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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 oktober 2021 

Locatie: Frieslandlaan 1 

Aanvang 19.30u 
 

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

secretaris). 

  Leden: Frits Breen; Paulien Heesbeen. 

  Notulist: Sylvia van den Berg. 

 

Gasten : Anke van Veen (initiatiefneemster enquête ‘woningsplitsing’) 

 

Afwezig : Ben Ali,  Jamila Ereduani, Margo Weesie (allen wijkraad). 

 

 

1. Opening vergadering door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Riet constateert dat de opkomst bijzonder laag is 

en dat dat waarschijnlijk te wijten is aan de wijzigingen op het laatste moment met betrekking tot de 

jaarvergadering. Deze zal overigens definitief plaatsvinden op dinsdag 9 november a.s. 

 

2. Verslag vergadering 21 september 2021 

Frits gaf terecht aan dat er niets over het wijkbeheer was genotuleerd. De ontbrekende punten worden – 

voorzien van een eventuele update – vermeld in dit verslag onder agendapunt 5. Beheer en Onderhoud.  
 
Verder geen opmerkingen; het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen post 

 Een bewoner verzoekt de wijkraad een bericht in wijkkrant De Molen te zetten inzake afvalcontainers. 

Hij constateert dat de containers bij harde wind openwaaien en soms omwaaien, waardoor papier en/of 

plastic in de sloten en weilanden terechtkomt. De bewoner vraagt zich af of het toegestaan is de 

containers de avond voorafgaand aan de inzameling al buiten te zetten. Riet geeft aan de exacte regels 

op te zoeken en deze te plaatsen in de wijkkrant.  

 Er zijn meerdere reacties van bewoners binnengekomen over de filmset in de omgeving van de 

Waddenstraat. De reacties lopen uiteen van ‘Leuk om zoiets eens van dichtbij te zien’ tot ‘Kwalijke zaak 

om een dergelijk onderwerp (terreur) in zo’n kinderrijke buurt te filmen’. Er waren tevens klachten dat 

mensen hun auto niet kwijt konden of zelfs hun huis (even) niet in konden. Een bewoonster vroeg zich 

af in hoeverre de wijkraad heeft deelgenomen aan de besluitvorming dit naar onze wijk te halen. De 

wijkraad is echter – net als de bewoners – voor een voldongen feit gesteld.  
 

4. Start wandelroute(s) in Molenwijk 

Wandelen met als start- en eindpunt Het Open Koffiehuis. Er is een start gemaakt met het beschrijven van  

wandelingen, waarin o.a. wetenswaardigheden beschreven staan die je onderweg tegenkomt. Aan de 

‘Wandelstok’ komen kaartjes met beschrijvingen van de routes, zodat iedereen die wil gaan wandelen 

hiervan gebruik kan maken.  

Eva Nijhoff begeleidt de al langer bestaande zaterdagse natuurwandeling, die ongeveer een uur duurt.  

Het is de bedoeling ook kortere wandelingen te gaan beschrijven. Op de kaartjes komt een routebeschrijving, 

hoe lang de wandeling duurt, of de wandeling wel of niet geschikt is voor mensen in een rolstoel of met 

rollator en/of kinderwagen en wat je zoal tegenkomt aan bijzondere, leuke dingen. 

Na de wandeling de kaart terughangen en lekker een kop koffie drinken… 
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5. Stand van zaken m.b.t. : 

 Woningsplitsing in Molenwijk, voortgang 

Anke van Veen: sinds september ligt de concept Huisvestingsverordening ter inzage, reageren is mogelijk 

tot 27 oktober. Zij vraagt zich af of het inspreken bij een Commissievergadering wordt meegenomen als 

‘Zienswijze’.  

Riet: Dit vraag ik na bij de gemeente. Wanneer dit inderdaad het geval is, zullen wij (de 4 wijkraden van 

Schalkwijk) alsnog een zienswijze bij de concept Huisvestingsverordening indienen.  

Het belangrijkste punt is dat in dit concept niet duidelijk staat aangegeven dat in heel Haarlem het 

splitsen van huizen kleiner dan 140m2 niet is toegestaan (dit staat wel in de nadere uitleg, maar niet in 

de verordening zelf). Daarnaast is niet duidelijk of deze oppervlakte de oorspronkelijke bouw betreft. 

Anke heeft een aantal mensen op Weldam geïnformeerd over de afgegeven vergunning tot splitsing van 

een tweede woning op Weldam. Hiertegen kan bezwaar worden aangetekend. Sommige bewoners zijn 

hiermee aan de slag gegaan. 
 

 Schalkwijk aan Zet 

De periode om een plan in te dienen is afgelopen. Bij de sluiting stonden er 55 plannen op de teller. De  

plannen die na 24 oktober minimaal 50 ‘likes’ hebben gaan door voor de haalbaarheidstoets.  
 

 Grof vuil problemen Burgen 

Er is een bespreking geweest tussen de VvE’s van de ‘Burgen’ en Spaarnelanden. Deze laatste heeft in 

een eerder stadium een voorstel gedaan waar één VvE voor was, maar de overige tegen. Spaarnelanden 

heeft de VvE’s verzocht om met een gezamenlijk plan te komen. 
 

 Beheer en Onderhoud 

o Groenbeheer - maaigedrag 

Op de vragen en klachten inzake het maaigedrag – vernielde grasmat bij Pampus door te diep 

afgestelde messen van de maaimachine, alsmede de zwaar verwaarloosde graskant achter de 

woningen aan Westeinde  – heeft de contactpersoon bij de gemeente aangegeven dat dit onder de 

categorie ‘Onderhoud’ valt en verzoekt deze punten via www.haarlem.nl/melding-doen/ in te 

dienen, opdat Spaarnelanden actie kan nemen. Een bewoner van Pampus heeft inmiddels bericht 

gehad van Spaarnelanden dat het gras aldaar niet voldoet aan de eisen van de gemeente. Bij 

Westeinde is inmiddels gemaaid. 

Pad van Oudshoorn: sprake van wildgroei van scheuten  van populieren. Als hier niets aan gedaan 

wordt, zullen deze uitgroeien tot bomen. Ook is er een visplek die echter niet zichtbaar is door het 

riet. 

o Vergroenen pleintje Scharreveld 

De gemeente geeft aan dat hier geen geld voor is. Frits heeft verzocht dit dan in de begroting op te 

nemen. De gemeente heeft inmiddels een offerte aangevraagd.  

Marjolein geeft aan dat de bewoners zelf ook iets kunnen doen door hierover een brief / e-mail te 

sturen naar de Gebiedsbeheerder, dan komt het terecht bij ‘Operationeel overleg’. 

o Drempel Biesbosweg 

De aangevraagde drempel – door middel van een handtekeningenactie – is afgewezen door de 

gemeente omdat de kosten hiervoor te hoog zijn. In plaats daarvan zouden ‘Kanalisatie-strepen’ 

worden aangebracht. Het verzoek toch een drempel aan te leggen in plaats van de Kanalisatiestrepen 

werd nogmaals afgewezen. De gemeente geeft aan dat het budget laag is en dat er gevaarlijkere 

situaties zijn die dringend om een oplossing vragen. 
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5. Stand van zaken m.b.t.: (vervolg) 

o Speelplekken 

De vier wijkraden van Schalkwijk hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de gemeente inzake de 

(inrichting van) speelplekken in Schalkwijk. Er is nog geen reactie ontvangen. Inmiddels is duidelijk 

dat de gemeente nog post stuurt naar ons oude adres (Terschellingpad). Dit is nu aangepast en 

hopelijk komt de post nu op het goede adres (Frieslandlaan 1) aan. 

Het onderwerp komt ook weer aan de orde in het 4-Wijkradenoverleg. 

 

6. Rondvraag 

 We zoeken een nieuwe beheerder voor onze website (en gerelateerde ICT-zaken). 

Gert, de beheerder van onze website, zal over niet al te lange tijd emigreren. De wijkraad vindt dit 

bijzonder jammer, want Gert wordt zeer gewaardeerd als beheerder en wijkbewoner.  

Marjolein geeft aan haar buren (werkzaam in ICT) te polsen. In de wijkkrant zal een oproep geplaatst 

worden. 

 

7. Sluiting 

Hierna sluit Riet om 21.45u de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 


