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www.wijkraadmeerwijk.nl

Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 29 april 2014

N.a.v. het bewonersverslag van 18 februari, dat de wijkraad een gesprek met het bestuur van de
moskee wil: de insteek van het gesprek is: hoe kan de moskee een sociale rol in de wijk vervullen?
Dat is ook een wens van de gemeente, vastgelegd in de toestemming om de moskee te bouwen.
Wijkagent
a. Een babbeltrucoplichter is aangehouden. Hiermee zijn veel zaken opgelost.
b. N.a.v. mensen die in de avond langs de deur gaan en zeggen voor Nuon te werken, vertelt de
wijkagent dat bedrijven die langs de deur gaan dit vaak melden bij de politie. Voor alle zekerheid
adviseert hij om het bedrijf waar ze van zijn zelf te bellen en te vragen naar hun identiteitsbewijs.
c. Er is een flinke afname van woninginbraken, maar een toename van inbraken in boxen en
fietsendiefstal.
d. Er is met belanghebbenden overleg geweest over het sluiten van het hek op het bovenplein van
het L. da Vinciplein. De politie treedt op bij overlast.
e. Stichting Eigen Kracht uit Amsterdam gaat met bewoners die overlast geven en overlast ervaren
om de tafel en houden ook vervolgbijeenkomsten. De gemeente Haarlem subsidieert dit project
voor Haarlem. De wijkagent is positief over deze aanpak en zal als het nodig is, dit voor Meerwijk
inzetten.
f. De wijkagent heeft een gesprek met de buurtvaders gehad. Het was te merken dat het project een
poosje stil heeft gelegen, want er kwamen meer meldingen over jeugdoverlast binnen.
Afgesproken is dat de buurtvaders langs scholen gaan om kennis met de jongeren te maken en
hen informatie te geven over wat de buurtvaders doen.
g. N.a.v. handhaving die al meer taken van de politie overneemt, legt de wijkagent uit, dat de politie
er voor strafrechtelijke zaken is. Handhaving treedt op bij bijvoorbeeld overlast van jongeren,
parkeren, afval etc. Voor de wijkkrant van september schrijft hij hierover een stukje.
Mededelingen
a. N.a.v. de werkgroep verdeelsleutel wijkraadgelden: Er is bijna overeenstemming over het verdelen
van het gemeentelijke budget over alle wijkraden van Haarlem. De wijkraad heeft gepleit voor
objectieve criteria zoals het aantal sociale huurwoningen en bijstandsgerechtigden in een wijk.
b. De wijkraad neemt ook deel aan een werkgroep om mee te denken over hoe inbraken in
Schalkwijk te voorkomen. Schalkwijk is de meest inbraakgevoelige wijk van Haarlem en daarom
heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld voor een campagne. De werkgroep heeft een
conceptplan gemaakt. Onveilige plekken in de wijk kan u melden bij de secretaris van de wijkraad:
tel.: 06 – 494 869 99 of e-mail: wijkraadmeerwijk@hotmail.com
c. De Midzomermarkt gaat 21 juni door. De gemeente geeft subsidie en er komt nog een gesprek
met de corporaties.
d. De wijkraad is voorzichtig gestart met het kenbaar maken, dat Meerwijk in maart 2016, 50 jaar
bestaat. Foto’s en verhalen over Meerwijk kunt u sturen naar wijkraadmeerwijk@hotmail.com.
e. De jaarvergadering van 2016 staat in het teken staat van 50 jaar Meerwijk.
f. De jaarvergadering van 2015 zal in het teken staan van openbare orde en handhaving.
Jongerenwerk Dock
Dock zal inventariseren wat er aan activiteiten georganiseerd wordt voor jongeren 12+: welke
organisaties en welke bewoners zijn hiermee bezig? Ook willen ze inventariseren welke ideeën onder
de bewoners leven en vervolgens van onderop de ideeën en initiatieven versterken. Voorbeeld: de vijf
moeders die activiteiten voor kinderen in de Kas organiseren. Zij hebben inmiddels al 23 kinderen in
hun groep en moeten uitwijken naar een grotere ruimte. Dock denkt niet dat er een gebrek aan ruimte
is, want in de school, in Vinci 73 en in de Buurtbox zijn ruimtes beschikbaar. Wel zal Dock in de
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inventarisatie meenemen hoeveel deze ruimtes kosten.
Dock roept bewoners van Meerwijk op, om activiteiten te melden en ook te melden als zij iets met de
jongeren willen ondernemen. Per e-mail kunt u dit melden aan kvink@dock.nl
De wijkraad adviseert om ook het onderzoek van de wijkraad naar de jeugd van 12- in deze
inventarisatie mee te nemen.
Tot slot meldt Dock dat Buurtlink (www.buurtlink.nl) bewonersinitiatieven ondersteunt door middel van
crowdfunding. De wijkraad besluit om Buurtlink uit te nodigen voor de wijkraadsvergadering.
Zelfstandige werkgroepen
Natuurwerkgroep
De werkgroep heeft veel te maken met mensen die geen waardering hebben voor de natuur en wat de
werkgroep Meerwijkplas allemaal doet. De wijkraad denkt dat het om een bewustwordingsproces gaat
om waardering te krijgen voor je (natuurlijke) omgeving. Een aanwezige oppert het idee om kinderen
bewust te maken van hun omgeving en tipt om contact op te nemen met het project Ecokids in De
Kas.
De Brug
a. De buurtvaders gaan hun rondes uitbreiden van 3 naar 4 x per week.
b. In juni organiseert De Brug een schoonmaakactie op en rond het L. da Vinciplein. De datum is nog
niet bekend.
c. 15 april hield Ymere een voorlichtingsbijeenkomst over wat zij gaan doen met het ronde witte
gebouwtje waar De Brug nu zit. Het plan is om op deze grond 30 koopwoningen te bouwen. Als
het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden kan in 2015 met de bouw begonnen worden.
De wijkraad zal meekijken naar een andere ruimte voor De Brug.
Werkgroepen
Jongeren en Spelen
a. Het grasveld op de Jungstraat is hondenpoepvrij gemaakt. De bewoners hebben ook toestemming
van de Beheerder Gebied (GOB) om het fotodoek “Wij spelen hier” op het veld te plaatsen.
b. N.a.v. het veld op de Aziëweg waar Bedrijven Doen een project wil starten: bewoners, de wijkraad,
Dock en jongeren hebben met elkaar gesproken over hoe zij dit veld willen invullen. De containers
bij het Teylercollege blijven toch staan, omdat het de gemeente veel geld kost om de containers
tijdelijk op te slaan. Op de vergadering wordt getoond waar de nieuwe plek komt. De plannen zijn
dat in de voetbalkooi kunstgras komt, stadsgroentetuinen, een barbecueplek met bankjes en een
zandspeelgedeelte. De jongeren willen geen hangplek. Ze willen wel bij dit initiatief betrokken
worden door mee te denken en mee te helpen.
Schoon heel en veilig
a. De actie om foto’s van de groenstroken te maken vervalt. De gemeente gaat namelijk eerst de
groenstroken beplanten. Als de bewoners dan niet zelf het plantsoen bijhouden, haalt de
gemeente de planten er weer uit.
b. In het Vier wijkradenoverleg heeft de wijkraad bij handhaving aandacht gevraagd voor het vele
verkeerd gestorte afval bij de flats op de Braillelaan, Erasmuslaan en M.L.Kinglaan.
c. 15 juni is er een wijkschouw. Daarna zal het bestuur bekijken op welk niveau de gemeente
aangesproken moet worden, want het lijkt erop dat zij de afspraken van het wijkcontract niet
nakomen.
Projecten:
In het blad van Ymere staat te lezen dat de flats op de Braillelaan, Erasmuslaan en M.L.Kinglaan pas
na 2016 opgeknapt gaan worden.
Communicatie:
a. Een nieuwe webbeheerder heeft zich aangemeld en zij is al druk bezig om de website bij te
werken. De huidige website is niet geschikt voor interactief gebruik. De wijkraad probeert hier een
oplossing voor te vinden.
b. Mijn Schalkwijk wordt voor 21 juni verspreidt met een bon om op de midzomermarkt plantjes op te
halen. Het is gezien de kosten niet zeker of de bon zo geplaatst kan worden, dat bewoners de
krant niet hoeven stuk te knippen.
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Rondvraag
a. Wat is er met de kledingwinkel in De kas is gebeurd? Antwoord: deze ruimte wordt gebruikt voor
starters die na twee jaar plaats moeten maken voor een nieuwe startende ondernemer.
b. Waarom is Koningsdag op het L. da Vinciplein niet doorgegaan? Antwoord: de wijkraad heeft
vernomen, wegens persoonlijke omstandigheden. Het contact tussen de wijkraad en de
Oranjevereniging loopt niet optimaal. Al meerdere malen heeft de wijkraad geprobeerd contact te
krijgen.
Een aanwezige oppert het idee om Koningsdag voor de kinderen bij de Molenplas te houden. De
wijkraad zal dit inbrengen in het Vier wijkradenoverleg.
c. Hoe loopt het restaurant Vincifood? Antwoord: boven verwachting goed.

De volgende vergadering van de Wijkraad is 27 mei 2014 om 19.30 uur
in het wijkcentrum Vinci 73.
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