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Verslag openbare vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 15 februari 2022 

Locatie: Frieslandlaan 1, Het Open Koffiehuis 

Aanvang 19.30u 
 

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

  Leden: Margo Weesie; Frits Breen; Paulien Heesbeen; Jamila Ereduani. 

  Notulist: Sylvia van den Berg 
 
 
Gasten : Ikram Gardouh en Jihad Yahyaoui (Dock); Rosa Scheper (Handhaving); Jacques Amand (Trots); 

Annetta Langreder, Coby Siegers, Gerard van Nimwegen, Co Heesbeen, Arie Heesbeen, Fred Wip 

en Wilma Wip (bewoners). 

 

 

1. Opening vergadering en mededelingen door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij spreekt de hoop uit dat de 

coronamaatregelen binnenkort vervallen.  

 

2. Vaststelling agenda 

 Geen wijzigingen 

 

3. Verslag wijkraadvergadering d.d. 19 oktober 2021  

De notulen zijn doorgenomen en goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen post 

Geen post. 
 
Mededeling: Er is een akkoord van Stichting Buurtcamping om het kampeerweekend te organiseren 

van 19 tot 21 augustus 2022. Het kernteam is al druk bezig met de voorbereidingen. 

 

5. Concept Gebiedsvisie Molenwijk-Noord 

Deze conceptvisie is behandeld in de Commissie Ontwikkeling van donderdag 3 februari. De visie ligt ter 

inzage. De inspraakperiode is gestart op 11 februari en duurt tot 24 maart. De wijkraad zal zeker gebruik 

maken van de mogelijkheid om wensen/plannen van de bewoners aan de gemeente door te spelen. In dit 

kader is het verzoek aan de wijkbewoners dan ook de conceptvisie door te lezen en de bevindingen te 

delen met de wijkraad. 
 
Vanuit de gemeente vond op 14 februari de eerste van twee (online-)informatiebijeenkomsten plaats. 

Er waren zo’n 40 mensen ingelogd en voor 16 februari zijn nog ongeveer 30 aanmeldingen. Riet heeft 

de gemeente gevraagd of zij kunnen achterhalen hoeveel van de deelnemers daadwerkelijk bewoners 

(van de Waddenbuurt) zijn.  

 

Het totale gebied dat aangepakt gaat worden is groter dan alleen de flats van Pré Wonen. Ook rondom 

de Frieslandlaan staat e.e.a. op de planning (inclusief het gebouw waar de wijkraad, Woord&Daad en 

Het Open koffieHuis nu gevestigd zijn, alsmede de scholen, de apotheek etc.). Voor dit gedeelte zijn 

echter nog te veel onzekerheden die extra aandacht behoeven. 

Pré Wonen - al een aantal jaren bezig met sloop- en bouwplannen - wil hier echter niet op wachten, 

omdat dit nog meer vertraging zal opleveren.  
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Aan de hand van een presentatie (beelden ter beschikking gesteld door de gemeente) is de Concept 

Gebiedsvisie doorgenomen. De eerste sloopwerkzaamheden zullen in 2025 van start gaan.  

 

Een aantal vragen / opmerkingen naar aanleiding van de presentatie: 

 Wat komt er in de plaats van de huidige flats? 

o Er worden flats van 4- en 5-hoog gebouwd, alle voorzien van een lift. 

 Hoe zit het met de huisvesting van de huidige bewoners? 

o Pré Wonen heeft gezegd hun best te doen de huidige bewoners terug te laten komen, 

met een vergelijkbare huur. 

 Het voormalig onderkomen van ‘de Hartekamp’ op de Amelandstraat is eigendom van een 

vastgoedbedrijf. Hoe past dit in de plannen? 

o Dit is niet bekend en zal nagevraagd moeten worden. 

 Wat is in dit concept de ‘hoofdingang’ voor auto’s? Het lijkt alsof er maar één is. 

o Riet vraagt Marjolein om morgenavond tijdens de online bijeenkomst te vragen om meer 

duidelijkheid over de toegangsweg(en).  

 Er zou eerder tevens sprake zijn geweest van laagbouw / eengezinswoningen. Dat is niet terug 

te vinden in deze visie. 

o Er is geen sprake van laagbouw of eengezinswoningen. 

 In de huidige situatie zijn er in het hele gebied 840 huishoudens. Hoeveel gaat dat worden als 

deze plannen verwezenlijkt worden? 

o Dit is niet bekend en zal nagevraagd moeten worden. 

 

Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, zal de gemeente op 9 maart a.s. live in de wijk komen. 

Zodra dit zeker is, zal dit zowel op de website als op de Facebookpagina van de wijkraad bekend 

gemaakt worden. 

 

Voorlopig zal dit onderwerp op de agenda blijven staan. 

 

6. Overige ontwikkelingen in de wijk 

a. Gebied Centrum Schalkwijk 

Het zuidelijke deel van Centrum Schalkwijk (voorheen winkelcentrum Schalkwijk) is het 

eerstvolgende deel dat aan de beurt is voor be-/verbouwing. Het betreft het gedeelte rondom het 

‘V&D’- gebouw, het oude politiebureau en het voormalige postkantoor. De woonwijk bij de 

bibliotheek zal over de bouwwerkzaamheden worden geïnformeerd.  

b. Evaluatie Schalkwijk aan Zet 

Net als vorig jaar was het ook dit jaar een bewoner van Molenwijk die de meeste stemmen heeft 

gekregen. Frans van Oerle gaat de middenbermen van de Groningenlaan, Betuwelaan en 

Zuiderzeelaan vol planten met bloembollen, waardoor 'de Entree van Molenwijk' een stuk vrolijker 

wordt.  

Voor een aantal plannen die het niet hebben gehaald wil de wijkraad proberen deze toch - via een 

andere weg - uit te laten voeren. 

De onlangs geplaatste vuurvaste afvalbakken in het Molenplaspark was een plan van Schalkwijk 

aan Zet van vorig jaar afkomstig van Roy Eikelenboom. Nu kan iedereen het (nog hete) barbecue-

afval kwijt, zonder dat dit brandgevaar oplevert. 
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c. Reconstructie Zuid Schalkwijkerweg 

Aan het einde van dit jaar zal worden begonnen aan de werkzaamheden. Er komt een tijdelijke 

weg, waarschijnlijk vanaf het pontje, door de weilanden, richting Betuwelaan. Er zal ongeveer een 

jaar gebruik gemaakt worden van deze weg. 

Het wordt een officiële weg, geasfalteerd, met twee rijbanen. 

Gemeente Haarlem heeft toegezegd dat de Kadijk als wandelgebied ongemoeid blijft. 

 

7. Rondvraag 

 Geen vragen 

 

8. Sluiting 

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

 

 

 

 

 

 

 

De volgende openbare wijkraadvergadering is op 15 maart 2022 

 

 

 


