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Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 15 maart 2022 

Locatie: Frieslandlaan 1, Het Open Koffiehuis 

Aanvang 19.30u 
 

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

  Leden: Frits Breen (wijkbeheer) 

  Notulist: Sylvia van den Berg 
 
 
Gasten : Hans Langbroek (wijkkrant, website); Annetta Langreder, Edith Schreurs, Dhr van Nimwegen, 

Wim Saelman, Dik Bol (bewoners). 

 

Afwezig : Ruud Norg, Margo Weesie (met bericht) 

   Paulien Heesbeen, Jamila Ereduani, Ben Ali (zonder bericht) 

 

 

1. Opening vergadering en mededelingen door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij deelt mee dat Ruud en Margo 

vanavond niet aanwezig kunnen zijn. 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 15 februari 2022  

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen post en mededelingen 

Internet via glasvezel 

Bewoners van Molenwijk hebben een flyer van een telecomaanbieder in de brievenbus gekregen met 

betrekking tot internet via glasvezel. In dit geval ging het om een reclameuiting. 

Voor enkele bewoners was echter niet duidelijk of je voor glasvezel naar een andere provider moet 

overstappen; dit stond niet vermeld in de bewuste flyer. Er zijn meerdere providers die internet via 

glasvezel aanbieden; informatie kan het beste op de websites van uw huidige of andere providers 

gevonden worden.  
 
Vrijmarkt Koningsdag 

Doordat momenteel in Schalkwijk geen geschikt terrein voorhanden is ziet organisatie Koningsmarkt 

geen kans dit jaar de vrijmarkt en festiviteiten op Koningsdag te organiseren.  

 

5. Concept Groenplan Haarlem 

De vier wijkraden van Schalkwijk hebben reeds overleg gehad over het concept Groenplan en hebben 

daar ideeën over gevormd. Met behulp van een presentatie laat Riet een samenvatting van het plan 

zien en legt de bevindingen voor aan de aanwezigen: “Wij kunnen wel ideeën en plannen hebben als 

wijkraad, maar het is de bedoeling dat deze overeenkomen met de visie en/of mening van onze 

wijkbewoners”. 
 
De speerpunten van het plan omvatten een kwalitatief betere, groenere woonomgeving, een 

klimaatbestendigere stad, meer biodiversiteit in de stad en een groen-bewustere stad. De uitvoering 

van het concept Groenplan bevat vier sporen: 
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5. Concept Groenplan Haarlem (vervolg) 

- Spoor 1: Groen-inclusief ontwerpen; 

- Spoor 2: Actief werken aan een samenhangend netwerk van groendragers; 

- Spoor 3: Partnerschap; kracht van de samenwerking; 

- Spoor 4: Groenere woonomgeving; experimenten en vergroeningsprojecten. 
 
Qua sturing is een viertal ‘routes’ opgesteld: 

- Route 0: Haarlem verliest groen 

In route 0 wordt geen aanvullend budget beschikbaar gesteld en wordt het groen uitsluitend 

onderhouden met de huidige middelen; 

- Route 1: Haarlem gaat op groen in 2050 

Met deze route worden basismaatregelen genomen om te werken aan beperkte verbeteringen 

die noodzakelijk zijn om op termijn verdere uitholling van de groenkwaliteit te voorkomen; 

- Route 2: Haarlem gaat op groen in 2040 

In route 2 worden er jaarlijks actief kansen gecreëerd en er zal worden geïnvesteerd in slimmere 

ingrepen, levensduurverlenging en een hogere kwaliteit van de werkzaamheden op dezelfde 

locaties en onderwerpen dan in route 1; 

- Route 3: Haarlem gaat op groen in 2030 

Route 3 is de meest ambitieuze route en brengt het behalen van de groene ambitie vóór 2030 

binnen bereik. 
 
Opmerkingen / zienswijze van de wijkraad: 

- Namens alle vier wijkraden Schalkwijk: behoudt de Groene Zoom; 

- Houdt nu al rekening met groen in het ontwerp van Molenwijk-noord; 

- Stel richtlijn in: in elke tuin minstens 30% groen; 

- Behoudt het agrarische gebied in de Groene Zoom; 

- Verbeter het ondergroen in b.v. het Molenplaspark; 

- Vergroen de versteende pleintjes (Scharreveld, Saeftinge etc.); 

- Behoudt de “permatuin” van Pré Wonen in Molenwijk-noord; 

- Kies voor Route 3: het is echt één minuut voor 12!! 
 
Edith laat weten dat aan het groen bij Scharreveld veel geld is uitgegeven, maar dat de uitvoering te 

wensen overlaat; het resultaat valt vies tegen. 
 
Er komen ongeveer 5.000 woningen bij, verdeeld over heel Schalkwijk, aldus Riet. Hierbij zou dus gelijk 

rekening gehouden kunnen worden met de aanleg en/of verbetering van de groenvoorzieningen. 
 
Riet zegt in de toekomst regelmatig met de gebiedsverbinder een rondje door de wijk te willen gaan, 

langs plekken die onderhoud of verbetering behoeven, waardoor de aandacht van de gemeente op 

deze plekken wordt gevestigd. 
 
De heer van Nimwegen zegt dat bewoners van de wijk ook hun verantwoording moeten nemen voor 

wat betreft het uitzicht op groen: de wijk was ooit heel groen, echter door plaatsing van schuttingen 

door bewoners is het zicht hierop voor een groot deel verdwenen. 
 
Dick geeft aan dat groene daken ook een optie zijn. Riet en Marjolein zijn het daarmee eens en zullen 

dit opnemen in de zienswijze van de wijkraad. 
 
De gemeente stelt overigens subsidie beschikbaar voor huiseigenaren (VvE’s, Stichtingen, particulieren 

en ondernemers) voor het realiseren van groene daken.  Informatie hierover is te vinden op de website 

van de gemeente. 
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6. Zienswijze wijkraad op Concept Gebiedsvisie Molenwijk-Noord 

Informatie over Concept Gebiedsvisie Molenwijk-Noord is te vinden op de website van de gemeente. 

Hier is tevens een link naar een presentatie te vinden, alsmede een link naar het onderwerp ‘inspraak’ 

(tot 24 maart a.s.). 
 
Riet en Marjolein hebben beide deelgenomen aan één van de twee verschillende online 

informatiebijeenkomsten. Op beide avonden was sprake van zo’n 100 personen die ‘digitaal’ 

aanschoven. Daarnaast werd de inloop-informatieavond door ongeveer 60 bewoners bezocht. 
 
Aan de hand van een presentatie laat Riet zien wat de zienswijze van de wijkraad inhoudt: 
 
Is er voldoende groen? 

- Is er gekeken naar de 3-30-300-regel*? 

- Is er uitgezocht welke bomen gespaard kunnen worden? 

- Kan de permatuin van Pré Wonen worden ingepland? 

- Komen er kleine parkjes terug? 

- Wordt het waddenpark voldoende van omvang? 
 
Auto’s zo veel mogelijk naar de randen 

- Kan het P-terrein van het Texelhof ook langs de Europaweg? 

- Houdt de auto’s aan de buitenranden en laat die niet door het waddenpark rijden 

- Toevoerwegen naar de P’s niet door de wijk 
 
Nutteloos groen vervangen 

- Het groen langs de Europaweg kan als P worden gebruikt 

- Dat geeft meer ruimte voor spelen en recreëren in het waddenpark 

- “vlinderpark” terug laten komen in het plan 
 
Diverse 

- Wat is de achtergrond van het doortrekken van de Amelandstraat naar de Zwemmerslaan? 

- Komt er voldoende speelgelegenheid terug? 

- Wijkraad vroegtijdig betrekken bij vervolg en bij invullen voorzieningencluster 
 
Edith: nieuwe woningen moeten nu klimaatneutraal worden, zoals bijvoorbeeld met de aanleg van het 

‘warmtenet’. Is dit ook meegenomen in het huidige plan? 

Riet: Goede vraag! Dit nemen we mee in de zienswijze. 

Edith vult aan: wanneer de infrastructuur er eenmaal ligt, zal de drempel over te gaan tot aansluiting 

op het warmtenet een stuk lager zijn, met name voor particulieren. 

 

 

 

*  Wat is de 3-30-300-regel?   

Dit betreft een ‘vuistregel’ voor het ontwikkelen succesvolle beheerprogramma’s voor stedelijk 

groen en houdt het volgende in: 

 3 bomen zichtbaar vanuit elk huis; 

 30 procent bladerdek in elke buurt; 

 300 meter van het dichtstbijzijnde park of groene ruimte. 
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7. Voortgang ontwikkelingen in de wijk 

a. Projecten Schalkwijk aan Zet 

Het winnende project van Frans van Oerle - middenbermen Groningenlaan, Betuwelaan en 

Zuiderzeelaan vol planten met bloembollen - is van start gegaan. 

De wijkraad is momenteel - samen met de gemeente - bezig initiatieven die het niet gehaald 

hebben, maar wel enthousiast ontvangen werden, via een ‘ander potje’ alsnog te realiseren. 

 

b. Reconstructie Zuid Schalkwijkerweg 

Door de vele protesten door bewoners met betrekking tot de bomenkap was het noodzakelijk voor 

de gemeente met een nieuw plan te komen. 

Rijnland is begonnen met bagger- en herstelwerkzaamheden. 

Het is nog steeds de bedoeling eind 2022 te beginnen; er komt een tijdelijke weg door de 

weilanden. 

Volgende maand heeft de klankbordgroep weer overleg. 
 
Wim: een aantal jaren geleden is door de gemeente gezegd dat er niet gebouwd zou worden en 

dat wat er stond mocht blijven. Nu zijn ze toch bezig met bouwen. 

Riet: Dat klopt. Echter, het Tjaden-terrein was al bebouwd en op die plek wordt nu gebouwd. 

 

c. Buurtcamping 2022 

De Buurtcamping Molenplaspark vindt plaats van vrijdag 19 tot zondag 21 augustus. 

Voorbereidingen zijn in volle gang: aanvragen subsidies, ontvangen offertes voor het facilitaire 

deel beoordelen, overleg over communicatie via b.v. sociale media, samenstellen van 

vrijwilligersgroepen etc. 

De eerste aanmeldingen - kampeerders die aan vorige edities hebben deelgenomen - zijn al 

binnen. 

 

8. Rondvraag 

Edith vertelt over haar sociaal maatschappelijke werkzaamheden in het kader van ‘Verbinding in de 

wijk’ en vraagt of de wijkraad dit wellicht interessant vindt. Dat is het geval; het bestuur en Edith zullen 

hierover praten tijdens het bestuursoverleg a.s. vrijdag. 

 

 

9. Sluiting 

Riet dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit om 21:00u de vergadering. 

 

 

 

 

 

De jaarvergadering vindt plaats op 19 april 2022 in Het Open koffie Huis aan de Frieslandlaan 1. 


