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     Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 15 mei 2018 Locatie: Frieslandlaan 10 Aanvang 19.30u   Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter).    Leden:    Wouter Moné; Loes Penning; Joop Spiekermann; Jamila Ereduani; Bianca Wuite.   Notulist:  Sylvia van den Berg.  Gasten :  Jaques Amand (Trots, raadslid); Petra Krom (bewoonster); Caroline van Toor (bewoonster).  Afwezig : Ruud Norg (afgemeld)   1. Opening vergadering door de voorzitter Riet opent de vergadering en heet allen welkom.  2. Verslag jaarvergadering d.d. 17 april 2018  Het verslag van de jaarvergadering wordt tegelijk met het verslag van deze vergadering verspreid.  3. Ingekomen stukken / vragen Aan de orde zijn o.a. gekomen: 
 Zonnepanelen (zie ook agendapunt 8. Rondvraag) 
 Wandelpad Ringvaart 
 Bebouwing Zwemmerslaan 
 Speeltoestel(len) Saeftinge 
 Fietsers op voetpad  4. Informatiebijeenkomsten Pré Wonen i.v.m. sloop flats Riet, Joop en Jamila hebben op afzonderlijke tijden de informatiebijeenkomsten van Pré Wonen bijgewoond en zij hebben deze als positief ervaren: het was goed georganiseerd en de medewerkers hebben iedereen vriendelijk te woord gestaan. Er werd serieus op de vragen ingegaan. De bijeenkomsten zijn druk bezocht door de bewoners van de Waddenstraat e.o.   5. Voortgang Oasis Games (o.a. aanpak bloembakken, maken picknicktafel) De plantenbakken die vorig jaar in de wijk zijn geplaatst, zijn aan een opknapbeurt toe. Vele handen maken licht werk en de wijkraad wil bewoners weer uitnodigen te helpen met bijvoorbeeld de bakken van een verfje en nieuwe (blijvende) planten te voorzien. Ook is er nog hout om een picknicktafel te maken.  6. Afronding Europaweg De werkzaamheden aan de Europaweg zijn zo goed als voltooid. Joop heeft het stuk zowel met de auto als met de fiets gereden om e.e.a. van alle kanten te kunnen bekijken / ervaren. Borden, markeringen en beplanting zijn klaar. De belijning van de hoofdweg is nog niet afgerond, die op de rotondes wel. In de nabije toekomst zal de weg officieel geopend worden.  Om onzekerheid over het gebruik weg te nemen gaat Stichting BEMM de bewoners van de Hartekamp laten zien hoe de rotondes te benaderen. 



      

 2    

 7. Start project buurtouders Bianca geeft aan dat donderdag a.s. overleg is over de aanpak en routes e.d. Kitty van Tooren (Handhaving en Veiligheid) zal hierbij aanwezig zijn. Ruud Vader neemt de taak van coördinator op zich en Wouter doet mee als buurtouder. Het overleg is tevens het startschot voor het project. De wijkraad doet een oproep aan de bewoners van Molenwijk zich op te geven als ‘buurtouder’.   8. Rondvraag 
 Riet geeft aan dat de subsidie die was aangevraagd voor de ‘beachvolleybalbak’ is toegekend. Echter, de kosten voor een beach-bak zijn dusdanig hoog dat het plaatsen hiervan een andere uitvoering heeft gekregen. In plaats van een beach-bak wordt het volleybalveld aangelegd op het gras tussen de twee paden vlak na de ingang. Er zullen ook bankjes en prullenbakken geplaatst worden. 
 Voor de werkgroep Groen is de subsidie voor het plaatsen van een container toegekend. Eerder werd nog gedacht aan een blokhut om de materialen in te bewaren, maar dat blijkt te ‘vandalisme-gevoelig’. Rond de container zullen ook tegels worden gelegd en het plan is de wanden van de container door de vier basisscholen te laten versieren / beschilderen. 
 Riet en Joop prikken een datum om geïnteresseerden van (collectieve) zonnepanelen bij elkaar te brengen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.  Als voorbeeld van duurzame energie noemt Joop www.deramplaan.nl  
 In het kader van ‘Hartveilig wonen’ meldt Joop dat niet altijd een AED (Automatische Externe Defibrillator) nodig is. Het netwerk heeft nog meer mensen nodig die kunnen reanimeren.  
 Wijkkrant ‘De Molen’ ligt klaar en wordt in de komende twee weken huis aan huis verspreid in Molenwijk. 
 Jaques vraagt of de wijkraad nog ergens hulp bij kan gebruiken. Riet geeft aan dat dit inderdaad het geval is: de wijkraad wil graag een wijkgebouw in Molenwijk en wil dus weten hoe dit bij de gemeente neer te leggen. Jaques: zet alle ideeën, motivatie e.d. op een rijtje en stuur het naar alle fracties.   9. Sluiting Hierna sluit Riet de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.  


