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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 september 2021 

Locatie: Frieslandlaan 1 

Aanvang 19.30u 
 

Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (penningmeester); Marjolein Huijser (asp. secretaris). 

  Leden: Margo Weesie; Paulien Heesbeen; Frits Breen. 

  Notulist: Sylvia van den Berg. 

 

Gasten : Anke van Veen (initiatiefneemster enquête ‘woningsplitsing’);  Leny Nelis (bewoner); Jacques Amand 

(en Dana) (Trots Haarlem); Gerard van Nimwegen (bewoner); André Daudeij (bewoner); Wim 

Saelman (bewoner); B. Horddenbach (bewoner). 

Afwezig : Ben Ali (wijkraadslid); Jamila Ereduani (wijkraadslid), Danny van Leeuwen (Actiepartij). 

 

 

1. Opening vergadering door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij verzoekt allen zich kort voor te stellen. 

 

2. Verslag afgelopen jaar – start Frieslandlaan 1 

Riet geeft aan dat het fijn is dat het eindelijk weer mogelijk is een openbare vergadering te houden; de laatste 

keer dat dit plaatsvond was voordat de corona-maatregelen in werking traden in maart 2020. Intussen is er veel 

gebeurd, waaronder het betrekken van de ruimte aan de Frieslandlaan 1.  
 
Op de 1e verdieping is onze wijkraadkamer. Op de begane grond bevinden zich de kringloopwinkel ‘Woord en 

Daad’ en – de ruimte waar wij nu vergaderen – ‘Het Open Koffie Huis’. Deze ruimte mag drie keer per maand 

door de wijkraad gebruikt worden. 

 

Ingelast: Ingekomen stukken / vragen 

Aan de orde zijn gekomen: 

 Het niet ontvangen van wijkkrant De Molen, op sommige adressen meermalen voorgekomen; 

 Onderhoud groen en maaibeleid, meerdere meldingen binnengekregen; 

 Rotonde Rumelaarweg, wordt gebruikt als stortplaats, meerdere meldingen (ook andere locaties). Riet: 

Handhaving meldt dat zij gaan optreden. Afgesproken is dat – door bewoners genomen (duidelijke) 

foto’s van kentekens van auto’s/busjes van waaruit gestort wordt – in  behandeling worden genomen.  

 Overlast meeuwen en duiven door voeren, het idee een inzamelbak te plaatsen bij de moskee wordt 

geopperd als oplossing. Riet: Zo’n drie jaar geleden heeft er bij de moskee bijna een jaar lang zo’n 

inzamelcontainer gestaan. Hier werd nauwelijks tot geen gebruik van gemaakt; 

 Berichten met betrekking tot ‘Woningsplitsing’ zijn verzameld, zie ook agendapunt 3. 

 

3. Woningsplitsing in Molenwijk, gewenst of niet? 

De wijkraad heeft de afgelopen tijd berichten binnen gekregen van verontruste bewoners uit de wijk: blijkbaar 

zijn (vastgoed)beleggers bezig eengezinswoningen te kopen, te splitsen in twee of meer 

tweekamerappartementen om deze vervolgens te koop dan wel te huur aan te bieden.  
 
De meesten begrijpen wel dat de huidige woningcrisis opgelost moet worden en op zich lijkt het splitsen van 

woningen een prima oplossing. Echter, de meeste bewoners zijn het niet eens met de manier waarop: er wordt 

door beleggers grof geld aan verdiend. Ook komt het de sociale cohesie in de buurt niet ten goede; degene(n) 

die in een dergelijk appartement komt / komen wonen zijn veelal starters. Geen blijvers dus. Tevens zal de 

parkeerdruk in de buurt flink toenemen. 
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Er is veelvuldig gevraagd hoe de wijkraad hier over denkt en of er iets aan te doen is. Als wijkraad kunnen wij 

hier zelf geen standpunt over innemen; wij hebben slechts de taak de mening van de meerderheid te vertolken.  
 
Anke van Veen (bewoner Weldam) heeft het initiatief genomen een enquête te verspreiden om te peilen hoe 

buurtbewoners hierover denken. Er zijn 140 enquêtes verspreid en hier zijn 79 reacties op binnengekomen:  

- 75 x tegen woningsplitsing; 

- 2 x geen problemen mee; 

- 1 x geen voorkeur; 

- 1 x geen eenduidig antwoord.  
 

Tijdens de vergadering kwam ook naar voren dat (vooral huur-)prijzen – gehanteerd door beleggers – 

veel te hoog zijn. Er zijn in Molenwijk bewoners die wel kleiner wíllen maar niet kúnnen wonen: kleine 

appartementen worden aangeboden voor een huurprijs van € 1.200,- per maand. Deze bedragen zijn 

lang niet voor iedereen op te hoesten. 
 
Riet geeft aan dat er een nieuwe huisvestingverordening in de maak is. Hierin zal worden vermeld dat 

voor een eengezinswoning tot 140 m2 of een appartement tot 100  m2 géén vergunning voor splitsing 

zal worden afgegeven.  
 
Anke vraagt zich af of dit geldt voor de oppervlakte van een woning hoe deze nú is of wat de 

oppervlakte na verbouwing zou zijn. Zij stelt als voorbeeld: Een woning van 75 m2  krijgt op basis van 

de oppervlakte geen vergunning tot splitsing, maar wanneer er een plan ligt om er een verdieping 

bovenop te zetten, is er sprake van 150 m2. Op basis van deze oppervlakte zou een vergunning dus wel 

afgegeven kunnen worden.  
 
Riet vindt dit een goede vraag en neemt dit volgende week mee wanneer zij inspreekt. Anke geeft aan 

dat zij – als bewoner – ook wil inspreken. Het onderwerp staat voor donderdag 30 september a.s. om 

17.50u op de agenda van de Commissie Ontwikkeling.  

 

4. Stand van zaken m.b.t. : 

- Schalkwijk aan Zet 

Momenteel staan er al acht plannen op de site (www.schalkwijkaanzet.nl).  

Wijziging: Vorig jaar werden de plannen met de meeste stemmen verwezenlijkt. Dit jaar wordt per wijk het 

plan met de meeste stemmen uitgevoerd.  Met andere woorden: er wordt in ieder geval één plan per wijk 

gekozen. Daarna is de volgorde bepaald door het hoogste aantal stemmen. 
 

- Aanbesteding Sociaal Domein 

Gemeente Haarlem gaat het gehele Sociale Domein aanbesteden aan één organisatie, in plaats van de 

huidige 70 verschillende organisaties. De aanbesteding geldt voor een periode van negen jaar. 

De wijkraad heeft uitgesproken zich zorgen te maken over de kwaliteit van de zorg. Wij willen dat onze 

bewoners goede zorg krijgen. De wijkraad heeft de gemeente verzocht niet alleen naar de prijs te kijken en 

voor de goedkoopste te gaan, maar vooral de kwaliteit van de geboden zorg minimaal op het huidige niveau 

te houden. De wijkraad wil weten op basis van welke criteria de aanbesteding wordt beoordeeld. 
 
Riet: wij gaan ons beraden over het indienen van een WOB-verzoek. * 
 
*De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) regelt dat u inzage kunt krijgen in het handelen van de overheid.    

Overheidsinformatie is altijd openbaar. 
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5. Rondvraag 

 Anke: is er iemand van Handhaving aanwezig? Dat had ik eigenlijk wel verwacht. Riet: Vanavond niet, 

maar wanneer je iets te vragen / bespreken hebt, kan je terecht op de woensdagochtend bij de (inloop) 

koffieochtend ‘Het Open Koffie Huis’. Buiten Handhaving zijn ook de wijkagent, gebiedsverbinder en 

woningbouwcorporaties aanwezig. Laat van te voren weten wie je waarover wilt spreken, dan verzoekt 

de wijkraad de betreffende organisatie / persoon aan te schuiven. 

 Leny: Hoe zit het nu met de ‘blauwe stippen’ op de bomen? Worden deze bomen allemaal gekapt? En 

worden ze vervangen? Het wordt namelijk wel bijzonder kaal, anders. Ruud: Eind dit jaar worden deze 

bomen gekapt. Er worden nieuwe bomen geplant, maar dat hoeft niet per sé op exact dezelfde plek te 

zijn. 

 Marjolein: Komend weekend viert Winkelcentrum Schalkwijk het 50-jarig bestaan. Het gehele weekend 

worden activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen georganiseerd. 

 

6. Sluiting 

Riet dankt iedereen voor hun komst, sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit nog even na te praten 

onder het genot van een kop koffie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 26 oktober om 19.30u, locatie Frieslandlaan 1. 

 

In verband met het beperkte aantal plaatsen verzoeken wij u zich aan te melden. Bij een te 

groot aantal gegadigden zullen wij helaas mensen moeten weigeren. LET OP! Degenen die 

een bevestiging van hun aanmelding hebben ontvangen gaan vóór op mensen zonder 

aanmelding / bevestiging. 

 

 

 

 

De eerstvolgende openbare wijkraadvergadering is op dinsdag 16 november om 19.30u, locatie Frieslandlaan 1. 


