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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 21 juni 2022 

Locatie: Frieslandlaan 1, Het Open koffie Huis 

Aanvang 19.30u 
 

Wijkraad : Bestuur: Riet Ooms (voorzitter) 
  Leden: Frits Breen (wijkbeheer), Marlies Vercruysse (asp. Wijkraadslid) 

 
 
Gasten : Hans Langbroek (wijkkrant, website);  Rosa Schepers (Handhaving); Gerard van Nimwegen, Peter 

de Bruin, Loes de Bruin, Marga Posthumus, Brigitte Schuba, R. Scheper (bewoners). 
 
Afwezig : Ruud Norg, Marjolein Huijser, Paulien Heesbeen, Ben Ali, Jamila Ereduani, Sylvia van den Berg. 

Allen met bericht. 
 

 

1. Opening vergadering en mededelingen door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en deelt mede dat Ruud (vakantie), Marjolein (afgemeld), Paulien (ziek) en 
Ben niet aanwezig kunnen zijn. Sylvia is afwezig omdat zij vanavond de notulen maakt voor de wijkraad 
Meerwijk, die hun jaarvergadering hebben. 
 
Marlies Vercruysse heeft zich aangemeld als nieuw wijkraadslid en zij zal zich gaan bezig houden met het 
doornemen van gemeentelijke stukken. Zij heeft gereageerd op de oproep in de wijkkrant. We zijn heel 
blij met de komst van Marlies en wensen haar veel succes en plezier in de wijkraad. 
 
Bij dit agendapunt meldt Frits (Beheer en onderhoud) dat er lichte vooruitgang zit in een paar projecten. 
Michel de Graaf, gebiedsverbinder voor Schalkwijk heeft momenteel een budget voor speeltoestellen. 
Voor een oude speelplek bij Beveland zijn bewoners al een paar jaar bezig daarvoor wat speeltoestellen 
te krijgen. Hij heeft met hun een aantal speeltoestellen uitgezocht. Hij zet zich in dat nu te realiseren.  
 
Ook de belofte, gedaan aan kinderen op Hondsbos en Balgzand, (toen hun speelplek werd gevuld met 
planten en bloemen) om daarvoor een vervangende speelplek te krijgen, gaat nu in vervulling. De 
ouders hadden hier al niet meer op gehoopt; ze waren blij verrast. Michel zorgt dat zij een 
speelcatalogus  krijgen en zij mogen daar binnen een daarvoor door hem vastgesteld bedrag 3 toestellen 
aanwijzen, waarna hij gaat proberen dit te realiseren. Tegelijkertijd vragen de bewoners daar om een 
picknicktafel voor de wat oudere jeugd. Er is al bij de omwonenden gevraagd of hier problemen mee zijn 
– die zijn er niet. Michel adviseert de wijkraad hiervoor een plan in te dienen ten laste van het 
leefbaarheidsbudget. 
 
Het pleintje bij Saeftinge zal in de context van Schalkwijk aan Zet (niet gehonoreerde projecten, die wel 
vanuit een ander budget kunnen worden gerealiseerd) aangepakt worden. Volgende week is daar een 
gesprek met de indienster van het project en de gemeente. 
 
De tweede fase van de aanpak van het Ellertsveld is nog niet gerealiseerd. Frits jaagt hier achteraan. 
 
De werkgroep Groene Zoom heeft de door Ben W aangewezen nieuwe standplaats voor een 
woonwagenkamp in Molenwijk afgewezen omdat deze is gesitueerd in de Groene Zoom. 

 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag vergadering 17 mei 2022  

Er zijn geen opmerkingen, waarmee het verslag is vastgesteld. 
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4. Ingekomen post / e-mail 

De wijkraad heeft van meerdere bewoners berichten ontvangen waarin zorgen worden uitgesproken 
over de aanleg van de tijdelijke ontsluiting van de Zuid Schalkwijkerweg – door de weilanden. Men 
geeft aan bang te zijn dat de tijdelijke weg niet van korte duur zal zijn. Riet geeft aan dat er met de 
Klankbordgroep Zuid Schalkwijkerweg een oplossing is gevonden waarbij deze tijdelijke weg mogelijk 
maar een half jaar (in plaats van een jaar) nodig zal zijn. Nogmaals is door gemeente en projectleider 
benadrukt dat het hier echt om een tijdelijke verbinding gaat.  

 

5. Vacatures wijkraad: we zoeken op dit moment 

a. Een bestuurslid algemene zaken 
b. Een redacteur voor de wijkkrant 
c. Een vormgever voor de wijkkrant 
 
Riet deelt mede dat het totale werkpakket voor de wijkraad best uitgebreid is; soms teveel voor een 
beperkt aantal mensen. Dus, versterking is gewenst. De vacatures staan op de website van de wijkraad 
en voor de redacteur en de vormgever voor de wijkkrant wordt een flyer gemaakt. Die gaan we 
verspreiden om te bezien of we in onze wijk mensen kunnen vinden, die dit een leuke klus vinden. 

 
6. Gebruik fietspaden in het Molenplaspark en het fietspad over de dijk 

Naar aanleiding van veel vragen van wijkbewoners (o.a. op Facebook) bespreken we nogmaals het 
gebruik van de fietspaden in het Molenplaspark en langs de Hommeldijk en De Lage Kadijk. Allereerst 
wordt aan Handhaving gevraagd of er mag worden gewandeld op een fietspad. Menig fietser roept 
lelijke woorden naar wandelaars. Op zijn minst: hé, dit is een fietspad! Rosa zegt dat er op een 
fietspad mag worden gewandeld.  
Dan wordt bekeken aan de hand van een foto van het Romolenpad (aan de westzijde van het park) of 
daar ook gefietst mag worden. Rosa denkt van wel. We gaan dit nader onderzoeken; er staat geen 
bord.  
Verder wordt gesproken over de handhaving m.b.t. de brommers, scooters etc. op deze fietspaden. 
Óf we moeten constateren dat er geen beginnen aan is, en dan zouden de paden moeten worden 
vrijgegeven voor brommers en fietsers etc. Gevolg is dan wel dat de paden flink verbreed moeten 
worden i.v.m. de veiligheid. Óf we moeten echt gaan handhaven en veel bekeuringen uitdelen; dan 
leren de bewoners wel dat dit verboden is. Rosa meldt wel dat er binnenkort weer acties vanuit 
Handhaving op de agenda staan – en dat de eerste actie al heeft plaatsgevonden. 

 
7. Voortgang ontwikkelingen in de wijk 

a. Conceptvisie Molenwijk-noord (aangenomen door de Commissie Ontwikkeling op 9 juni jl. De visie 
wordt behandeld door de Raad op 30 juni a.s. 
Maandag is een voorbereidend gesprek geweest met Marjolein en Marlies voor de “gesprekstafel” 
over Molenwijk-noord. De gemeente stelt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen op en 
maakt ontwerpen voor het gebied. Dit doen ze niet alleen en willen daarom graag met ons in 
gesprek om onze kennis en ervaring over het gebied met hen te delen. Daarbij wordt gedacht aan 
het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte, routes door de wijk, ontmoetingsplaatsen 
etc. Op 27 juni gaan Marjolein en Marlies naar deze bijeenkomst en op 4 juli zullen Ruud en Riet 
meedoen aan een zoomsessie over hetzelfde onderwerp. Uiteraard gaan we bij deze 
bijeenkomsten weer veel aandacht vragen voor: auto’s zoveel mogelijk aan de randen van de wijk, 
geen wegen door de groene singel, voldoende speelgelegenheid en voldoende groen. 
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7. Voortgang ontwikkelingen in de wijk (vervolg) 

b. Zoeklocaties woonwagenstandplaatsen in Haarlem (besproken door de Commissie Ontwikkeling 
op 9 juni jl. Dit stuk wordt een bespreekpunt in de Raad op 30 juni a.s.) 
Bijzonder was weer dat van de 46 zoeklocaties in Haarlem uiteindelijk 4 locaties voor woonwagens 
overbleven; 3 locaties in Schalkwijk en 1 in Parkwijk. De woonwagenbewoners zijn niet blij met 
deze uitkomst. Ook de wijkraden vinden dat het onderzoek door de gemeente niet op de juiste 
manier is uitgevoerd. Wij hebben de gemeente gevraagd om een aantal andere mogelijke locaties 
(o.a. aangedragen door de woonwagenbewoners zelf) nogmaals te bekijken. Standplaatsen in de 
Groene Zoom vinden wij niet acceptabel omdat de gemeente steeds aangeeft dat de Groene Zoom 
“heilig” is, groen moet blijven en daarin niet gewoond kan worden. 

c. Buurtcamping 
De voorbereidingen voor de Buurtcamping (19-20-21 augustus) zijn in volle gang. Eén sponsor is 
afgehaakt, dus er zijn nieuwe fondsen aangeschreven. Het is de bedoeling dat er ongeveer 60 
tenten komen te staan. Tot nu toe zijn 33 volwassenen en 26 kinderen aangemeld voor de 
camping. De flyers en posters zijn gedrukt; diverse mensen nemen deze mee om in hun flat op te 
hangen. 

 
8. Rondvraag 

 Loes de Bruin komt terug op het fietspad richting de molen en verder. Dit pad is erg smal en heel 
erg overgroeid. Frits geeft aan dat hij al melding heeft gemaakt bij de gemeente over de gevaarlijke 
langsgroeven. Over verbetering van het hele pad heeft de gemeente aangegeven, dat dit pas op de 
investeringslijst staat voor 2027. Wij denken dat het niet zo lang kan wachten en zullen dit nogmaals 
bij de gemeente aankaarten. 

 Peter de Bruin vraagt waarom bij de keerlus aan de Rumelaarsweg de rood-witte paaltjes niet meer 
in gebruik zijn. Rosa antwoordt dat deze paaltjes niet echt werken. Bijna iedereen heeft er een 
sleutel van en de paaltjes worden wel weggehaald, maar niet weer terug rechtop gezet. 

 Peter vraagt ook wanneer de hekken bij het Centrum Schalkwijk (bij het grote plein) worden 
weggehaald. Het lijkt erop dat de aanleg van dit plein zo goed als klaar is. Het kan niet lang meer 
duren voordat de boel wordt opengezet. Daar is duidelijk behoefte aan. 

 Rosa Schepers vraagt hoe het staat met het koeientunneltje. De geschilderde koeien zijn weg; het 
tunneltje is helemaal wit geverfd. Riet vertelt dat vanwege groot onderhoud de tekeningen zijn 
verwijderd. De eindexamenklas van het Rudolf Steiner College werkt momenteel aan een nieuwe 
opzet voor een beschildering van het tunneltje. Zo blijft het toch een beetje “eigendom” van de 
kinderen van Schalkwijk.  

 Riet heeft uit het collegeakkoord van het nieuwe college van Haarlem een aantal bijzondere items 
genoteerd (alle betrekking hebbend op Schalkwijk). Deze worden getoond. Het akkoord sturen we 
in bijlage mee. 
1. Minimaal 50% sociale huurwoningen in Haarlem-west! (pag. 6) 
2. Landschapsontwikkeling of uitkoop van bedrijven in de groene rand van Haarlem (pag. 6) 
3. Windmolens op Schoteroog (pag.7) 
4. Onderzoek naar zonepanelen op de Schouwbroekerplas (pag. 8) – Molenplas wordt niet meer 

genoemd. 
5. Geen gereguleerd parkeren in Schalkwijk (pag. 9) 
6. 30 km/uur wordt de standaard in Haarlem (pag. 9) 
7. De Groene Zoom blijft groen (pag. 10) 
8. Pleiten bij Provincie voor stop op ganzenjacht (pag. 10) 
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8. Rondvraag (vervolg) 

9. HAVO in Schalkwijk (pag. 11) 
10. Preventieakkoord jeugd wordt uitgevoerd in Schalkwijk (pag. 16) 
11. Onderzoek nieuwe locatie Spaarnehal (pag. 16) 
12. Zwemplek in Spaarne (bij Belgielaan) (pag. 16) 
13. Culturele broedplaats huidige locatie bibliotheek Schalkwijk (pag. 17) 
14. Bibliotheek verhuist naar Centrum Schalkwijk (pag. 17) 
15. Burgerberaad voor thema’s op stadsniveau (pag. 18) 
16. Buurtbudget per wijk (pag. 18) 
17. Wijkraden omvormen naar wijkplatforms (pag. 18) 
18. Bij de portefeuilleverdeling valt op dat de PvdA de Wijkplatforms gaat doen en D66 het 

versterken van de lokale democratie. Is dat handig? 
Naar aanleiding hiervan ontstaat nog een discussie over parkeren en de daarbij behorende problemen. 
Jan Willem Roosch denkt dat als betaald parkeren ook in Schalkwijk zou worden ingevoerd, mogelijk 
de problemen met b.v. aanhangers en bedrijfswagens zou kunnen worden opgelost 

 

9. Sluiting 

Hierna sluit Riet de vergadering met dank aan alle aanwezigen. 
 

 
 
 
In juli is er geen openbare vergadering. De volgende wijkraadvergadering is op 16 augustus. 


