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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 18 februari 2014
Verslag 28 januari 2014
N.a.v. het verslag van 28-1-2014 onder het kopje De Brug nr. c: Wijkraad Boerhaavewijk zal meegaan
naar het gesprek met het bestuur van de moskee. De insteek van het gesprek is: hoe kan de moskee
een sociale rol in de wijk kan vervullen? Dat is ook een wens van de gemeente, omdat de moskee met
gemeenschappelijk geld gebouwd is.
N.a.v. een artikel afgelopen zaterdag in de Groene Amsterdammer wordt verteld over de wijk
Poelenburg in Zaandam waar sociale projecten, gericht op participatie en leefbaarheid, massaal
plaats vinden. Bewoners zijn in staat verbeteringen in de wijk te realiseren met budget waarover zij
zelf kunnen beschikken. De wijkraad zou dit Zaandamse project graag navolging willen geven in
Meerwijk.

Wijkagent
a. De Vomar heeft een vergunning gekregen om elektronica op het plein te plaatsen, dat de wielen
van de winkelwagentjes blokkeert.
b. Melding van een inbraakpoging op de Jungstraat d.m.v. het verwijderen van het cilinderslot.
Oproep aan iedereen om ogen en oren open te houden.

Mededelingen
a. 13 februari was er het gemeentelijk debat over de bezuinigingen. De wijkraad was aanwezig en
vond het geen constructieve avond, omdat iedereen voor ‘eigen parochie preekte’ met het doel om
eigen subsidie te behouden. Namens de vier wijkraden van Schalkwijk is gepleit voor veiligheid en
de directe leefomgeving. Hier hechten de vier wijken van Schalkwijk veel waarde aan en als daar
nu op bezuinigd wordt, gaat dat op langer termijn meer kosten. Het zou interessant zijn om de
discussie aan te gaan hoe op een creatieve manier de wijk goedkoper kan worden onderhouden.
b. 25 februari is er een debatavond met de lijsttrekkers van een aantal politieke partijen. De SWOTanalyse en de stellingen zijn af en nu moet vooral publiciteit aan het debat worden gegeven. Er
komt een artikel over het debat in het Haarlems Dagblad.
c. De stichting El Almal heeft een brief gestuurd met de mededeling, dat zij toestemming hebben om
het Teylercollege te verbouwen. Tijdens de verbouwing kan Rozemarijn blijven zitten. Zodra de
oude Al Ikhlaasschool gesloopt wordt wil de wijkraad proberen die plek geschikt te maken om te
spelen.

Wijkcentrum
Het wijkcentrum Vinci 73 wordt 6 maart geopend. Vanaf 17.00 uur is men welkom, om 18.00 de
officiële opening door de stadsdeelwethouder en 19.00 uur is het feest afgelopen.
Jaarvergadering
25 maart 2014 om 19.30 uur. De voorbereidingen lopen. De gebruikers van Vinci 73 zullen zich
voorstellen en vertellen wat zij voor de wijk betekenen.
Zelfstandige werkgroepen
Natuurwerkgroep
De werkgroep Meerwijkplas bestaat al tien jaar en het succes van het gebied komt door de continuïteit
van het onderhoud. De tien vrijwilligers en enkele ondernemers in opdracht van de gemeente
onderhouden op ecologische wijze het gebied rond de Meerwijkplas tussen de huizen en het
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Vlinderpad. Samen met de gemeente is er een beheersplan gemaakt. Bij de Meerwijkplas staat nu
een publicatiebord dat de werkgroep heeft gekregen toen ze tien jaar bestonden.
De Meerwijkplas ligt in de groene zoom van Schalkwijk. Het leuke van deze groene zoom is, dat het
uit diverse soorten gebieden bestaat: zo is het Molenpark een heel ander soort gebied dan het
Poelbroekgebied.
Midzomermarkt
De Midzomermarkt vindt dit jaar plaats op 21 juni. Er komt hierover een stuk in de wijkkrant.
Werkgroepen
Schoon heel en veilig
a. Vanmorgen is de werkgroep met Buurtbedrijf, corporaties en gemeente bijeen geweest. De acties
op de lijst zijn nagelopen.
b. 15 juni is er een wijkschouw met Paswerk en politie.
c. 2 juli vindt de eerste evaluatie van het wijkcontract plaats. Hierbij zijn de ondertekenaars van het
wijkcontract aanwezig met uitzondering van de stadsdeelwethouder. Het bestuur van de wijkraad
gaat bekijken of de gemeente haar afspraken nakomt en zal vervolgens (indien nodig) contact
opnemen met de stadsdeelwethouder.
d. Complimenten voor Buurtbedrijf. De werkgroep had hen gevraagd de Waterloop schoon te maken
en dat hebben ze snel en grondig aangepakt. Ook maken ze elke ochtend het L. da Vinciplein
schoon. Sinds Buutbedrijf in Meerwijk aanwezig is, is de wijk een stuk schoner. Het volgende
aandachtspunt voor hun wordt het Spijkerboorpad.
e. Ook de werkgroep Meerwijkplas heeft gebruik gemaakt van Buurtbedrijf om het illegaal gestorte
afval in dit natuurgebied op te ruimen. 21 februari gaan Dagelijks Beheer en handhaving het
Poelbroekpark in om illegaal gestort afval op te nemen.
f. In het wijkcontract zijn groenstroken opgenomen. De gemeente vindt dat de bewoners dit moeten
bijhouden en de werkgroep heeft de gemeente gevraagd een bewonersavond te organiseren,
maar hier lijkt geen gevolg aan gegeven te worden. De wijkraad en Pré Wonen gaan foto’s van de
groenstroken maken en bewoners een brief sturen met de vraag wie welk groen wil bijhouden en
wat voor groen de bewoners willen.
g. De eerste stap voor het nieuwe wijkcontract is al genomen, want een wijkraadslid is al begonnen
met het in kaart brengen van sociale partners.
Jongeren en Spelen
a. 18 april is er een vervolgafspraak met de corporaties over de Verhalenclub.
b. Het grasveld bij de Jungstraat ligt weer vol met hondenpoep. Een bewoner vraagt of het veld
schoongemaakt kan worden en zo niet, dan zetten de bewoners van de Jungstraat het fotodoek
“wij spelen hier!” weer op het veld.
Projecten:
Elan Wonen loopt op schema met de renovatie van de flats op de Florence Nightingale-,
Aletta Jacobs- en Forelstraat.
Communicatie:
a. Volgende week vrijdag komen de wijkkranten van de drukker en worden ze verspreidt.
b. Er wordt een nieuwe websitebeheerder gezocht en een advertentie voor de vacature is geplaatst.
Rondvraag
De platen van de Piramide veroorzaken een zeer onveilige situatie. Met de storm waaide er weer
platen af en wandelaars werden bijna geraakt. De brandweer is twee maal geweest om de platen te
bergen. Een bewoner verzoekt geen nieuwe platen aan te brengen, omdat deze steeds weer loslaten.
De gemeente en de politie zijn op de hoogte gebracht en de politie vindt het ook een levensgevaarlijke
situatie. De wijkraad vertelt dat Dagelijks Beheer foto’s heeft gemaakt en het bij de afdeling Vastgoed
vindt thuis horen.

De volgende vergadering van de Wijkraad is de JAARVERGADERING,
25 maart 2014 om 19.30 uur in het wijkcentrum Vinci 73.
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