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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 18 februari 2020 

Locatie: Frieslandlaan 10 

Aanvang 19.30u 
 

Wijkraad : Bestuur: Bianca Wuite (secretaris; plaatsvervangend voorzitter); Ruud Norg 

(penningmeester). 

  Leden: Paulien Heesbeen; Ben Ali; Jan Bert Eweg; Margo Weesie. 

  Notulist: Sylvia van den Berg. 

 

Gasten : Rosa Scheper (Coördinator Schalkwijk, Handhaving en Veiligheid);  Roséanne Timmer-Aukes 

(gemeenteraadslid GroenLinks, bewoner); Annetta Langreder (bewonersgroep Prattenburg, 

bewoner); Ruud en Joek Vader (VvE Wachter II, bewoners); Daan Musulin en Michael 

Diepstraten (bestuur VvE Pampus, bewoners).  

Afwezig : Riet Ooms, Wouter Moné, Jamilla Ereduani, Frits Breen. 

 

 

1. Opening vergadering door de voorzitter 

Bij afwezigheid van Riet neemt Bianca de rol van plaatsvervangend voorzitter op zich. Bianca heet allen 

welkom. Een kort voorstelrondje volgt. 

 

2. Ingekomen stukken / vragen 

Aan de orde zijn gekomen: 

 Verzoek inbrengen agendapunt m.b.t. laadpaal 

 Veranderingen Operationeel Beheer 

 Onderhoud buurt bij bibliotheek 

 Gemeente Haarlem inzake Symposium ‘Samen maken we de stad’, Initiatievencafé en 

Wijkradenconferentie 

 Hulp bij belastingaangifte: 3 aanmeldingen 

 De Buurtcamping: de eerste aanmeldingen zijn binnen. 

 

Tussengevoegd agendapunt: Laadpaal Pampus 

Daan geeft aan dat de (openbare) laadpaal bij Pampus vlak voor een ingang is geplaatst. Dit zorgt 

voor overlast. De VvE Pampus verzocht de gemeente om uitleg met betrekking tot de 

besluitvorming. De gemeente zegt dat de wijkraad betrokken is geweest bij het bepalen van de 

locaties. Uit de van de gemeente verkregen mailwisseling blijkt dat inderdaad sprake is van 

communicatie hierover tussen wijkraad en gemeente. 
 

Bianca zegt dat de wijkraad niet heeft bepaald op welke locaties geplaatst moest worden. Wel heeft 

de gemeente gevraagd mogelijke locaties te opperen. Dit wordt uitgezocht en teruggekoppeld naar 

Pampus. 
 

Er is tevens sprake van het onnodig bezet houden van de parkeerplaats met laadpaal: deze dient – 

zodra de auto is opgeladen – vrijgehouden te worden en mag niet als reguliere parkeerplaats 

gebruikt worden. Rosa neemt dit mee. 

 

3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 21 januari 2020  

Er zijn geen opmerkingen, derhalve zijn de notulen goedgekeurd. 
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4. Stand van zaken m.b.t.: 

a) Schalkwijk aan Zet: Democratische wijkbegroting 

Bianca: De Democratische wijkbegroting is een experiment waar o.a. wethouder Jur Botter bij 

betrokken is. Schalkwijk krijgt de komende twee jaar een budget toebedeeld voor het realiseren 

van ideeën van bewoners van heel Schalkwijk. 
 
Bewoners kunnen hun ideeën / plannen voor de wijk aandragen en hiervoor campagne voeren. 

Vervolgens kan online gestemd worden en het project / de projecten met de meeste stemmen 

zullen worden uitgevoerd door de initiatiefnemer, al dan niet gesteund door de gemeente. 
 
Op 21 maart a.s. is de kick-off in winkelcentrum Schalkwijk. De website Schalkwijk aan Zet zal dan 

ook live zijn.  
 
Meer informatie hierover: https://www.haarlem.nl/denk-mee-met-de-gemeente/ 
 

b) Aanpak promenade middengebied 

Annetta: Na elf jaar vechten is het onderhoud aan de wandelpromenade eindelijk gestart. In 2019 

is begonnen met versterkingen aan de onderkant. Voor 2020 is het geheel opgedeeld in 6 fasen; 

fase 1, Prattenburg is op dit moment gaande: bewapening is aangebracht en zandkleurig beton is 

gestort. Naar verwachting is het geheel eind 2020 afgerond.  
 

c) Buurtcamping 

Ruud: in 2019 hadden we 32 tentplekken. Dit jaar is het streven om 60 plekken te vullen, wat 

tevens het maximum is.  

De opzet van De Buurtcamping is bewoners van Schalkwijk - die door omstandigheden niet / nooit 

op vakantie kunnen - een minivakantie in eigen buurt te bieden. 

Om dit te realiseren zijn nog tenten nodig, dus hierbij een oproep aan iedereen om tenten en 

overig kampeergerei te doneren aan De Buurtcamping. Aanmelden van uw donatie kan via 

debuurtcamping@wijkraadmolenwijk.nl. Uw bijdrage zal veel vakantievreugde brengen bij de 

deelnemers! 
 

d) Wijkdorp 3.0 

Margo: het doel van dit project is het tegengaan van vereenzaming en het bevorderen van het 

sociale aspect in de wijk. Er wordt een hulp-netwerk opgezet dat ingeschakeld kan worden voor 

bijvoorbeeld kleine klusjes.  

Het is hierbij van belang dat we weten wat de bewoners willen: wat mis je in de buurt? Hiertoe 

zullen op korte termijn interviews worden gehouden met wijkbewoners. Het streven is binnen drie 

maanden een resultaat te hebben, dat tevens zal worden teruggekoppeld naar deelnemers van 

het interview. 
 

e) Top 3 2020 

Ruud: na een oproep aan bewoners wat zij graag aangepakt willen hebben in hun buurt zijn een 

drietal inzendingen geselecteerd: 

1. Saeftinge, pleintje onder handen nemen 

De eerste stap is voor de gemeente om na te kijken of dit pleintje op het speelruimteplan staat. 

Is dat het geval, kan het gebied niets anders doen dan dit pleintje mee laten gaan met dit plan. 

Als er ruimte ontstaat om na te denken over de invulling, kan de gebiedsverbinder samen met 

de wijkraad een inloop organiseren dan wel een enquête houden. 
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2. Brammershoop, fruitbomen 

Het Gebiedsteam kan zorgen voor een positief besluit voor het planten van bomen op de 

gewenste locatie en zal proberen te zorgen voor een gedeelte van het budget. De wijkraad zal 

Fruit Your World benaderen om te zien of er gezorgd kan worden voor het onderhoud aan de 

bomen. Wanneer dit het geval is en er is voldoende budget, kunnen de bomen worden geplant. 

3. Groengroep: informatiebord groen middengebied. 

Het Gebiedsteam zal de vraag over het plaatsen van de borden neerleggen bij de gemeente. 

Wanneer er budget vrijgemaakt kan worden, zal het bord in samenspraak van de gemeente 

en de wijkraad geplaatst worden. Als het initiatief kansrijker wordt door eigen onderhoud, zijn 

de groengroep / wijkraad bereid de verantwoording hiervoor te nemen. 

De bedoeling is dat de Top 3 in december van het lopende jaar is gerealiseerd. 

 

Annetta: Wat is de status van het pleintje bij de Brandaris?  

Bianca: Verwezenlijking hiervan gaat niet door. Dit komt doordat het geheel opnieuw wordt 

ingericht. Hoe is nog niet duidelijk; stedenbouwkundigen zijn nog aan het plannen. 

 

5. Rondvraag 

 Ruud: Er zijn energiecoaches (waaronder ikzelf) die voorlichting geven met betrekking tot 

energiebesparing aan zowel particulieren als bedrijven. Ook VvE’s kunnen hiervan gebruik 

maken. Hiertoe is budget verkregen van gemeente, provincie en woningcorporaties. Verzoek: 

naar voren halen op de website. 

 Margo: hoe zit het met de aanpak van foutparkeerders? Ik constateer geregeld dat in (te) 

smalle straten aan beide zijden van de weg geparkeerd wordt, ook door campers. De doorgang 

wordt hierdoor bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. 

Rosa: wanneer het een openbare weg zonder parkeerverbod betreft kan Handhaving hier niets 

aan doen. Echter, wanneer er sprake is dat hulpdiensten er niet door zouden kunnen, kan wel 

aangepakt worden op hinder. 

Margo: en hoe zit het met scooters in het Molenpark? 

Rosa: de borden aldaar zijn nog niet in orde. Daarom kunnen wij nog niet handhaven. 

 Michael: op de parkeerplaats bij Sandenburg – maar ook op andere plaatsen – staan geregeld 

vrachtwagens geparkeerd. Mag dat? 

Rosa: Nee, het parkeren van vrachtwagens is niet toegestaan. 

 Jan-Bert: door geparkeerde en/of gedumpte fietsen / scooters die in de weg staan wordt de 

doorgang naar de ingang van de woning bemoeilijkt. Kan hier iets aan gedaan worden? 

Rosa: Dat kan alleen als de obstakels op gemeentegrond staan: deze worden dan voorzien van 

een sticker. Het beleid waar wij ons aan moeten houden is dat verwijderen pas na 34 dagen 

kan. 

 Joek: ik ben lid van het koor in Schalkwijk. Wij hebben leden nodig. Kan dit gepromoot worden 

via wijkkrant en/of Facebook en De Buurtcamping? Ook lijkt het ons leuk op te treden op De 

Buurtcamping. 
 
NB.  

Van alle met Handhaving-gerelateerde zaken tijdens deze vergadering heeft Rosa aantekeningen 

gemaakt. 

 

6. Sluiting 

Bianca dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 

 

De volgende wijkraadsvergadering is op 17 maart. 


