim vóór september willen we in gesprek met Spaarnelanden over de geschikte locaties en mate van afvalscheiding zodat we vanuit Prattenburg Hoogbouw met een minimum aan overlast de buurt schoon en veilig kunnen houden. 
 bij de wandelpromenade: het plan vanuit de gemeente is nu in het voorjaar een proefstuk te renoveren waarmee alle risico's ingeschat kunnen worden. Vervolgens kan een realistische begroting worden gemaakt en wordt de hele promenade dienovereenkomstig gerenoveerd. De gemeentelijke projectmanager gaat er van uit dat eventuele bestuurlijke wisselingen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen geen invloed hebben op de huidige plannen en aanpak.  Met deze aanvulling zijn de notulen goedgekeurd.  3. Ingekomen stukken / vragen 
 Zendmast terrein United DAVO 
 Ouderenbijeenkomst (zie tevens bijlage) 
 Stijging inbraken januari. Gemeente heeft buurtpreventieadviseurs ingezet. Tevens deze week een brief naar directe ‘buren’ van getroffen woningen. 
 Fietspaden Molenpark (hindernissen / fietspalen); Fietspad Haya van Somerenpad (melding door bewoner aan gemeente m.b.t. gevaarlijke situatie door losliggende tegels). 
 Renovatie / onderhoud van de ‘Burgen’: een veelvoud van vragen en meldingen hierover leert dat de bewoners van Sandenburg, Prattenburg en Engelenburg niet op de hoogte zijn / gehouden worden óf en wanneer er iets gaat gebeuren op het gebied van onderhoud (vegen / vuil) en de reeds lang geleden aangekondigde renovatie. Annetta Langreder (hoogbouw Prattenburg) zal hierover op korte termijn een stukje schrijven, dat gepubliceerd wordt op onze website en Facebookpagina.    
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  4. Ontwikkelingen Zwemmerslaan (Wendy Dieben / Joost van de Tillaart) Op het braakliggende terrein aan de Zwemmerslaan wordt het eerste exemplaar van de Tiny Houses in april geplaatst. Er zullen in totaal 10 Tiny Houses gerealiseerd worden. Zodra aan de bouw van de Toekomstwijk begonnen wordt, zullen de Tiny Houses daarvoor plaats moeten maken en krijgen zij een andere locatie – in Haarlem – aangewezen.  Toekomstwijk De permanente bebouwing van dit terrein is geïnspireerd door de opzet van de Tiny Houses en – zoals de naam al zegt – gericht op de toekomst: duurzaam (energie), consumentgericht, zelfbouw (individueel of collectief) en sociale duurzaamheid / interactie. Over een aantal weken zal een inloopavond georganiseerd worden voor zowel omwonenden als overige geïnteresseerden. Zodra hierover meer bekend is zal de wijkraad dit via de gebruikelijke kanalen kenbaar maken.  De zogenoemde (basis)regels of uitgangspunten zijn door middel van een presentatie voorgelegd, bijvoorbeeld: 
 De plaatsen waar wel of niet gebouwd mag worden 
 De maximale hoogte van de gebouwen 
 Veel groen, waarvan het grootste gedeelte voor iedereen toegankelijk is 
 Autovrij gebied (parkeervoorziening aan de Zwemmerslaan) 
 Verbinding voor langzaam verkeer (fietsers, voetgangers) van/naar de rest van Molenwijk  Benadrukt wordt dat de exacte invulling nog niet bekend is. Hiervoor is de input van geïnteresseerden en omwonenden van groot belang.  Met de diverse procedures – inclusief een plan ontwikkelen met marktpartijen – is nog enige tijd gemoeid. De daadwerkelijke bouw zal waarschijnlijk medio 2020 van start gaan.  5. Contacten scholen (vervolg) Riet en Loes hebben gesproken met Ilja Booms van de Brandaris. Op korte termijn zal een afspraak gemaakt worden met de Molenwiek.  6. Wijkgesprek Arnoud Kuiper en Michel de Graaf (verslag) over plannen 2018 De wijkraad was gevraagd een top 3 te maken van de plannen die zij graag gerealiseerd ziet in 2018. Gesproken is over het beachvolleybalveld in het Molenpark, het fietspad in het Molenpark, een opbergplek voor de materialen van de groengroep en op langere termijn een wijkgebouw / wijkcentrum voor Molenwijk.  7. Oplossing Ellertsveld (bomen en plein) De bomen aan het Ellertsveld zijn gekandelaberd (snoeitechniek) en het steen eronder is weggebroken. Hierdoor zullen de bomen weer gemakkelijker toegang hebben tot lucht en water, waardoor ze sterker worden.    
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  8. Rondvraag 
 Ruud is naar de bijeenkomst inzake de verbouwing van de Molenwiek geweest. De opkomst alhier was bijzonder laag.  De noodgebouwen worden tijdelijk verplaatst om de leerlingen toegang te kunnen garanderen en worden vervangen door permanente bouw. De voetbalkooi zal (tijdelijk) plaatsmaken voor de bouwketen. Enige overlast van bijvoorbeeld vrachtverkeer zal onvermijdelijk zijn.  De verbouwing begint volgende maand en zal naar schatting een jaar duren. 
 Joyce Jacobsz geeft aan iets te willen organiseren voor de bewoners van de woongroep aan de Texelhof (Hartekampgroep). Gebleken is dat de bewoners opzien tegen het gebruik van de rotondes op de Europaweg. Actie wordt verwacht rondom de oplevering van de Europaweg. Wijkraad Europawijk is hier ook bij betrokken. 
 John Bijvoets laat weten dat het voetpad in het Molenpark al ruim twee maanden onder water staat. In een eerder stadium is door Spaarnelanden duidelijk gemaakt dat wanneer er heel goed gedraineerd zou worden dit tevens zou betekenen dat het terrein daardoor geschikt gevonden zou worden voor meer en grotere evenementen. Daar is toen van afgezien. Helaas betekent dit dat de wateroverlast voor lief genomen moet worden.  9. Sluiting Hierna sluit Riet de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.  


