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Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 9 november 2021 
Locatie: Frieslandlaan 1, Het Open koffie Huis 

Aanvang 19.30u 

 

Aanwezigen 
 
Sprekers : Moira Faber (Gebiedsmanager); Mirjam Boxhoorn (Gebiedsverbinder); Wienand van Dijk (gem. Haarlem, 

warmtetransitie) 
 
Gasten :  Mustapha el Yajloufi (wijkagent); Sander van den Raadt (Trots Haarlem); Isabelle Wisse (PvdA); Ikram 

Gardouh (Dock); Antoinette Wijnoogst (wijkraad Boerhaavewijk); Dick Wijnoogst (Wijkraad 

Boerhaavewijk); Eva Nijhoff (wandelroutes); Dangelo Fontijn (Buurtouder, jeugdwerker); Christiaan 

Verwer (ambassadeur Spaarnelanden); Tamara Dirksen (klankbordgroep Molenplaspark); Edith Schreurs 

(bewoner); Daan Musulin (VvE Pampus); Michael Diepstraten (VvE Pampus); Bertina Musulin (bewoner); 

Judith Frenken (bewoner); Jos Weesie (bewoner); Brigitte Schuba (bewoner); Marga Posthumus 

(bewoner); Carina en Richard Schoorl (bewoners) 
 
Wijkraad : Bestuur : Riet Ooms (voorzitter); Ruud Norg (Penningmeester); Marjolein Huijser (secretaris) 

  Leden : Margo Weesie (wijkkrant, Lief en Leed); Frits Breen (wijkbeheer); Paulien Heesbeen 

(Coördinator Buurtouders); Ben Ali (Buurtouder); Jamila Ereduani (Lief en Leed) 

  Notulist : Sylvia van den Berg 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Opening door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij geeft aan blij te zijn dat de jaarvergadering deze 

keer gewoon kan plaatsvinden. Vorig jaar was dit niet mogelijk door de maatregelen rond de Covid-19 

pandemie. Om dezelfde reden is deze bijeenkomst nu veel later in het jaar dan gewoonlijk.  
 
 

Geïllustreerd door een presentatie worden de volgende onderwerpen besproken: 
 
 Overzicht wijkraadsleden (inclusief verkiezing secretaris en vacature websitebeheerder) 

Riet Ooms voorzitter 

Ruud Norg penningmeester 

Marjolein Huijser (aspirant lid tot deze bijeenkomst) 

Frits Breen wijkbeheer 

Jamila Ereduani Lief en Leed 

Paulien Heesbeen coördinatie buurtouders 

Ben Ali buurtouder 
 
En: vergeten op de presentatie, dus alhier een eervolle vermelding: 

Margo Weesie wijkkrant, Lief en Leed 
 

 Door het vertrek van Bianca Wuite in maart dit jaar ontstond de vacature voor een nieuwe secretaris 

voor de wijkraad. Riet stelt Marjolein Huijser (aspirant-lid sinds april dit jaar) voor om deze functie te 

vervullen. Dit wordt bij stemming – unaniem – bevestigd. 

 Tevens vraagt Riet aandacht voor de openstaande vacature websitebeheerder. Gert Marissen (de 

huidige beheerder) gaat binnenkort verhuizen naar Canada, maar zal de wijkraad voorlopig nog 

ondersteunen – en indien noodzakelijk later ook op afstand. Verder zal hij de nieuwe beheerder ook 

inwerken. De wijkraad is op zoek naar iemand die de website kan bijhouden en onderhouden en 

tevens andere ICT-zaken kan oppakken. De taak zal ongeveer drie uur per week in beslag nemen. 
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 Werkgroepen 

 Klankbordgroep Molenplaspark 

Komt twee keer per jaar bijeen om knelpunten / wensen te bespreken; Tamara Dirksen (voorzitter 

klankbordgroep) wil graag dat nog iemand uit de wijk de groep komt versterken. 

 Redactie wijkkrant 

Margo laat weten dat Bianca Wuite haar heeft geleerd hoe de wijkkrant gemaakt wordt in het 

programma InDesign. Hier komt nog aardig wat bij kijken. Vier keer per jaar worden zo’n 4000 

exemplaren huis-aan-huis verspreid in Molenwijk (met dank aan de bezorgers!). Margo zou graag 

willen weten hoe het blad bevalt, maar vooral zou zij inzicht willen hebben in wíe De Molen leest. 

Er wordt al aardig wat aan input gevraagd aan de bewoners, maar Margo zou graag zien dat de 

content meer voor en door bewoners is. Ook door jongeren. 

 Buurtouders 

Paulien is 2,5 jaar geleden begonnen als Buurtouder. Ben is als 10 jaar actief als Buurtouder in 

Schalkwijk. De Buurtouders lopen dagelijks een rondje van 1,5u-2u in de wijk. Hierbij worden 

jongeren geregeld aangesproken. Om de jongeren te kunnen bereiken is het van belang dat de 

‘juiste taal’ gesproken wordt. Hiervoor krijgen de Buurtouders een training. Er wordt geregeld 

overleg gepleegd met de gemeente (Veiligheid) en met Handhaving. Ook wordt samengewerkt met 

Triple ThreaT en Hattrick. Jongeren zijn soms bekend bij deze organisaties en door samenwerking 

is een meer éénduidige aanpak mogelijk.  

In een eerder stadium zijn camera’s geplaats toen sprake was van grote overlast. Dit heeft absoluut 

geholpen. Inmiddels zijn de camera’s weer weggehaald en verzoeken aan de gemeente deze weer 

te plaatsen worden niet gehonoreerd. Dit komt doordat er te weinig meldingen bij de gemeente 

binnenkomen om opnieuw plaatsen te rechtvaardigen. Veel mensen melden wel bij de 

buurtouders of bij de wijkraad, maar niet bij de gemeente, terwijl dat juist van groot belang is om 

actie te kunnen nemen. Melden kan via www.haarlem.nl/melding-doen/ 

 Werkgroep Groen 

Wekelijks op de woensdagochtend actief in het middengebied (tussen de ‘Burgen’). Geprobeerd 

wordt het gebied weer in de oorspronkelijke staat te krijgen. Inmiddels zijn schildpadden, een 

wezeltje en een ijsvogel gespot. 

 Klankbordgroep Zuid Schalkwijkerweg 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt deze groep door de gemeente bij elkaar geroepen om 

deze te bespreken. Het project heeft veel vertragingen opgelopen en door de nodige veranderingen 

zal weer opnieuw begonnen moeten worden. 

 Ook actief in de wijk: 

- Hulp bij de wijkkrant (corrigeren teksten, bezorgen) 

- Hulp bij de website 

- Notulist 

- Hulp bij de koffieochtenden van de wijkraad op de woensdagochtend van 10:00u – 12:00u. 

(gasten ontvangen, koffie zetten en ronddelen) 

- Buurtcamping (assistentie bij opbouw, activiteiten, koken etc.) 

- Lief- en Leedstraten (bijvoorbeeld een presentje of bloemetje bij een zieke) 

- Wandelroutes (Eva Nijhof verzorgt al zo’n zes jaar wandelingen: iedereen kan meedoen, aan- 

of afmelden is niet nodig). Start- en eindpunt: Het Open koffie Huis. 

 In totaal zijn nu 51 mensen betrokken bij de wijk(raad)! 
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 Overzicht activiteiten van de wijkraad in 2019 en 2020 

 2019 

- Bestuursvergaderingen (10x per jaar via Zoom en/of Teams) 

- Uitbrengen wijkkrant (4x per jaar) 

- Actief bijhouden website en Facebookpagina 

- Top3 2019: inzaaien wilde bloemen Molenplaspark, picnicktafel bij TP2, herinrichting speelveldje 

bij Prattenburg (niet gerealiseerd) 

- Start hulp bij het invullen van de belastingaangifte 

- AED cursussen in en voor de wijk 

- Renovatie en ingebruikneming Jeu de Boulesbanen Zuiderzeelaan 

- Start project Wijkdorp 3.0 

- Panorama Lokaal (i.v.m. renovatie Waddenbuurt) 

- Eerste Buurtcamping Molenplaspark 

- Start koffieochtenden in het wijkraadgebouw 

 

 2020 

- Bestuursvergaderingen (10x per jaar via Zoom en/of Teams)  

- Vóór de uitbraak van de Covid-19 pandemie zijn nog twee openbare vergaderingen gehouden 

- Uitbrengen wijkkrant (4x per jaar) 

- Actief bijhouden website en Facebookpagina 

- Top3 2020: aanpak pleintje Saeftinge (niet gerealiseerd), informatiebord Groengroep 

middengebied, planten van fruitbomen Brammershoop 

- Start Lief- en Leedstraten (Dock – Jamila en Margo) 

- Brede inventarisatie onder wijkbewoners over plaatsing zonnepanelen op de Molenplas 

- Vergroten bereikbaarheid wijkraad d.m.v. aanschaf wijkraadstelefoon 

- Eerste editie Schalkwijk aan Zet 

 

 Ontwikkelingen in de wijk 

- Opknapbeurt promenade ‘Burgen’ 

- Doorsteek Amelandstraat voorzien van bloembakken 

- Oplevering nieuwe 10KV en 50KV station Liander 

- Plannen reconstructie Zuid Schalkwijkerweg 

- Gymzaal Frieslandlaan gesloopt 

- Start bouw ‘Haarlem Buiten’ (op het voormalig Tjaden-terrein) 

- Aanleg Tiny Forest bij basisschool De Molenwiek 

De mooiste ontwikkeling vond plaats in 2021: De oplevering van Het Open koffie Huis! 

 

 Financieel jaarverslag 2019 en 2020 

Ruud laat via de presentatie zien welke zaken worden bekostigd met de subsidie van de gemeente 

Haarlem. De wijkraad moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de gemeente inzake de gemaakte 

kosten. Eventueel niet-besteed geld dient terugbetaald te worden aan de gemeente.  
 
Uit het overzicht blijkt dat het uitgeven en bezorgen van wijkkrant De Molen de grootste kostenpost is in 

beide jaren. In 2019 bedroeg deze post bijna 70% van de beschikbare gelden; in 2020 was dit 62%. 
 
Ieder jaar controleert een onafhankelijke, tweekoppige Kascommissie de financiën van de wijkraad. Zowel 

de cijfers van 2019 als die van 2020 zijn goedgekeurd. 
 
De wijkraad is op zoek naar twee mensen uit de wijk die dit voor het lopende jaar (2021) op zich willen 

nemen. Aanmelden hiervoor kan via info@wijkraadmolenwijk.nl. 
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2. Kennismaken met de nieuwe Gebiedsmanager Moira Faber en Gebiedsverbinder Mirjam Boxhoorn 

Moira Faber werkt zo’n twaalf jaar bij de gemeente en heeft de functie als Gebiedsmanager overgenomen van 

Arnoud Kuiper, die dit jaar met pensioen is gegaan. Haarlem wordt verdeeld in gebieden: Centrum, Zuid-West, 

Oost, Noord en Schalkwijk. Het Gebiedsteam maakt eens in de vier jaar een opgave, waar vervolgens op wordt 

gestuurd.  
 
Ook Mirjam Boxhoorn is twaalf jaar werkzaam bij de gemeente, waarvan vijf jaar als gebiedsverbinder. Om 

gezondheidsredenen is Michel de Graaf tijdelijk afwezig en Mirjam vervangt hem voorlopig voor 16 uur per 

week.  
 
Moira wil graag van de aanwezigen horen of er iets is wat zij moeten weten over de wijk.  
 
Frits: Bewoners geven vaak aan dat iets in de omgeving verwaarloosd is en verzoeken dan e.e.a. te 

onderhouden dan wel op te knappen. Meestal loopt men aan tegen het probleem ‘geld’.  

 In het geval van het pleintje bij Scharreveld is bekend dat er momenteel geen budget is voor het 

aanpakken hiervan. Ook wordt gezegd: dit is niet in de begroting opgenomen.  

 Wat gebeurt er nu mee? Komt het in een plan? Wordt het in de begroting opgenomen? 

Mirjam: Het bewuste pleintje staat voor 2025 op het programma.  

 De lijst met klachten en/of verzoeken wordt geïnventariseerd door Spaarnelanden, om vervolgens 

op basis van urgentie te bepalen wat aangepakt wordt en wat doorgeschoven kan worden. Onze 

hoop is dat wij hier in de toekomst ook bij betrokken zullen worden, zodat wij het kunnen vergelijken 

met wat bij ons bekend is en eventueel kunnen bijsturen. 
 
Op de webpagina www.haarlem.nl/beheer-en-onderhoud-schalkwijk/ zijn de gebiedsopgave, het gebieds-

programma en een verwijzing naar de projectpagina Schalkwijk te vinden. 
 
Meldingen inzake het onderhoud van de openbare ruimte kunnen worden gedaan via 

www.haarlem.nl/melding-doen/. 
 
Mirjam heeft ook een facebookpagina (www.facebook.com/gebiedsverbinder.mirjam). Ook voor eventuele 

vragen (géén meldingen!) kan van deze pagina gebruikt gemaakt worden.  

 

Reacties en vragen 

Judith: Wat mij betreft moeten er meer mensen bij voor Schalkwijk: heel Schalkwijk ligt overhoop door 

renovatie en bouw. Die 16 uur is echt niet genoeg. Ook met Handhaving en politie / wijkagent komen 

we er bekaaid van af. Er komen erg veel bewoners bij in Schalkwijk – vooral Schalkwijk-Centrum. 

Riet: In het 4WO (overleg van de vier wijkraden van Schalkwijk) wordt hier veel aandacht aan geschonken. 

Bij het overleg zijn geregeld verschillende afdelingen van de gemeente aanwezig, als ook 

woningcorporaties, politie en handhaving, centrummanager winkelcentrum en Spaarnelanden. 

 

Brigitte: In de berichtgeving over het opkopen van woningen wordt vermeld dat de grens voor het 

opkoopverbod ligt bij woningen tot € 400.000,-. Vooral in Molenwijk is sprake van meer duurdere 

huizen en door de genoemde grens kunnen er dus nog steeds veel woningen opgekocht worden. Dit 

is niet wenselijk. 

 [Veelvuldig instemmende geluiden vanuit de zaal] 

Riet: De wijkraad is hier de afgelopen tijd al flink mee bezig geweest, samen met een bewoonster die een 

enquête heeft georganiseerd in de buurt waar woningsplitsing gaande was. Wij hebben beide ook 

ingesproken bij de commissie. Wat we zouden kunnen doen is een brief sturen naar de gemeente 

hierover. Is iedereen het hiermee eens? 

 [Wederom veelvuldig instemmende geluiden vanuit de zaal] 

  

 De wijkraad zegt toe het schrijven van deze brief op de actielijst te zetten. (*) 
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3. Haarlem van het gas. Hoe gaat dat in zijn werk? Presentatie Wienand  van Dijk (gemeente Haarlem) 

Wienand begint zijn betoog met een kwinkslag: hij is 18 jaar werkzaam bij de gemeente, waarvan de laatste 

vier jaar bij ‘warmtetransitie’. 
 
De Nederlandse regering heeft vanuit de Europese Commissie opdracht gekregen maatregelen te nemen 

teneinde in 2050 klimaatneutraal te zijn. Eén van de onderdelen hiervan is de klimaatverandering tegen te 

gaan door het omlaag brengen van de CO2 uitstoot, waarmee opwarming van de aarde verminderd wordt. 

Nederland aardgasvrij is hierbij één van de doelstellingen. Voor het regionaal aardgasvrij maken hebben de 

betreffende gemeenten de regie gekregen. 
 
De gemeente Haarlem heeft als doelstelling in 2040 al van het gasnet af te zijn. In eerste instantie wordt 

gekeken naar mogelijkheden waarmee een groter deel aangepakt kan worden, zoals appartementsgebouwen. 

De gemeente hanteert een wijkgerichte aanpak met woningeigenaren van woningen die gebouwd zijn na 

1995. Woningen gebouwd na deze datum zijn veelal beter geïsoleerd, waardoor er snellere en betere 

mogelijkheden zijn.  
 
Warmtenet Schalkwijk, plan Meerwijk 

Collectieve oplossing: drie warmtenetten, betaalbare warmte voor 5.200 corporatiewoningen, later uit te 

breiden naar andere delen van Schalkwijk. De eerste stap is het terugbrengen van de vraag naar energie door 

zoveel mogelijk te isoleren. 
 
Uitgangspunt is: kostenneutraal voor bewoners, waardoor corporatieflats en VvE’s met meer dan 50 

appartementen (gebouwd na 1995) het meest kansrijk zijn. Op dit moment is de aanpak van bijvoorbeeld 

rijwoningen of vrijstaande woningen nog niet kostenneutraal. 
 
Het Warmtenet levert 70̊C en op koude dagen zelfs 90̊C, dus met beperkte isolatie toch warm. 

Eén van de mogelijkheden is het aftappen en omzetten van warmte die vrijkomt bij het datacenter. 
  
Voor woningen die voldoende geïsoleerd zijn, komen ook andere oplossingen in beeld, bijvoorbeeld de PVT-

warmtepomp die energie krijgt van (PVT-)zonnepanelen, die (zowel elektriciteit als) warmte kunnen 

opwekken; de bodem-warmtepomp en de lucht-warmtepomp. 
 
De gemeente kan hierin ondersteunen door advies in de wijk over verduurzaming per woningtype. Ook kan 

onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn voor het gezamenlijk inkopen van isolatiemaatregelen. 
 
Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Haarlem: 

https://www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-schalkwijk/ 
 
Vragen, opmerkingen van de aanwezigen en antwoorden samengevat 

- Alle kosten / mogelijkheden van het huidige plan zijn opgenomen in een businesscase; niet in het 

masterplan.  

- Van appartementsgebouwen in Molenwijk van woningcorporatie Ymere was bij de gemeente in eerste 

instantie niet bekend dat niet alleen Ymere eigenaar is, maar dat er tevens sprake is van particuliere 

eigenaren. Dit heeft thans de aandacht van de gemeente. Het huidige plan klopt, de VvE’s zijn bekend. 

- In Molenwijk is sprake van huiseigenaren van individuele grotere, duurdere woningen die wellicht wél 

willen meedenken en/of investeren. Hetgeen de gemeente op dit moment kan bieden aan particulieren 

is niet goed genoeg. De gemeente zoekt nog uit hoe zij de wijk kan voorzien van informatie. 

- Woonwagens, woonarken etc. worden in het vervolg meegenomen in het informatietraject. 
 
Door de hoeveelheid individuele vragen sluit Riet het onderwerp af door aan te geven dat momenteel eerst 

naar de grotere en dus gemakkelijkere delen gekeken wordt. Zij dankt Wienand voor zijn bijdrage.  

[applaus] 

 

 

 



  Frieslandlaan 1 

 2036 NE  Haarlem 

 06 – 1229 5871 

 info@wijkraadmolenwijk.nl 

6  

 

 

 

4. Rondvraag en sluiting 

Nadat blijkt dat er geen vragen zijn, sluit Riet de vergadering 21:15 uur en nodigt de aanwezigen uit nog even 

na te praten onder het genot van een drankje.  

 

 

 

 

 

* Aanvulling van de voorzitter 

Achteraf is gebleken dat een grens van € 400.000,- bij het opkopen van woningen wordt gehanteerd, niet juist is (is €  89.000,-

). Wat wel als criterium geldt is de oppervlakte van de woning: woningen met een oppervlakte minder dan 140m2 

(oorspronkelijke bouw) vallen onder het opkoopverbod. 
 

Het raadsbesluit over de opkoopbescherming zal komen te staan op de agenda van de commissie ontwikkeling op 2 december 

2021, en wordt vastgesteld op 23 december 2021 in de gemeenteraad. 

 


