WIJKRAAD MEERWIJK
Leonardo da Vinciplein 73
2037 RR HAARLEM
telefoon 06 – 494 869 99
www.wijkraadmeerwijk.nl

Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 27 mei 2014

Opening
Een speciaal welkom voor Natasja Hendriks. Zij heeft zich aangemeld voor het lidmaatschap van de
wijkraad.
Wijkagent
a. Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie zal binnenkort met de wijkagent meelopen.
b. Melding van een gevaarlijke inritconstructie bij de Elsa Brändströmerstraat. De wijkagent gaat met
een verkeersdeskundige kijken.
Mededelingen
a. Jan van Nieuwenburg, wijkwethouder stadsdeel Schalkwijk gaat afscheid nemen. De nieuwe
wijkwethouder wordt Bernt Schneiders, de burgemeester.
b. 11 juni is er in de Ontmoetingskerk op de Frankrijklaan een avond over inbraakpreventie.
c. 4 juni ’s middags wordt het begin van de aanleg van het terrein op de Aziëweg door Bedrijven
Doen gevierd door het plaatsen van moestuinbakken. De wijkraadsleden hebben al een
uitnodiging ontvangen. Politie en handhaving zullen deze locatie in de beginfase in hun rondes
meenemen.
d. Binnengekomen brief van de gemeente over onderhoud van de boomrondingen: het gaat om een
nieuw project waar bewoners zelf de boomronding kunnen bijhouden. Het is echter nog niet
duidelijk hoe het precies werkt.
e. Schalkstad is opgenomen in het programma van de nieuwe coalitie. De vier wijkraden hebben het
verzoek ingediend voor een bioscoop die ook gebruikt kan worden voor kleinschalige
voorstellingen.
f. Elan Wonen is op de Forelstraat na, klaar met hun renovatieproject. De wijkraad krijgt een
uitnodiging voor de ‘heropening’.
Jongerenwerk Dock
a. Het jongerenopbouwwerk van Dock wil vooral stimuleren dat de jongeren zelf met ideeën voor
activiteiten komen en dat zij dit zelf organiseren. Zo nodig help Dock om het initiatief te realiseren,
maar het is de bedoeling dat Dock zich in de loop van de tijd zich terug kan trekken.
b. Een groep jongeren van 12 -15 jaar gaan nu in de Buurtbox een filmavond organiseren.
c. Dock probeert via de gemeente alle jongeren in Meerwijk te bereiken, door hen persoonlijk een
flyer te sturen.
d. In de periode van de ramadan zullen na het avondgebed jongerenwerkers van Dock op straat zijn.
Ook handhaving probeert iets extra’s te doen in deze periode.
Handhaving
a. Handhaving is er voor overlast van de jeugd, afval of fietswrakken: alles wat de politie niet mag
oppakken.
b. Handhaving heeft twee teams: parkeren en integrale handhaving. Voor heel Haarlem zijn er
achttien handhavers. Doordat integrale handhaving meer taken erbij heeft gekregen, zijn er ook
meer eisen en vaardigheden van de handhavers nodig. Het kost dus tijd om mensen op te leiden,
maar binnenkort komen er handhavers bij.
c. De handhavers lopen twee rondes per dag. In Meerwijk wordt n.a.v. meldingen extra gelet op
afvaloverlast rondom de Erasmuslaan.
d. De bikers fietsen elke avond naar alle hangplekken. Van Meerwijk zijn geen meldingen over
hangplekken. Waarschijnlijk is dat het resultaat van de buurtvaders.
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e. Buurtbedrijf houdt nu de straten rondom het wijkcentrum schoon. Handhaving zal hierover met
Buurtbedrijf communiceren, zodat handhaving nog wel kan optreden als bewoners hun afval
verkeerd aanbieden. Handhaving heeft al een bewoner bekeurd.
f. Oproep om overlast te melden, omdat op de meldingen geanticipeerd wordt. Het telefoonnummer
is 023 – 511 49 50.

Zelfstandige werkgroepen
De Brug
a. De buurtvaders lopen nu 5 x per week, ook op de zaterdag.
b. Zondag 15 juni organiseert De Brug een schoonmaakactie op en rond het L. da Vinciplein tussen
12.00 en 14.00 uur. Daarna is er een feestelijke afloop met barbecue en kinderactiviteiten. Het
Buurtbedrijf en de corporaties doen ook mee.

Werkgroepen
Jongeren en Spelen
De Verhalenclub is nog één keer. Na de grote zomervakantie gaat de club weer verder.
Projecten:
De herinrichting van de Albert Schweitzerlaan loopt. Er zijn bijzonderheden gemeld.
Schoon heel en veilig
a. Op dit moment wordt de wandelroute voor de schouw van 25 juni gemaakt. Behalve corporaties,
gemeente en politie zullen ook de bewoners die vaker met de schouw meegelopen hebben,
uitgenodigd worden.
b. De gemeente heeft besloten de grasperkjes, die de bewoners zelf bij zouden moeten houden, niet
in april, maar eind van dit jaar te snoeien en in te planten.
Communicatie:
a. Mijn Schalkwijk komt 16 juni uit.
b. Vinci-food staat niet in Mijn Schalkwijk, omdat zij op dit moment voldoende aanloop hebben en
liever alle aandacht richten op het begeleiden van de leerlingen. De aanwezigen reageren
verdeeld, omat de verwachting was dat Vinci-food meer reuring in de wijk zou geven. Aan de
andere kant snapt men ook dat er een kans aan het restaurant moet worden gegeven en er een
balans moet worden gevonden in de leerdoelstelling en het doel voor de wijk.
Verkeer en Vervoer:
Op de vraag of het mogelijk is om met de scholen te praten over klaar-overs wordt geantwoord, dat dit
al ter sprake is geweest en er geen ouders voor deze vrijwilligerstaak te vinden zijn.

Rondvraag
- Vraag: hoe staat het met het Haarlemse straatvoetbaltoernooi. Antwoord: een wijkraadslid heeft
begrepen, dat de organisatie de vergunningaanvraag heeft teruggetrokken.
- Vraag: komt er een groot scherm op het plein gedurende het WK voetbaltoernooi? Antwoord: dat
moeten bewoners zelf organiseren. Eventueel kan Dock dit initiatief ondersteunen.
- Vraag: kan het huttenbouwproject bij de doolhof in de Poelpolder plaats vinden? Antwoord: vindt
meer mensen om dit te organiseren en dan kan Dock dit initiatief eventueel helpen met
ondersteuning.

De volgende vergadering van de Wijkraad is 24 juni 2014 om 19.30 uur
in het wijkcentrum Vinci 73.
Dit is de laatste wijkraadvergadering voor de zomerstop.
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