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Verslag jaarvergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 19 april 2022 

Locatie: Frieslandlaan 1, Het Open koffieHuis 

Aanvang 19.30u 
 

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

  Leden: Frits Breen (wijkbeheer); Margo Weesie (wijkkrant). 

  Notulist: Sylvia van den Berg 
 
 
Gasten : Anja Rijkers en Wendy Visser (St. Ontmoeting); Henny Ritsema (Woord en Daad); Gendro Schijf 

(Het Open Huis, pionier); Bianca Wuite (voorm. secretaris, bewoner); Hans Langbroek 

(wijkkrant, website); Antoinette Wijnoogst, René Reeuwijk en Sabrina de Wit (WR 

Boerhaavewijk); Marijke ’t Hart (WR Meerwijk);  Mustapha El Yajloufi (wijkagent); Michel de 

Graaf (Gebiedsverbinder gem Haarlem); Josh Kruizenga (Buurtouder) Ferrie Tuijl en Yvonne van 

Dormolen (Bewonerscommissie Pampus); Annetta Langreder, Dhr van Nimwegen, Daniëlle 

Jansen, Kate Musulin, Tessa van der Maarel (bewoners). 

 

Afwezig : Paulien Heesbeen, Jamila Ereduani, Ben Ali (leden wijkraad), Rosa Schepers (Handhaving), Edith  

Schreurs, Mirjam Boxhoorn (gemeente Haarlem). 

 
 

Volgorde onderwerpen zoals tijdens de vergadering; hierdoor enigszins afwijkend van volgorde agenda. 

 

1. Opening door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 

Aansluitend 

Aan de hand van een presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Samenstelling en verkiezing wijkraad 

- Voorstellen: Riet stelt het dagelijks bestuur en de wijkraadleden voor en geeft een korte 

beschrijving van hun bezigheden binnen de wijkraad. 

- Verkiezingen: Doordat de wijkraad een stichting is, zijn verkiezingen officieel niet aan de orde. 

Riet wil echter zo veel mogelijk handelen zoals andere wijkraden doen. 

Ruud Norg (penningmeester) en Ben Ali (lid) beide aftredend en herkiesbaar. De vergadering 

stemt voor beide in met een volgende termijn van vier jaar, waarmee de verkiezingsuitslag is 

vastgesteld. 

- Vacature(s): Door de veelheid en diversiteit van zaken die zich aandienen, is behoefte aan 

uitbreiding van de wijkraad. Momenteel is voornamelijk iemand nodig die zich wil verdiepen in 

gemeentelijke stukken, verstand heeft van het indienen van zienswijzen en kan reageren op 

ambtelijke stukken. 

 Overzicht activiteiten in 2021 

Werkgroepen: 

- Redactie De Molen: twee keer per kwartaal evalueren vorige en bespreken komende editie. 

Margo: De Molen komt vier keer per jaar uit. Door de werkzaamheden voor de wijkkrant ben ik 

veel in de wijk te vinden, bijvoorbeeld voor ‘Wijk in de spotlight’. Ik zou graag meer input uit de 

wijk zelf krijgen, maar dit moet nog groeien. 

Margo krijgt van meerdere aanwezigen complimenten voor haar werk.  

De Bewonerscommissie Pampus zal samen met de VvE Pampus een artikel aanleveren over hun 

schoonmaakactie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

Bewoner Weldam: ik mis eigenlijk items over / voor kinderen. Margo laat weten dat zij bezig is 

met de (basis-)scholen in de wijk. 

Bewoner Weldam: ik bedoel meer een artikel waar kinderen aan het woord zijn over hoe zij het 

vinden in de wijk en activiteiten waar zij aan deelnemen. Margo: ik zal dit in mijn achterhoofd 

houden, maar het kan nog even duren voordat dit wordt opgenomen in de wijkkrant. 

- Werkgroep Groen: wekelijks actief in het Middengebied achter de Jumbo; de werkgroep 

probeert van een (reeds) groen park een fleuriger park te maken, maar let daarbij wel op de 

huidige begroeiing en ‘bewoners’. Eén van deze ‘bewoners’ is een wezel! Helaas heeft de 

werkgroep te kampen gehad met een groepje jongeren dat pas geplante boompjes heeft 

geknakt. De teleurstelling binnen de groep was groot. 

- Klankbordgroep Molenplaspark: twee keer per jaar om het gebruik van het park te evalueren en 

met de gemeente en Spaarnelanden te overleggen over aanpassingen. Twee jaar geleden werd 

de wens voor een bloemenveld vervuld en werd een stukje grond ingezaaid. Door een 

uitzonderlijk nat seizoen is dit helaas jammerlijk mislukt: alles was verzopen. Vorig jaar was het 

(opnieuw) inzaaien door omstandigheden niet mogelijk, maar dit jaar was er een grote 

verrassing: een stuk grond drie keer groter dan eerder gevraagd is inmiddels omgeploegd en 

ingezaaid. We kijken vol spanning uit naar het resultaat. 

- Buurtouders: elke dag lopen in de wijk, maandelijks elkaar bijpraten. Josh: door de vele 

meldingen van overlast van jongeren hebben de Buurtouders - in samenwerking met Handhaving 

- in een eerder stadium veel gelopen op en rondom Dever. De overlast aldaar is inmiddels sterk 

verminderd. Momenteel ondervinden bewoners van Weldam, Sandenburg en de bibliotheek 

overlast van jongeren. De Buurtouders hebben hun looproute in die buurten geïntensiveerd. 

Bewoners aan het Jaagpad hebben een tijdje last gehad met scooters, dit is inmiddels niet meer 

het geval. 

Josh benadrukt het belang van het blijven melden van ongeregeldheden. Er wordt vaak door 

mensen geroepen dat er tóch niets gedaan wordt, maar niets is minder waar! Meer / vaker 

melding (blijven) doen heeft actie door politie en/of handhaving tot gevolg. Door structurele 

onderbezetting - de afgelopen tijd mede door zieken / Covid-19 - zijn deze genoodzaakt prioriteit 

te geven aan zaken die het meeste aandacht nodig lijken te hebben. Wanneer meldingen van 

een bepaalde buurt uitblijven, wordt aangenomen dat er geen sprake is van overlast en zal geen 

actie worden ondernomen. 

Sabrina vraagt of de mogelijkheid bestaat eens mee te lopen; wijkraad Boerhaavewijk wil ook 

Buurtouders opstarten. Josh stelt voor na afloop van de vergadering even te overleggen. 

Tot slot laat Josh weten dat ook het zwanennest met 6 à 7 eieren in de gaten gehouden wordt. 

Actieve mensen in de wijk 

Er zijn momenteel ruim 50 (!) mensen actief in de wijk: de wijkraad zelf, de kascommissie, de 

eerder genoemde Groengroep, klankbordgroep Molenplaspark, redactie en Buurtouders en 

klankbordgroep Zuid Schalkwijkerweg, bezorgers wijkkrant en organisatie Buurtcamping. 

Activiteiten wijkraad 

- Bestuursvergaderingen, 10x per jaar - in de afgelopen tijd vaker via Zoom of Teams, 

- Koffieochtenden op woensdag (spreekuur voor bewoners), 

- Uitbrengen wijkkrant 4x per jaar, 

- Actueel houden van de website en Facebookpagina, 

- Lief- en Leedstraten (DOCK - Jamila en Margo), 

- Tweede editie Schalkwijk aan Zet 

De Buurtcamping wordt niet meer vermeld in dit overzicht; de organisatie hiervan staat meer los 

van de wijkraad en het kernteam werkt zelfstandig. 
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Ontwikkelingen in de wijk 

- De mooiste ontwikkeling in 2021: Oplevering van Het Open koffie Huis, 

- Schouwbroekerplas (Put van Vink): de wijkraad houdt bij deze plannen een vinger aan de pols; 

het mag niet te groot of te druk worden, 

- Zuid Schalkwijkerweg: de tijdelijke weg stuit op weerstand; het laatste woord hierover is nog niet 

gesproken, 

- Concept Gebiedsvisie Molenwijk-Noord: zienswijze ingediend, met daarin suggesties van 

bewoners verwerkt, 

- Centrum Schalkwijk: zienswijze ingediend door de vier wijkraden van Schalkwijk (4WR). 

Marijke ‘t Hart vult aan: 

- Werkgroep Groene Zoom, 

- Geen zonnepanelen op de plas: 4WR heeft het voor elkaar gekregen dat dit niet is gebeurd; de 

plannen zijn voorlopig twee jaar uitgesteld. 

Riet: In Centrum Schalkwijk is een parkeergarage zonder dak gebouwd. Wij hebben gezegd: plaats 

hier een dak en zonnepanelen op. Zolang dit niet het geval is, zullen de wijkraden zich tegen plaatsing 

op de plas blijven uitspreken. 
 
Eén van de aanwezigen stelt dat VvE’s hierin ook hun verantwoording moeten nemen. Er zijn vele 

daken die ruimte bieden voor zonnepanelen. 

Annetta vindt dit wel erg kort door de bocht: een dak moet (wettelijk verplicht) een bepaalde dikte 

hebben vóór panelen geplaatst kunnen worden. Dit kan een probleem zijn voor minder 

kapitaalkrachtige VvE’s. Zij geeft aan dat de VvE waarvan zij deel uitmaakt er mee bezig is, maar 

kosten en baten dienen wel tegen elkaar op te wegen.  

 

Terugkomend op de  concept Gebiedsvisie Molenwijk-Noord vraagt één van de aanwezigen wat hier 

gebouwd gaat worden. Riet: bij het verspreiden van de notulen zullen wij een link naar het 

plan/ontwerp bijvoegen. 
 
Link naar de videopresentatie gemeente Haarlem 
 
Link naar PDF-document concept ruimtelijke visie Molenwijk-Noord 

  

 Financieel jaarverslag 2021 

Ruud presenteert de jaarcijfers van 2021, die laten zien dat de daadwerkelijke kosten hoger lagen 

dan begroot / gebudgetteerd. Dit komt doordat prijzen zijn gestegen en ook de gevolgen van corona 

hebben geleid tot extra uitgaven (bijvoorbeeld kosten huur vergaderruimte met voldoende ruimte 

om aan de 1,5m-regel te kunnen voldoen). Het tekort is door sponsoring aangevuld. 

 

De Kascommissie, bestaande uit Edith Schreurs en Piet Zwikker, heeft de uitgaven gecontroleerd en 

in orde bevonden. Voorgesteld werd de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor 

het gevoerde beleid.  

 

Tijdens de jaarvergadering is décharge verleend, waarmee de jaarcijfers zijn vastgesteld. 

 

Piet Zwikker heeft zich voor het lopende jaar wederom kandidaat gesteld voor de Kascommissie. 

Tijdens de jaarvergadering heeft Josh Kruizinga zich hiervoor aangemeld. Dit is akkoord bevonden 

door de vergadering, waarmee de samenstelling van de Kascommissie voor 2022 is vastgesteld. 
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2. Frieslandlaan 1 in de spotlights 

Anja Rijkers informeert de aanwezigen aan de hand van een presentatie over Stichting Ontmoeting. Dit is 

een landelijke organisatie met 30 locaties, waarvan twee in Haarlem (Boerhaavewijk en Molenwijk).  
 
De Stichting stelt zich tot taak mensen - die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen - ondersteuning 

te bieden om hun leven weer op orde te krijgen en hen te leren (weer) op eigen benen te staan, zodat zij 

perspectief krijgen in hun leven.  
 
Naast ondersteuning is sprake van (Sociale) Activeringstrajecten, Re-integratietrajecten en Dagbesteding. 
 
Stichting Ontmoeting werkt samen met tal van andere organisaties, waaronder gemeente Haarlem, 

DOCK, Het Open Huis, Woningcorporaties, Vluchtelingenorganisaties, Diaconie (PKN), etc. 

 

Wendy Vissers vertelt over diverse activiteiten en bezigheden aan de Frieslandlaan 1:  

- Taalles (voor wie Nederlands niet de moedertaal is),  

- Houtbewerking, er zijn bijvoorbeeld insectenhotels en vogelhuisjes gemaakt, 

- Soep maken, twee keer per week (Jumbo doneert overgebleven groenten), 

- Taarten bakken 

- Barista training in de koffiebar 

- Huiswerkbegeleiding 

Verder biedt de koffiebar een laagdrempelige manier om andere mensen te ontmoeten of gewoon een 

kop koffie of thee te drinken en om te lunchen. De inloop kan gecombineerd worden met een bezoekje 

aan de kringloopwinkel van Woord en Daad. 
 
Als bezoeker kan je ook meedoen aan het fenomeen ‘Uitgestelde koffie’. Wanneer je je eigen koffie 

afrekent betaal je een extra kop koffie. Iemand anders kan daarvan weer gebruik maken. Hierdoor hebben 

mensen die het zelf niet kunnen betalen tóch de mogelijkheid anderen te ontmoeten, wat de kans op 

isolement en vereenzaming helpt verminderen. 
 
Henny Ritsema over de kringloopwinkel: Woord en Daad is een non-profit organisatie met locaties door 

heel Nederland. De kringloopwinkel wordt gerund door (wisselend) ongeveer 50 vrijwilligers. 

Opbrengsten gaan naar diverse organisaties (goede doelen), waaronder Stichting Ontmoeting. 
 
De verhuizing naar de Frieslandlaan heeft geleid tot een kleiner winkeloppervlak, waardoor ruimte 

ontbreekt voor  grote stukken / meubels; de focus nu meer ligt op kleding en kleinere huisraad. 
 
Henny: Wij willen graag meer bekendheid krijgen in Schalkwijk en daar hebben wij uw hulp bij nodig. 

Antoinette Wijnoogst: De vier wijkraden van Schalkwijk hebben alle een eigen website en wijkkrant. Je 

kan altijd een stukje plaatsen. 

Henny dankt voor de tip. 

Riet zal de gegevens van de vier wijkraden doorgeven aan Henny. 
 
Gendro Schijf stelt zich voor als pionier: Mij is gevraagd hier in Het Open koffie Huis iets op te zetten voor 

de bewoners van Molenwijk. Het gaat hierbij om zowel kerkactiviteiten als wijkgerichte activiteiten. Voor 

beide ligt de focus op ‘verbinding’. In dit kader noemt hij de reeds lopende activiteiten: De Open Eettafel 

en Samen Zingen. Iedereen - of je nu gelovig bent of niet - is welkom.  
 
Riet sluit het onderwerp af met de woorden: Door de samenwerking van deze organisaties en de wijkraad 

is het pand aan de Frieslandlaan 1 geworden wat het nu is. Als wijkraad alleen zou dit nooit gelukt zijn. 
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3. Vragen aan de wijkraad / Rondvraag 

 Hoewel het momenteel wat rustiger is qua overlast door jongeren, houden de bewoners van Weldam 

hun hart vast nu het mooie weer in aantocht is.  

- In een eerder stadium was de overlast en het intimiderende gedrag van de jongeren die deze 

overlast veroorzaakten van dusdanige aard dat kinderen uit de buurt niet meer op het pleintje 

durfden te komen.  

- Er was sprake van een groep jongeren die ’s middags rond een uur of twee met soms wel tien 

scooters samenkwamen op het plein. Er werd meestal geblowd. Ook bestelden zij vaak eten en 

de rommel hiervan werd (op straat / het plein) achtergelaten.  

- Scooters reden geregeld met zo’n 30-40 km/u over de stoep, wat een zeer gevaarlijke situatie 

opleverde voor kinderen (en volwassenen) die vanuit hun tuin de stoep oplopen.  

- In een wat later stadium kwamen er ook wat oudere jongens met een auto bij. Dit zorgde voor 

parkeeroverlast en onoverzichtelijke situaties voor overig verkeer. Vooral voor kinderen leverde 

dit weer gevaarlijke situaties op bij het oversteken. 

- Daarnaast werden speeltoestellen gesloopt. 
 
Door de bewoners is aan de gemeente gevraagd of de bankjes die daar staan verwijderd kunnen 

worden; deze worden alleen gebruikt door de overlastgevende jongeren. 
 
Riet stelt voor na de vergadering hierover nog even door te praten om te bepalen hoe dit het beste 

kan worden aangevlogen door zowel de bewoners als de wijkraad. 
 

 Frits bekleedt als wijkraadlid de functie Onderhoud en Groen. Hij vertelt waar hij zich momenteel 

zoal mee bezig houdt: 

- Op meerdere plekken in de wijk duwen boomwortels stoeptegels omhoog, waardoor je kans 

loopt erover te struikelen. De gevolgen hiervan kunnen vooral voor oudere mensen en mensen 

die slecht ter been zijn erg groot zijn. Helaas speelt het probleem dat een aantal van deze bomen 

op de grens van openbare weg en particulier bezit staat, waardoor niet altijd duidelijk is wie 

verantwoordelijk is voor het onderhoud. 

- Vergroening: Het groen maken van een stukje asfalt heeft het net niet gehaald bij Schalkwijk aan 

Zet. Het plan was bloembakken en ander groen te plaatsen. Via Spaarnelanden kunnen 

bloembakken ‘geadopteerd’ worden. 

- Speelplekken en - toestellen: In de jaren ’90 zijn - door nieuwe richtlijnen vanuit Brussel - 

speeltoestellen weggehaald. Helaas is hier niets voor teruggekomen. Wijkraad en bewoners zijn 

van mening dat er weer toestellen moeten komen. 

- De oprit voor een invalidewagentje is gerealiseerd. 

Riet laat weten erg blij te zijn met Frits en hoeveel hij voor elkaar krijgt door zijn aanpak. Ook van 

bewoners krijgt zij geregeld complimenten voor de werkzaamheden van Frits. 
 

 Op de vraag of schoonmaakacties van structurele aard zijn antwoordt Riet dat dit niet het geval is. 

Dit wordt op initiatief van diverse organisaties en bewoners georganiseerd. 
 

 Josh maakt van de gelegenheid gebruik een oproep te doen voor de Buurtouders: ‘Wij willen er heel 

graag een paar mensen bij hebben’. 
 

 Riet laat weten dat op 18 mei de viering van de opening van Het Open koffie Huis plaatsvindt. 

 

4. Sluiting 

Hierna sluit Riet de vergadering en nodigt de aanwezigen uit onder het genot van een hapje en drankje 

nog even na te praten - in het kader van Ontmoeten en Verbinden, want daar doen we het tenslotte voor. 


