
Geachte burgermeester, de heer Bernt Schneider, 
Geachte heer Lukas Mulder, wethouder beheer en onderhoud. 
Geachte heer Jan Nieuwenburg, wethouder economie en volkshuisvesting. 
Geachte heer Dik Bol, voorzitter raadscommissie Beheer, 

Mijne heren, 

Dit is een noodkreet van Molenwijkers uit het middengebied. Wij brengen het volgende onder uw 
aandacht 

Lijdend onderwerp: 
Het onderhoud openbare ruimten van Molenwijk Middengebied (Engelenburg, 
Prattenburg en Sandenburg). 

Wij: 
Enkele bestuurders van Vereniging van Eigenaars en ondernemers/winkeliers van Molenwijk 
middengebied. 

Wat willen wij: 
• Herstel van de betonnen constructies van de Wandelpromenade (aanpak alle 

betonrot op korte termijn mede ter voorkoming van ongelukken); 
• Vervanging van de niet waterkerende toplaag van de wandelpromenade. Weg met 

de lekkages in bergingen. Een halt aan de gli jparti jen in de winkelpassage. Weg 
met het steeds weer opbollend wandeldek (blazen, zie foto, groot risico voor 
valparti jen) van de wandelpromenade. Maak aub snel een einde aan de 
gevaarzettende situatie; 

• De verwijdering van de graffit i op de draagconstructies van de wandelpromenade; 
• Herstel van het schilderwerk en het voegwerk van de wandelpromenade; 
• Planmatig onderhoud in de toekomst van de wandelpromenade als openbaar 

vastgoed; 
• Ophoging ( i .v .m. verzakkingen maaiveld) en herstel van de bestratingen in het 

gehele gebied. Het gehele gebied dient te worden geëgaliseerd en bestraat; 
• Herstel van de rioleringen (verzakkingen maaiveld, rioolbuizen doorklieft door 

boomwortels); 
• Verbetering van de afvoercapaciteit van hemelwater; 
• Herstel en verbeteringen van de openbare straatverl ichting; 
• Verwijdering van straatontwrichtende, lichtontnemende hoge bomen bij gevels 

van appartementen (aantasting fundamenten f lats); 
• Herinrichting diverse parkeervoorzieningen; 
• Opheffing gebrekkige, publieksonveilige en gedateerde openbare 

voorzieningen/randvoorwaarden (zoals bevoorrading) voor winkeliers WKC 
Molenwijk; 

• Verbeterd openbaar groenplan: geen etiket "bosplantsoen", beter verzorgd 
straatbeeld. 

• Samengevat: stop de verloedering. We willen ooj< een moderne, nette woonwijk! 

Onze stellingen: 
1. Verwachte benodigde geldmiddelen: 10 miljoen (of meer, basis gemeentelijke calculatie); 
2. Reparaties op korte termijn a raison van € 180.000 betekent weggegooid gemeenschapsgeld; 
3. Nodig is een samenhangend, modern, duurzaam stedelijk beleid, een: 

Projectplan Openbare Ruimten Molenwijk Middengebied. 

Ons angstbeeld: 
Politieke en ambtelijke blindheid: Blijft Molenwijk Middengebied beleidsmatig vergeten gebied? 
Blijven we nog langer geconfronteerd met gebrek aan daadkracht? Voor ons gevoel is er sprake 
van een bepaalde rechtsongelijkheid door onevenredige of onevenwichtige toedeling van de 
schaarse, doch wel degelijk beschikbare middelen. Het zijn in principe de politieke keuzes welke 
ons geleidelijk "in vervallen staat" hebben gebracht. We zijn er niet gerust dat de 
gemeenschapsgelden voor het beheer van de openbare ruimten eerlijk en evenwichtig over de 
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wijken worden verdeeld. Juist nu die politieke keuzes door de inkrimpende begroting nog 
belangrijker worden. 

Ons korte en lange termijn vooruitzicht bij een voortduren van de huidige gebreken openbare ruimten: 
Persoonlijk letsel door valpartijen; 
Materiële en economische schade voor ondernemers en bewoners c.q. eigenaren; 
Aansprakelijkstellingen, schadeclaims, verhoogd risico op civiele procedures; 
Demotivatie in plaats van stimulatie van de betrokkenheid van de bewoners; 
Geïnteresseerden voor een koopwoning, zien een buurt in verval, en trekken zich terug. 

Onze toelichting: 
Het is vijf voor twaalf. Het ter beschikking stellen van een oplapbudget van respectievelijk € 
140.000 (begroting 4 e kwartaal 2013) en € 40.000 (begroting jaar 2014) is een druppel op een 
gloeiende plaat (afgezet tegen een herstelschade van 10 miljoen). Een leek kan bedenken: zonde! 
En dat in een tijd van een inkrimpende gemeentelijke begroting. 

Een foto-impressie uit Molenwijk Middengebied: 

Onze geschiedenis: 
Toenmalig wethouder Rob van Doorn werd naar aanleiding van een klachtbrief (4 juni 2009) door 
wijkvertegenwoordigers (VvE's) via een schouw "middengebied" op 25 augustus 2009 met de 
gebreken geconfronteerd. Met als gevolg dat er een projectleider werd aangesteld, dhr. Mare van 
Zalingen. 
Op 30 september 2010 werd nogmaals, nu een bredere wijkschouwing, uitgevoerd, waarbij 
wethouder Jan van Nieuwenburg vertegenwoordigd was. 
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Van Zalingen - zorgde voor een brede ambtelijke inventarisatie van de gebreken en signaleerde 
daarnaast enkele vermeende eigendomsproblemen en stelde een "intern" rapport op. (Een rapport 
waarvan werd geweigerd het met ons te delen! Waarvan akte). 
En tot slot werd er een calculatie aan het inventarisatierapport toegevoegd van de algehele 
herstelkosten. Bron: brief van wethouder Rob van Doorn gedateerd 27 december 2010, uw 
kenmerk WZ/DBT/2010 /424091 . 
Op 31 mei 2011 gaf Mare van Zalingen een eindpresentatie van zijn bevindingen. 
Daarna werd stil van de zijde van de Gemeente. 
Twee jaar later, eind mei 2013, nogmaals het achterstallig onderhoud onder de aandacht gebracht, 
hetgeen resulteerde in een herhaalde toezegging van wethouder Rob van Doorn dat "de 
behandeling" enige tijd in beslag zal nemen. Bron: uw ontvangstbevestiging gedateerd 4 juni 
2013, uw kenmerk 2013/226524. 
Rob van Doorn verdween daarna echter van het politieke toneel, evenals de voormalige 
projectleider Mare van Zalingen. We lezen als betrokkenen de krant, dus kennen de verschillende 
redenen. 

Weer in gesprek 
Het is nu oktober 2013 en we zijn verheugd in constructief gesprek te zijn met uw ambtenaren, de 
heren Khalil Khuwam en Martin Busker. We zijn verheugd dat zij mandaat hebben om enkele 
relatief beperkte noodreparaties i.v.m. gevaarzetting in het openbaar gebied voor 31 december 
2013 aan te pakken. Maar gelijkertijd bedroefd: het is dweilen met de kraan open. 

Fe/ten en omstandigheden 
In week 40 van 2013 lazen wij in het HD van een initiatief van de voorzitter van de Wijkraad 
Europawijk. Uit zijn mond was opgetekend dat de Frankrijklaan en omgeving verloedert. Als deze 
presentatie de waarheid benadert, dan is de verloedering in Molenwijk Middengebied minstens van 
gelijk niveau of een graadje erger. Wethouder Nieuwenburg bracht een bezoek aan de ' getroffen' 
wijk en toonde begrip. 
Wij zijn tot op heden publicitair gezien een minder aan de weg timmerende wijk, met hoofdzakelijk 
individuele "particuliere" bezittingen en wijkgerichte bedrijven. 
Molenwijk Middengebied is beheertechnisch stelselmatig (feitelijk 30 jaar lang na stichting!) zonder 
evenwichtig planmatig, stedelijk onderhoud financieel en organisatorisch kwalitatief onder de maat 
bediend en is daardoor langzaam in verval geraakt. Geen onderhoudspost vastgoed (promenade) 
op de gemeentelijke begroting, met onder andere als gevolg oplopende herstelkosten door de 
betonrot en de lekkages in de winkelpassage en bergingen van bewoners. Geen algeheel herstel 
schots en scheve bestratingen. Een belabberde waterhuishouding en verwaarloosd groen. 

Ons dringend verzoek om een onderhoud 
Wij, vertegenwoordigers van drie VvE's en José Bakx van Makelaardij Overspaern verzoeken op de 
kortst mogelijke termijn om een onderhoud met de heer Lukas Mulder, als verantwoordelijk 
wethouder. 
Daarbij geven wij de voorkeur om de wethouder ter plaatse te confronteren met het achterstallig 
onderhoud openbare ruimten tijdens een rondwandeling door Engelenburg, Prattenburg en 
Sandenburg. 
Wij willen ook een goed onderhouden openbaar gebied in ons Molenwijk Midden! 

Haarlem, 11 oktober 2013. 
Met vriendelijke groet: 
José Bakx, Overspaern Makelaardij 
Guy Buddelmeijer, Jumbo Supermarkt WKC Molenwijk 
Loes der Bruin, VvE Sandenburg hoogbouw 
Jos Nan, VvE Sandenburg laagbouw 
Willem Flantua, Prattenburg hoogbouw 
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