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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 28 januari 2014

Opening
De voorzitter opent de eerste wijkraadsvergadering van het nieuwe jaar, in het nieuwe wijkcentrum,
met een nieuw bestuur en spreekt de verwachting uit dat de wijkraad met elkaar een mooi jaar
tegemoet gaat.
Wijkagent
a. De nucleaire top in Den Haag heeft invloed op het gebied rond Schiphol. Tijdens de top (24 en 25
maart) en de week daarvoor zijn alle wegen rond Schiphol afgesloten.
b. De renovatie van de flats op de Jane Addamstraat en Baden-Powellstraat heeft dieven
aangetrokken die uit zijn op bouwmaterialen. De wijkagent vraagt iedereen een oog in het zeil te
houden en de politie te waarschuwen bij verdachte omstandigheden.
c. De jaarwisseling is in Meerwijk goed verlopen.
d. Voor de verkeersborden om te wijzen op de parkeervakken bij de school op de Erasmuslaan, is
een nieuw verkeersbesluit nodig.
e. De politie maakt werk van de fietsendiefstal. De afgelopen week zijn er geen aangiftes geweest.
N.a.v. dit punt geven aanwezigen voorbeelden van gestolen fietsen, waarop de wijkagent vraagt
om aangifte te doen.
Mededelingen
a. De kerstsamenzang en kerstmarkt waren succesvol.
b. Het wijkcontract is door de partners ondertekend. Nu zal de wijkraad het contract monitoren. (zie
ook agendapunt Schoon heel en veilig nr. a)
c. 28 november is het convenant tussen de gemeente en Bedrijven Doen voor het project op de
Aziëweg gesloten. De samenwerkende bedrijven gaan in het kader van maatschappelijk
ondernemen het braakliggende terrein, dat ontstaat zodra het Teylercollege gesloopt is, een
invulling geven. Gedacht wordt aan een half pipe, barbecueplek en een voetbalveld. Het
convenant wordt na twee jaar geëvalueerd.
d. 6 maart vindt de opening van het wijkcentrum plaats.
e. 25 februari is er een debatavond met de lijsttrekkers van een aantal politieke partijen. Het debat
wordt georganiseerd door de vier wijkraden van Schalkwijk in het kader van de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen. Het thema is: ‘De toekomst van Schalkwijk’. Het debat vindt plaats in
de Ringvaart om 20.00 uur.
f. Wegens het debat kan de wijkraadsvergadering van 25 februari niet doorgaan. De wijkraad besluit
om de wijkraadsvergadering een week te vervroegen naar 18 februari 2014.
g. Agendapunten voor de wijkraadsvergadering inleveren bij de secretaris
(wijkraadmeerwijk@hotmail.com)
h. Sinds 1 januari 2014 is Meerwijk uitgebreid met het winkelcentrum en de flat aan de Costa del Sol.
i. De gemeente wil de financiering van de wijkraden veranderen. Hiervoor wordt een werkgroep
samengesteld bestaande uit twee raadsleden, twee gebiedsverbinders en wijkraadsleden.
j. De stichting Wijkbelangen is weer leven ingeblazen, onder andere met het voorbereiden van het
debat op 25 februari. De taken van voorzitter en penningmeester zijn opnieuw verdeeld.
k. Aanstaande donderdag is er op het stadshuis het stadsgesprek over de bezuinigingen. 13 februari
vindt de inspraak over de bezuinigingen plaats.
l. Het boekjaar 2013 is afgesloten en de kascommissie is bijeen geweest. Op de jaarvergadering
presenteert de penningmeester de financiën van 2013 en 2014. Wie interesse heeft kan alle
financiële stukken inzien.
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Wijkcentrum
a. De naam van het wijkcentrum wordt: Vinci 73
b. 6 maart vanaf 17.00 uur vindt het grote openingsfeest plaats. Om 18.00 de officiële opening door
stadsdeelwethouder Jan Nieuwenburg.
c. Morgen gaat Vincifood onofficieel open.
d. Het kantoor van de wijkraad is nu een flexwerkplek geworden, maar elke maandagmiddag van
13.30 tot 14.30 uur houdt de wijkraad hier wel spreekuur.
Jaarvergadering
a. Vervolg op het voorgaande jaar, toen de wijkraad nog in het ongewisse was over het voortbestaan
van het wijkcentrum en de wijkraad. Thema: ‘Na regen komt zonneschijn’.
b. Op de jaarvergadering stellen de organisaties die gebruik gaan maken van Vinci 73 zich voor.
Zelfstandige werkgroepen
De Brug
a. De Brug is nu gehuisvest in het witte ronde gebouwtje op de Bernadottelaan, tot het gesloopt
wordt. Het is niet bekend waar ze daarna heen kunnen. De wijkraad zal aan de corporaties een
signaal geven dat zij willen dat de De Brug in Meerwijk blijft.
b. Dit gebouwtje is ook de thuisbasis van de buurtvaders. Door de steun van de drie
woningcorporaties kan dit project ook in 2014 doorgaan.
c. ThuiszorgInHolland gaat samen werken met De Brug door één a twee dagen per week spreekuur
voor ouderen in het witte ronde gebouwtje te houden en dit te combineren met gelegenheid tot
ontmoeten. De wijkraad wijst erop dat er meer van dit soort initiatieven in Meerwijk zijn en wil niet
dat men elkaar wegconcurreert. ThuiszorgInholland vindt dit initiatief een aanvulling wegens de
samenwerking met De Brug, de plek naast de moskee en veel initiatieven is geen bedreiging want
dan kunnen de ouderen in hun eigen buurt terecht. N.a.v. wat de Moskee voor de wijk kan
betekenen, zal de wijkraad in gesprek gaan met het bestuur van de moskee.
9. Werkgroepen
Jongeren en Spelen
De Verhalenclub is begonnen. Op de school De Meer zijn kinderen geworven. Negen kinderen
hebben hun eerste les gehad en ze zijn zeer enthousiast. Om de doelstelling te halen zal deze groep
langer doorgaan. Dat kan financieel gezien, omdat het niet zeker is of de tweede groep doorgaat.
Pré Wonen en Elan Wonen sponsoren deze activiteit.
Projecten:
a. De heiwerkzaamheden voor het woonzorgcentrum De Meerhoeve op de Aziëweg zijn klaar.
b. Aan de achterkant van de flats op de Florence Nightingale- , Aletta Jacobs- en Forelstraat zijn de
bomen weggehaald, zodat de balkons verbreed kunnen worden.
c. In maart worden de bomen op de A. Schweitzerlaan gekapt en daarna zal begonnen worden aan
de herinrichting.
d. Schalkstad: op het Vier wijkradenoverleg heeft de wijkraad opgemerkt dat bij het slaan van de
eerste paal van De Meerhoeve, wethouder Cassee vertelde, dat Schalkstad geen probleem meer
mag zijn. Op dit overleg werd toegezegd de klankbordgroep weer bijeen te roepen. Vervolgens
staat in de krant, dat de werkzaamheden zijn begonnen, maar de klankbordgroep is niet
geïnformeerd. Ook is in het Vier wijkradenoverleg de zorg uitgesproken over de leegstand en dat
de gemeente daar iets aan kan doen, omdat die ook aandeelhouder is.
Een aanwezige weet te vertellen, dat samen met de politieke partijen Schalkstad is aangeduwd.
Het gebouw van het postkantoor moest worden verbouwd en als je een doorbraak wil bereiken
moest er een grote winkel uit het winkelcentrum, zodat er een grote low budgetzaak in terug kan
komen. Albert Heijn komt op het plein. Aanwezigen schrikken ervan dat er een low budgetzaak in
het winkelcentrum komt. Lidl is op loopafstand van het winkelcentrum en het winkelcentrum zou
de motor van Schalkwijk moeten zijn. Gevraagd wordt of er voorafgestelde kwaliteitseisen aan de
winkels gesteld worden? Hier gaat de VvE van het winkelcentrum over en ook is het de markt die
bepaald wat er in het winkelcentrum komt.
Opgemerkt wordt dat in Hoofddorp en Cruquius de winkelgebieden wel veel bezoekers trekken.
Alle winkels verdwijnen uit het winkelcentrum Schalkwijk, omdat de plannen te lang duren. Alle
vergaderdeelnemers beamen dit.
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Communicatie:
a. Wegens de opening van het wijkcentrum verschijnt de wijkkrant eerder en ligt voor 2 maart bij de
bewoners in de brievenbus, met zeer veel nieuws.
b. Er komen 200 extra kranten wegens uitbreiding van de wijk (zie mededelingen h).
Schoon heel en veilig
a. De werkgroep Schoon heel en veilig zal samen met de werkgroep Verkeer het wijkcontract
monitoren. De melders en mensen die een schouw hebben meegelopen is een wijkcontract
gestuurd en tevens is aan hen gevraagd, meldingen die niet opgevolgd worden, aan de wijkraad
door te geven.
b. Inmiddels is er naast het wijkcontract al een nieuwe lijst met meldingen.
c. De wijkraad wil voor het volgende jaar ook weer een wijkcontract afsluiten en dit keer met
aandacht voor de sociale pijler. Een wijkraadslid brengt alle partners in het sociale domein in kaart
en daarna zal er een bijeenkomst met de sociale partners georganiseerd worden.
SWOT analyse
In voorbereiding op het debat wat de stichting Wijkbelangen organiseert hebben de vier wijkraden van
Schalkwijk in klein comité een SWOT analyse gemaakt om te kijken wat de sterke en zwakke punten
van Schalkwijk zijn en waar de kansen en bedreigingen liggen. Alle wijkraadsleden hebben de analyse
ontvangen en deze vergadering wordt gebruikt om nog punten aan te vullen.
Rondvraag
Verteld wordt over het speelgoedplan in de Amsterdamse Buurt. Voor € 5,- kopen de kinderen een bon
waarmee ze een stuk speelgoed kunnen krijgen. Als ze speelgoed (weer) inleveren krijgen ze een
nieuwe bon. Kansarmen krijgen via de huisarts of gemeente een gratis bon. Het zou mooi zijn als
zoiets ook in Meerwijk kan plaats vinden.
Ron Smolenaars die jarenlang de website van de wijkraad heeft beheerd en er mede voor gezorgd
heeft dat er een nieuwe website is gekomen neemt afscheid. Hij verhuist naar buiten de stad. Namens
de wijkraad bedankt de voorzitter hem voor zijn inzet.

De volgende vergadering van de Wijkraad is 18 februari 2014 om 19.30 uur in het wijkcentrum
Vinci 73.
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