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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 17 mei 2022 

Locatie: Frieslandlaan 1, Het Open koffie Huis 

Aanvang 19.30u 
 

Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter) 

  Leden: Paulien Heesbeen (Coördinatie Buurtouders) 

  Notulist: Sylvia van den Berg 
 
 
Gasten : Bianca Wuite (bewoner, voorm. secretaris wijkraad), Daan Musulin (Voorzitter VvE Pampus), 

Hans Langbroek (onderhoud website),  L. Wittert, L. Nelis, G. van Nimwegen (bewoners). 

 

Afwezig : Ruud Norg (penningmeester), Marjolein Huijser (secretaris), Frits Breen (lid, wijkbeheer), Ben Ali 

(lid, Buurtouder), Jamila Ereduani (lid). Allen met bericht. 

 

 

1. Opening vergadering en mededelingen door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Margo Weesie heeft na de laatste bestuursvergadering aangegeven te stoppen met haar 

werkzaamheden voor de wijkraad en de wijkkrant. De wijkraad dankt Margo voor haar inzet en 

toewijding. De aankomende editie - die begin juni verspreid zal worden - heeft Margo nog verzorgd, in 

samenwerking met Bianca.  
 
Op verzoek van bewoners van Molenwijk-Noord zal in verband met de concept woonvisie voor dit deel 

van onze wijk een nieuwe telling van parkeerplaatsen plaatsvinden. Dit zal deze week op donderdag 

en zaterdag gebeuren. 
 
De reacties op de conceptvisie Molenwijk-Noord worden momenteel verwerkt in een rapport. In het 

rapport zal tevens vermeld worden of de reacties redenen zijn de conceptvisie aan te passen. Het 

rapport zal op 9 juni klaar zijn en op 30 juni naar de gemeenteraad gaan. De Raad mag een besluit 

nemen over het vaststellen van de visie. 

Iedereen die een reactie heeft ingediend zal dit rapport ook ontvangen. 
 
Op woensdag 18 mei zal een overleg plaatvinden van de Groene Zoom, een werkgroep van de vier 

wijkraden van Schalkwijk. 

 

2. Vaststelling agenda 

Het onderwerp Warmtenet, aangedragen door Daan, komt tijdens de rondvraag aan de orde. Voor het 

overige blijft de agenda ongewijzigd. 

 

3. Verslag vergadering 19 april 2022  

Er zijn geen opmerkingen, waarmee het verslag is vastgesteld. 

 

4. Ingekomen post / e-mail 

- Een bewoonster van Scharreveld heeft de wijkraad verzocht nogmaals aandacht te schenken aan 

het onderhoud van het pleintje aldaar, waarvan de toestand - veel gaten en kuilen - problemen 

oplevert voor omwonenden, met name voor wie slecht ter been is en/of een rollator gebruikt. Het 

verzoek wordt doorgestuurd naar Frits.  
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- SportSupport organiseert iedere vrijdagochtend - in samenwerking met DOCK - conditiegym voor 

vrouwen in de gymzaal van basisschool De Brandaris op de Frieslandlaan. Onder leiding van een 

gediplomeerd trainster worden oefeningen aangeboden ter verbetering van conditie, kracht en 

balans. Kosten: € 1,50 per keer; Haarlem Pashouders gratis. 

Aanmelden voor gratis proefles: 023 - 303 7238 of lgrooff@sportsupport.nl 

 

5. Aanbestedingsprocedure welzijnswerk afgerond 

Aanleiding voor deze procedure was dat in het huidige stelsel van samenwerking met het grote aantal 

gecontracteerde en gesubsidieerde organisaties - elk met hun specialisme en deskundigheid - het 

aanbod dusdanig versnipperd was dat het voor inwoners lang niet altijd duidelijk was bij wie zij terecht 

konden voor ondersteuning. Het aflopen van subsidieafspraken en contracten gaf de gelegenheid het 

geheel te bundelen in één opdracht: Gewoon in de Wijk. 
  
Vanaf 1 januari 2023 zal VanHier voor acht jaar ondersteuning en welzijnsactiviteiten bieden aan de 

inwoners van Haarlem. VanHier is een samenwerkingsverband van DOCK Haarlem, Haarlem Effect, 

perMens en Stichting Ontmoeting en diverse onderaannemers. 

 

6. Feestelijkheden opening Kringloopwinkel en Het Open koffie Huis (18 mei) 

Eigenlijk is deze dag de viering van het éénjarig bestaan, maar door Covid-19 heeft een officiële 

opening vorig jaar niet kunnen plaatsvinden. 

Wethouder Meijs opent de dag, waarna de festiviteiten zullen beginnen. 

Het is een gezamenlijk feest van Stichting Ontmoeting, Woord en Daad, de multiculturele kerk Het 

Open Huis en wijkraad Molenwijk. Er zijn activiteiten voor kinderen, modeshows, een minimarkt, een 

wijkwandeling met gids en culturele maaltijden, hapjes en drankjes. 

 

7. Voortgang ontwikkelingen in de wijk 

a. Reconstructie Zuid Schalkwijkerweg 

Tijdelijke weg: De wijkraad heeft berichten van meerdere verontruste wijkbewoners ontvangen 

inzake de aan te leggen tijdelijke noodweg. Sommigen zijn bang dat ‘tijdelijk’ een permanent 

karakter krijgt, anderen denken dat de weg bestemd is voor de nieuwe bewoners die aan het einde 

van de Zuid Schalkwijkerweg komen wonen. Ook zijn er zorgen om flora en fauna.  
 
De wijkraad zelf is ook niet enthousiast over de oplossing van de tijdelijke weg door het weiland, 

maar toen na serieus onderzoek bleek dat de door de wijkraad aangedragen alternatieven niet 

haalbaar zijn, kon de wijkraad niet anders dan akkoord gaan met deze oplossing. De noodweg zal 

er ongeveer een jaar zijn, waarna de weilanden weer in de oorspronkelijke staat worden 

teruggebracht. 
 
In de komende wijkkrant worden de ontwikkelingen nog eens duidelijk uitgelegd. Ook zal worden 

vermeld dat de definitieve plannen nog ter inzage zullen komen en dat hierover desgewenst nog 

een zienswijze kan worden ingediend. 
 

b. Buurtcamping 2022 

Op 8 juni a.s. is de volgende bijeenkomst van het kernteam van De Buurtcamping. Het begint weer 

te kriebelen nu het kampeerweekend dichterbij komt.  

De Buurtcamping Molenplaspark vindt plaats op 19, 20 en 21 augustus. Aanmelden en informatie: 

debuurtcamping@wijkraadmolenwijk.nl 

 

In de komende wijkkrant zal op pagina 6 een artikel  over De Buurtcamping te vinden zijn. 
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8. Rondvraag 

 Warmtenet 

Als voorzitter van VvE Pampus is Daan Musulin bezig geweest met diepgravend onderzoek met 

betrekking tot het Warmtenet, alsook de communicatie hierover vanuit de gemeente. 

Door de vele hobbels die hij is tegengekomen - energielabel / isolatie, kosten, haalbaarheid en 

functionaliteit / rendement bij aansluiting op een warmtenet - is hij van mening dat hier 

kritisch overleg nodig is, waarbij de wijk en de bewoners betrokken moeten worden. 

De VvE is voorstander om ‘van het gas af’ te gaan, maar betwijfelt of aansluiting op het 

Warmtenet op dit moment (of de nabije toekomst) het gewenste resultaat geeft qua 

woongenot en rendement. 

Daan heeft aangeboden met de wijkraad op te trekken inzake de te verwachten problematiek 

en het juist informeren van wijkbewoners hierover.  

 Bomen met een blauwe stip 

Er gebeurt maar niets aan/met deze gemerkte bomen, aldus Lenny Nelis. Riet geeft aan dat er 

een tijdje geen contactpersoon (bij de gemeente) meer was, maar dat Frits binnenkort met de 

nieuwe contactpersoon op pad gaat door de wijk. 

 Overlast jongeren 

Naar aanleiding van het verslag van de jaarvergadering inzake overlast / jongeren vraagt de 

heer Wittert of deze jongeren ook in beeld zijn. Paulien antwoordt dat zij inderdaad bekend 

zijn en dat de Buurtouders en Handhaving hierover goed contact hebben. 

 Brandveiligheid 

Daan geeft nog een tip voor woningeigenaren en/of VvE’s inzake brandveiligheid: controleer 

of de brandveiligheid van de woning of het gebouw voldoet aan de nieuwe regelgeving 

hierover. Zo is het bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2022 verplicht rookmelders te plaatsen op iedere 

woonlaag, maar ook in iedere besloten ruimte waar een vluchtroute doorheen loopt. Er zijn 

tevens aangescherpte eisen met betrekking tot o.a. (brandwerende) toegangsdeuren. 

Voldoen aan deze regels is van preventief belang, maar Daan wijst tevens op het feit dat de 

meeste verzekeringen niet zullen uitkeren bij brandschade als blijkt dat niet aan de regels is 

voldaan. 

 

9. Sluiting 

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

 

 

 

De volgende wijkraadvergadering is op 21 juni. 


