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Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 20 september 2022 

Locatie: Frieslandlaan 1, Het Open koffie Huis 

Aanvang 19.30u 
 

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

  Leden: Frits Breen (wijkbeheer); Marlies Vercruysse. 

  Notulist: Sylvia van den Berg. 
 
 
Gasten : Joris Jennen (Antea Groep, inz Zuid Schalkwijkerweg); Daan Musulin (Voorzitter VvE Pampus); 

Hans Langbroek (onderhoud website);  Rachelle Bol, Lenny Nelis, Gerard van Nimwegen, Ton en 

Wendy Plompen, Joop Boelsma (bewoners). 

 

Afwezig : Ruud Norg (penningmeester), Paulien Heesbeen (lid, Coördinator Buurtouders), Ben Ali (lid, 

Buurtouder), Jamila Ereduani (lid), Rosa Scheper (Handhaving). Alle met bericht. 

 

 

1. Opening vergadering door de voorzitter en mededelingen 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Riet geeft aan dat de volgorde van de agenda enigszins wijzigt: bij het versturen van de uitnodiging en 

de agenda was het nog niet zeker of Joris Jennen aanwezig kon zijn. Agendapunt 7.b. wordt naar voren 

gehaald, echter in dit verslag wordt de oorspronkelijke volgorde van de agenda aangehouden. 

 

a. Aanmeldingen insectenhotels 

De wijkraad heeft bij de gemeente een subsidie aangevraagd om bij de Stichting Ontmoeting vier 

insectenhotels te laten bouwen. Dit wordt gedaan door vrijwilligers die een activerings- en/of 

integratietraject doorlopen. De eerste twee exemplaren zijn klaar, de andere twee in de maak. 

Er hebben zich al een paar mensen aangemeld die zo’n insectenhotel een plaats willen geven. 
 

b. Terugblik De Buurtcamping 

Ook dit jaar is De Buurtcamping weer een succes geweest. Met ruim honderd kampeerders en de 

hulp van zo’n veertig vrijwilligers was het een gezellige drukte. Doordat er een vergunning voor 

honderd kampeerders was verstrekt door de gemeente, hebben we dit jaar helaas aan een aantal 

gegadigden ‘nee’ moeten verkopen. Het kernteam zal – samen met een aantal vrijwilligers -  

volgende week bijeenkomen voor de evaluatie, zodat het volgend jaar een nóg betere happening 

zal worden. 
 

c. Verslag actie Tegelwippen 

Er zijn zo’n tien tot twaalf mensen hard aan het werk geweest met het verwijderen van de tegels, 

om plaats te maken voor groen / plantjes. Ook volgend jaar wordt de actie weer herhaald. 

Het Tegelwippen wordt door het hele land – vooral in steden – gedaan. Groen, geveltuinen, 

bloemperken en tuinen met beplanting − in plaats van stenen − zorgen voor betere afwatering, 

een lagere temperatuur tijdens hittegolven en meer biodiversiteit.  

In 2021 zijn in totaal ruim 1,5 miljoen tegels gewipt en daarmee is een oppervlakte van 

omgerekend zo’n 28 (!) voetbalvelden vergroend.  

 

2. Vaststellen agenda 

Buiten het naar voren halen van agendapunt 7.b. wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
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3. Verslag wijkraadsvergadering d.d. 21 juni 2022 

Er zijn geen opmerkingen, waarmee de notulen zijn vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken / vragen 

 Verkeersdrukte Albert Schweitzerlaan / Briandlaan 

Rachelle heeft de wijkraad een e-mail gestuurd inzake de verkeerssituatie. Zij is aanwezig om haar 

punt toe te lichten en vraagt of de wijkraad hier iets in kan betekenen: 

- Mede door de werkzaamheden in Centrum Schalkwijk is er een enorme toename van verkeer; 

- De maximum snelheid is hier 50 km/u; 

- Er is een oversteekplaats ter hoogte van het bejaardencentrum; 

- Het fietspad ligt direct aan de weg; 

- Een struik belemmert het overzicht voor zowel automobilisten als voetgangers en fietsers. 

Riet geeft aan dat Frits al hard bezig is voor de betreffende buurt met het onderhoud van de weg 

en wateroverlast. Zij stelt voor het bovenstaande in twee delen te ‘knippen’:  

1. De struik valt onder het onderhoud openbare ruimte en zal door Frits worden opgepakt; 

2. De verkeerssituatie zal worden voorgelegd aan de werkgroep Verkeer & Vervoer. 

 Grof vuil, zwerfvuil, dumpen bouwafval 

Er zijn wederom meerdere berichten ontvangen door de wijkraad met betrekking tot grof vuil etc. 

Het betreft o.a.  

- Prattenburg – bij de noodtrap staan drie borden met onleesbare tekst; tevens geregeld sprake 

van vuil, waarschijnlijk gedumpt zonder afspraak met Spaarnelanden om op te halen; 

- Schuilenburg – achter en naast de flat wordt grof vuil en vuilnis gedumpt, blijft vaak langere tijd 

liggen. Tevens gedumpte ‘Fellix-scooter’; 

- Hellingbaan bij Jumbo – sprake van (door jongeren) gedumpt zwerfvuil. Onduidelijk wie 

verantwoordelijk is voor het onderhoud / schoonhouden: Spaarnelanden [prikploeg] geeft aan 

dat dit niet onder hun verantwoording valt, maar onder die van de VvE. Echter, de bewoner 

woont hier ruim 35 jaar en heeft geen flauw idee welke VvE dat zou moeten zijn.  

De betreffende bewoner heeft hiervan in augustus melding gedaan bij de gemeente [bekend 

onder nummer 0392-2022-0083800]. Het ziet er naar uit dat de melding door de gemeente is 

doorgestuurd, want de bewoner kreeg antwoord van Spaarnelanden dat zij inderdaad de 

wandelpromenade niet schoonhouden en dat hier vaker vragen over zijn gesteld, De bewoner 

werd aangeraden dit bij de wijkraad aan te kaarten. 

- Ophalen grof vuil – Wannneer getracht wordt een afspraak te maken met Spaarnelanden voor 

het ophalen van grof vuil, blijkt dat de wachttijd hiervoor vier weken (!) is. 

Het onderwerp heeft al geruime tijd de aandacht van de wijkraad. Er is hierover geregeld overleg 

met Spaarnelanden, Handhaving en de gemeente. Helaas is de overlast van vuil niet alleen 

gerelateerd aan Molenwijk; dit blijkt in heel Haarlem het geval te zijn. Er is jammer genoeg geen 

kant-en-klare oplossing voorhanden. Het zou echter al een groot verschil maken wanneer bewoners 

van Molenwijk en/of Haarlem hun verantwoording nemen door zich aan de regels te houden en 

niet lukraak vuil of (bouw-)afval dumpen. 

 

5. Werkgroepen 

a. Beheer en Onderhoud 

- De picknicktafel (Balgzand)  is geplaatst; 

- De speeltoestellen voor Beveland worden binnen vier tot acht maanden geplaatst; 

- Het pleintje naast de sporthal staat nog steeds op de planning (Cruyf Court), maar er is geen 

datum bekend; 

- Overige (lopende) zaken zijn nog in behandeling. 
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5. Werkgroepen (vervolg) 

b. Buurtouders 

- Gisteren is wederom een overval bij Jumbo geweest. De Buurtouders pleiten ervoor weer een 

camera te plaatsen, ook i.v.m. de daar aanwezige hangjongeren; 

- Het is de laatste tijd iets rustiger qua overlastgevende jeugd; 

- Op meerdere plekken is zwerfvuil geconstateerd; 

Oproep: er zijn meer Buurtouders nodig. Ook als je slechts één dag(deel) per week of zelfs maand 

beschikbaar hebt, ben je welkom: vele handen maken licht werk! 
 
c. Verkeer & Veiligheid Schalkwijk 

De gezamenlijke werkgroep van de vier wijkraden van Schalkwijk (4WR) constateert dat in heel 

Schalkwijk veel wordt gebouwd, maar de infrastructuur hetzelfde lijkt te blijven. Dat wil zeggen 

dat schijnbaar geen rekening wordt gehouden met de toegenomen of toekomstige toename van 

verkeersbewegingen. 

 

6. Vacatures wijkraad; wij zoeken op dit moment: 

a. Een bestuurslid algemene zaken 

De wijkraad zoekt iemand die bijvoorbeeld naar vergaderingen van de gemeente of andere 

organisaties wil gaan en daarvan verslag uitbrengt. 

b. Een redacteur voor de wijkkrant 

Deze week heeft de wijkraad een gesprek met een echtpaar dat zich hiervoor heeft aangemeld. 

c. Een vormgever voor de wijkkrant 

Deze vacature is inmiddels vervuld. 

 

7. Voortgang ontwikkelingen in de wijk 

a. Conceptvisie Molenwijk-noord 

Volgende week gaat de inspraakperiode in. De door de wijkraad ingediende zienswijze is deels 

opgenomen in de nieuwe plannen. Gekeken wordt of er nog belangrijke punten zijn die de 

aandacht behoeven waarvoor eventueel een nieuwe zienswijze zal worden ingediend. De 

wijkraad roept bewoners op hetzelfde te doen wanneer zij dit nodig of gewenst achten. 

b. Reconstructie Zuid Schalkwijkerweg 

Joris Jennen laat weten dat de Antea Groep al zo’n vier jaar bezig is met de voorbereidingen inzake 

de Zuid Schalkwijkerweg. 

Bij aanvang was al duidelijk dat de dijk niet meer voldeed, echter, er was op dat moment geen 

budget bij de gemeente dit aan te pakken. De Antea Groep heeft toen gesteld dat het niet zo kon 

zijn dat zíj de weg nu zouden opknappen en de gemeente vervolgens na vijf jaar de dijk zou 

stabiliseren. Hierop heeft Rijnland besloten e.e.a. naar voren te halen. 

- De bekabeling en leidingen zijn van de jaren 70 en zullen ook worden vervangen. Het riool 

wordt niet vernieuwd. 

- De tijdelijke weg is noodzakelijk, anders kunnen bewoners – maar ook de hulpdiensten – er 

niet meer langs. Deze weg moet goed ingepast worden, ook i.v.m. de weidevogels. Ook moet 

het veilig zijn, dus het zal geasfalteerd worden. Dit asfalt zal niet blijven liggen, maar worden 

verwijderd zodra de tijdelijke weg niet meer nodig is. 

- Er is nog overleg met de provincie over een eventuele brug (naast de huidige fietsbrug). 

- De weg wordt niet breder: het zou het karakter van de weg verpesten en tevens hard rijden 

in de hand werken. De weg wordt ingericht als fietsstraat. 

- De weg wordt in fases aangepakt, waardoor effectief slechts drie maanden gebruik zal 

worden gemaakt van de tijdelijke weg. 
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b. Reconstructie Zuid Schalkwijkerweg (vervolg) 

- Op 13 oktober wordt een informatieavond georganiseerd op locatie Marco Polo Waterscouts, 

Noord Schalkwijkerweg 125a. 
 
Reacties en vragen van de aanwezigen 

V: Het lijkt er op dat er sprake is van slechts één vluchtweg; moeten er niet minimaal twee zijn 

voor iedere buurt? En kunnen de hulpdiensten er dan wel bij? 

A: [Joris] Voorschrift is dat de brandweer tot 40 meter van de voordeur moet kunnen komen. Dat 

is hier het geval 

V: Het fietspad is in zeer slechte staat; de scheuren zijn niet zichtbaar in het donker. 

A: [Joris] Dit kan gemeld worden via bijvoorbeeld de BuitenBeter app. [Riet] Dit is gemeld en 

volgens mij ook al gerepareerd. 

V: Het is een behoorlijk wijkje, dus het wordt toch veel drukker? 

A: [Riet] Ook hier is de situatie niet nieuw: in de tijd van Tjaden reden er ook zo’n 60 auto’s per 

dag en ook nog ‘zwaar’ verkeer. 

V: Van Zuiderzeelaan naar Betuwelaan: dit begint heel breed, maar binnen 30 meter wordt dit 

erg smal. Er wordt aan beide zijden geparkeerd. Hier was eerst een parkeerverbod, maar er 

zijn nu geen borden meer. 

A: [Joris] Dit zal ik eens nakijken.  

 

Riet dankt Joris voor zijn bijdrage. Zij wijst nogmaals op de mogelijkheid tot het indienen van een 

zienswijze. Met een antwoord van de gemeente dat de weg echt tijdelijk is, sta je een stuk sterker 

wanneer hier in de toekomst onverhoopt van afgeweken wordt. 

 

 

8. Rondvraag 

Lenny wil bij Spaarnelanden bloembakken aanvragen, maar telefonisch contact wil maar niet lukken 

en e-mails worden niet beantwoord. Weet de wijkraad hoe Spaarnelanden bereikt kan worden? 

Riet zal ervoor zorgen dat het juiste e-mailadres bij Lenny terechtkomt. 

 

9. Sluiting 

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

 

 

 

De volgende openbare wijkraadsvergadering is op dinsdag 18 oktober. 


