
                                                                                                            
 

 

1 Verslag openbare vergadering wijkraad Molenwijk 15 november 2022 (concept) 

 

 

Verslag vergadering Wijkraad Molenwijk Haarlem dinsdag 14 november 2022 
Locatie: Frieslandlaan 1, Het Open koffie Huis 

Aanvang 19.30u 
 

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

  Leden: Frits Breen (wijkbeheer); Paulien Heesbeen (coördinator Buurtouders); Ben Ali (Buurtouder); 

Marlies Vercruysse (ambtelijke stukken); Jolanthe Singh (aspirantlid).   

  Notulist: Sylvia van den Berg 

Gasten : Marieke van den Nouweland (Elan Wonen); Gerard van Nimwegen, Wendy Plompen, Annetta 

Langreder, Wim Saelman, Linny Nelis, Anke van Veen, Peter Koster, Ron Huijboom (bewoners) . 

Afwezig : Jamila Ereduani (lid); Hans Langbroek (website); Rosa Scheper (Handhaving) 

 
 

1. Opening vergadering en mededelingen door de voorzitter 

Riet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze laatste openbare vergadering van het jaar.  
 

Op de oproep tijdens de vorige vergadering heeft Jolanthe Singh zich gemeld om de wijkraad te komen 

versterken; zij is nu aspirantlid. 
 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Twee bewoners die een onderwerp onder de aandacht willen 

brengen krijgen hiertoe de gelegenheid bij de rondvraag. 

 

3. Verslag vergadering 18 oktober 2022 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 

 

4. Ingekomen berichten 

Aan de orde zijn gekomen: 

 Afvalbak Dever: Deze is geregeld overvol doordat er huisvuil in wordt gegooid. Hierdoor loopt de bak 

over en komt het vuil op straat terecht.  Na melding bij Spaarnelanden is de bak geleegd, maar wat op 

de grond terecht was gekomen bleef liggen. Na een tweede melding heeft Spaarnelanden dit alsnog 

opgeruimd. De melder verzoekt een bericht in de wijkkrant te zetten dat het niet de bedoeling is 

huisvuil in deze bakken te deponeren. 

 Pleintje Scharreveld: Eén van de bewoners geeft aan al jaren bezig te zijn iets aan het pleintje te laten 

doen, maar er gebeurt helemaal niets, waardoor de bewoner zich niet serieus genomen voelt. Frits 

geeft aan dat het moeilijk ligt: het pleintje is hard aan renovatie toe, maar dit is duur. De 

contactpersoon bij de gemeente heeft Frits toegezegd dat het pleintje op de investeringslijst van de 

gemeente geplaatst zal worden. 

 Wijziging afvalverzameling: Op maandag 26 december geen inzameling gft- en duocontainers; in plaats 

daarvan zamelt Spaarnelanden in op zaterdag 24 december. Informatie over de gewijzigde 

openingstijden Milieuplein en de kerstbomeninzameling  zijn te vinden op: www.spaarnelanden.nl.  

 

5. Werkgroepen 

a. Beheer en Onderhoud 

Frits meldt de volgende zaken: 

 Speelplek Beveland: Toezegging van Jeugd- en Sportzaken dat de toestellen tussen vier en acht 

maanden vanaf heden zullen worden geplaatst. 

 Speelplek Balgzand: Onderzocht wordt of plaatsing van een groot, gebruikt toestel mogelijk is.  

 Pleintje Saeftinge (nabij hoek Sloeweg / Biesbosweg): Beloofd is dat deze maand vijf bloembakken 

worden neergezet. De vervanging van de bestaande, afgekeurde bomen is nog in onderhandeling. 
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5. Werkgroepen (vervolg) 

a. Beheer en Onderhoud (Frits) 

 De picknicktafel bij Balgzand is geplaatst. Om financiële redenen is het plaatsen en legen van  een 

afvalbak door Spaarnelanden niet mogelijk. Bewoners zullen worden gevraagd zelf een bak te plaatsen. 

Een andere optie is eventueel een andere bak in de buurt te verplaatsen; in dat geval is Spaarnelanden 

bereid mee te werken. 

 Glijbaan Ramspol: De door Spaarnelanden in werking gestelde procedure – vervangen van het in hun 

ogen gevaar opleverende toestel voor spelende kinderen – zal pas in 2023 plaatsvinden, 

 Pleintje Christine Koetsstraat, groot onderhoud: Contactpersoon bij de gemeente gaat dit nader 

uitzoeken. 

 Herstel scheuren in asfalt op het fiets-/voetpad Hommeldijk: Contactpersoon heeft de hiervoor 

verantwoordelijke ambtenaren nogmaals aangespoord tot spoedige actie. 

b. Buurtouders (Paulien) 

 Er is een toename van overlast van vuurwerk dat afgestoken wordt. Het betreft vaak zwaar vuurwerk. 

 Er is afgesproken dat één keer in de drie maanden overleg zal plaatsvinden tussen de Buurtouders, 

Handhaving, de wijkagent en afdeling Veiligheid (gem. Haarlem). 

 De Buurtouders zijn nu  bereikbaar via een eigen e-mailadres: buurtouders@wijkraadmolenwijk.nl . 
 

Anke laat weten dat de aanwezigheid en de aanpak (gesprek aangaan) van de Buurtouders goed heeft 

geholpen toen er sprake was van overlastgevende jongeren bij Weldam. Zij plaatst echter wel de 

kanttekening dat uit een gesprek met de wijkagent bleek dat hij niet op de hoogte was van de meldingen. 

Anke is van mening dat hij als wijkagent op de hoogte zou moeten zijn van wat er speelt in de wijk. 

Meerdere aanwezigen geven aan het hiermee eens te zijn. 

 

6. Vervolg / acties naar aanleiding van ganzenjacht 

De wijkraad heeft een brief aan Justitie voorbereid t.b.v. het mogen gebruiken van geluiddempers. De brief 

ligt ter beoordeling bij Faunabeheer. Wanneer dit rond is, zal tevens een conceptbrief naar de betrokken 

bewoners gestuurd worden, die zij als leidraad kunnen gebruiken bij hun eigen verzoek aan Justitie. 

 

7. Vervolg / acties naar aanleiding hondenlosloopplek Molenplaspark 

De bij de vorige vergadering aangeleverde handtekeningen zijn door Niels Esterik meegenomen naar de 

gemeente.  

Het plan een bord neer te zetten met een tekst als: ‘Houdt rekening met elkaar’ vindt Handhaving niet 

wenselijk: hierop kan niet gehandhaafd worden. 

Linny geeft aan dat de paaltjes er nog steeds staan. Riet laat weten dat alleen op de website van de gemeente 

de kaart is gewijzigd. 

E.e.a. ligt nu weer bij de verantwoordelijke ambtenaren en wethouder. 

 

8. Rondvraag 

 Woningsplitsing 

Van een aantal bewoners kwam de melding dat de gemeente een vergunning heeft verleend een woning 

op Scharreveld op te splitsen in drie appartementen. Ook Peter vindt dit vreemd, gezien de oppervlakte 

van de woning en het besluit van de gemeente dat sinds 1 januari 2022 eengezinswoningen met een 

oppervlakte tot 140 m2 niet in aanmerking komen voor splitsing. Peter verzocht de wijkraad dit onderwerp 

tijdens de vergadering bespreekbaar te maken. 
 
Bij het kadaster zijn al twee huisnummers vermeld. 
 
Peter vraagt of de wijkraad meer druk kan uitoefenen, of een bezwaar wil indienen. 
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8. Rondvraag (vervolg) 

 Woningsplitsting  

Riet zegt dat de wijkraad geen bezwaar kan indienen. Bij een eerdere kwestie hebben Riet en Anke 

ingesproken bij de gemeente. Woningspltsing werkt negatief op de buurtsamenstelling; de woning is 

bestemd voor een gezin, maar dat zal na splitsing niet meer het geval zijn. Een bijkomend probleem is 

parkeerdruk, zeker in geval van splitsen in drie appartementen. 
 
Ron vraagt waarom de wijkraad geen bezwaar kan indienen: de gemeente houdt zich immers niet aan de 

eigen wet- en regelgeving? 

Riet: de gemeente zal bij een bezwaar nagaan of de wijkraad een direct belanghebbende is, wat niet het 

geval is. Als resultaat daarvan wordt het bezwaar niet in behandeling genomen. 
 
Paulien: op de website van de gemeente staat dat splitsing niet mag, maar Molenwijk staat er niet bij 

vermeld. Anke: de oppervlakteregel geldt voor heel Haarlem. 
 
Anke: de aannemer die eerder op Weldam verbouwde heeft de tekeningen van de aannemer van 

Scharreveld aangepast i.v.m. de toegestane hoogte. 
 
Riet laat weten dat de wijkraad een brief naar de gemeente heeft gestuurd. Hierop is nog geen reactie 

ontvangen. Zij verzoekt Peter zoveel mogelijk buren te mobiliseren om bezwaar te maken en zegt dat de 

wijkraad dat zal ondersteunen.  
 

 Laadpaal / parkeerplaats 

Ron: allereerst een compliment aan het adres van Frits voor zijn doortastende manier van werken! 
 
Om te verduidelijken waar de schoen wringt vertelt Ron dat het onderhoud van het groen vroeger door 

de bewoners zelf werd gedaan. Dit was zo afgesproken en de gemeente had er geen omkijken naar. We 

spreken echter over 1974; bijna 50 jaar geleden. De bewoners die de afspraak toen ter tijd hebben 

gemaakt zijn er niet jonger op geworden. Daarnaast zijn er ook andere bewoners gekomen die deze 

afspraak niet hadden gemaakt. Het gevolg is dat het onderhoud nu ondermaats is. Dit wordt ook niet 

opgepakt door de gemeente. 
 
Het plan van de gemeente een laadplek op Scharreveld te realiseren zou uiteindelijk ten koste gaan van 

twee van de negen parkeerplaatsen. Met behulp van Frits is een voorstel ingediend met een paar 

aanpassingen op het plan van de gemeente, waardoor het maken van de laadplek slechts één 

parkeerplaats zou kosten. Door een stukje grasoppervlak bij de parkeerplaats te trekken en aan de andere 

zijde een strookje van twee stoeptegels breed aan te leggen zou dit gerealiseerd kunnen worden. Het 

verlies van het kleine stukje gras zou ruimschoots gecompenseerd worden door de bestrating rond de 

boom op het pleintje te verwijderen om plaats te maken voor kleine insectenaantrekkende struiken. 

Buiten de compensatie van het groen zou dit het pleintje een veel aantrekkelijker aanzien geven dan dat 

van de door de boomwortels omhoog gestuwde bestrating.  
 
Het blijft echter stil vanuit de gemeente! 
 
Frits: mijn contactpersoon bij de gemeente wil zich wel inzetten voor de strook bij de tegels, maar de 

andere strook is onbespreekbaar. 
 
Marlies: is het kadaster al geraadpleegd inzake het eigendom van de grond? Het komt voor dat meerdere 

eigenaren genoemd worden. Anke zoekt het direct op en laat weten dat de gemeente eigenaar is van de 

strook. Daarbij is volgens het kadaster geen sprake van een groenstrook naast de parkeerplaats. 
 
Riet: Dat is een goede invalshoek: de gemeente kan verzocht worden het terug te brengen in de originele 

staat.  

Frits pakt het op. 
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8. Rondvraag (vervolg) 

 AED cursus 

Ruud meld dat er veel animo was voor de AED cursus. Zo’n 48 mensen hebben de cursus met goed gevolg 

afgelegd. 
 

 Nieuwjaarsbijeenkomst 

Marjolein laat weten dat op 25 januari een nieuwjaarsbijeenkomst wordt georganiseerd door Het Open 

Huis, Woord en Daad en wijkraad Molenwijk. De bijeenkomst is in Het Open koffie Huis van 17:00u – 

20:00u. Alle wijkbewoners zijn welkom.  

 

9. Sluiting  

Riet dankt de aanwezigen voor hun komst en hoopt iedereen weer terug te zien bij de volgende openbare 

vergadering in januari.  Zij sluit de vergadering om 21:15u. 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende openbare wijkraadsvergadering is op dinsdag 17 januari 2023. 

 

 


