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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 26 augustus 2014

Mededelingen
a. Minister Opstelten is bij de politie in Schalkwijk op bezoek geweest en heeft met de wijkagenten
onder andere gesproken over het beleid van de top 25 en de reorganisatie bij de politie.
b. Dock heeft een programmaboekje uitgegeven. Wie het niet heeft gehad kan contact opnemen met
Dock.
c. Er zijn plannen voor een persleiding van de waterzuivering Heemstede naar de waterzuivering
van Schalkwijk. De waterzuivering van Heemstede zal dan sluiten. De persleiding komt langs de
Meerwijkplas of door de wijk. De wijkraad heeft in het 4WRO gezegd, dat als de persleiding langs
de Meerwijkplas komt de wijkraad tot de Raad van State zal procederen.
d. Op het festival Schalkwijk aan Zee is ter sprake gekomen om het bevrijdingsfestival ook in het
park aan de Molenplas te vieren. Het nadeel is dat op dit festival veel mensen afkomen en men
vraagt zich af of het park dit wel aankan. Wel wil de wereldmuziekschool een festival organiseren.
Alle wijkraadsleden vinden dit een goed idee. Ook wordt er gepleit voor het afsteken van
gezamenlijk vuurwerk.
e. Er komt een brainstormbijeenkomst over hoe Schalkwijk te verbeteren met de wijkraden, de
burgemeester, vereniging van winkeliers Schalkstad, Dock en andere instanties die actief in
Schalkwijk zijn.
f. Voorstel om een folder te maken: “ Welkom in Meerwijk’. De wijkraad gaat akkoord.
g. Voorstel om in de zomer muziek op het L. da Vinciplein te organiseren i.s.m. de muziekschool op
bijvoorbeeld de vrijdagavond. De wijkraad gaat akkoord.
h. Voorstel om de hogeschool InHolland opdracht te geven om te zoeken naar positieve
gedragsstimuli om zwerfafval te verminderen. De wijkraad gaat akkoord.
i. De verwachtte verkeersoverlast bij het Spijkerboorpad door de verhuizing van de Al Ikhlaas valt
mee. Handhaving en de politie zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.
j. 11 september is er een lunchbijeenkomst met de gemeente, wijkraden, maatschappelijke
organisaties en scholen om de toekomst van de basisscholen in Schalkwijk te bespreken.
k. Meldingen via Burgernet over babbeltrucs en insluippogingen in Meerwijk.
l. De plannen van Elan Wonen en St. Jacob over de Thomas Moorestraat zijn zo ver gevorderd, dat
ze binnenkort met het ontwerp komen.
m. Dock, de gemeente en Pré Wonen gaan een project ‘achter de voordeur’ starten in de flats aan de
R. Steinerstraat.
Korte evaluatie Schalkwijk aan Zee
Het festival werd zeer goed bezocht en was een succes. De stand van de wijkraden kreeg weinig
aandacht, maar in deze informele bezetting is veel overleg gevoerd en zijn allerlei plannen geopperd.
Ook medewerkers van de afdeling GOB waren aanwezig en dat werd gewaardeerd. Er komt een
filmpje over het festival op Haarlem 105
Evaluatie kinderzomeractiviteiten
De kinderzomeractiviteiten voor Meerwijk vonden plaats van 7 tot en met 31 juli.
Op dinsdag werd er gewerkt aan de moesbakken op de plek van Bedrijven Doen, op woensdag was
er de knutselmiddag, op donderdag buitenactiviteiten en vrijdag waren er de filmdagen.
De gemiddelde opkomst was 20 kinderen en vooral op de buitenactiviteiten kwamen veel kinderen af.
Dankzij sponsoring van de corporaties konden deze activiteiten georganiseerd worden.
Volgend jaar wil de wijkraad de activiteiten weer organiseren.
Er is een verslag gemaakt over de activiteiten en de organisatie daarvan. Het verslag is op te vragen
via wijkraadmeerwijk@hotmail.com.
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Vanaf 31 juli vond de Stuif-Stuif twee weken lang in de Ringvaart plaats en deze activiteiten werden
ook zeer goed bezocht. .
50 jaar Meerwijk
In maart 2016 is het 50 jaar geleden dat de eerste steen van de woningen op de Rousseaustraat werd
gelegd. De jaarvergadering van 2016 zal geheel in het teken van Meerwijk 50 jaar staan.
De gemeente heeft geen geld om een boekje over Meerwijk 50 jaar uit te geven. Het bestuur heeft
een alternatief bedacht en wel een DVD met foto’s en filmpjes. Ook zal er een contest georganiseerd
worden voor de beste rap over Meerwijk.
De wijkraad vormt een werkgroep ‘50 jaar Meerwijk’.
Zelfstandige werkgroepen
Natuurwerkgroep
a. In de stadskrant van 28 augustus staat een artikel over de natuurwerkgroep en de Meerwijkplas.
b. Vandaag is er met twaalf man gemaaid.
c. Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil de Meerwijkplas gebruiken als opvang van hemelwater
bij grote regenbuien. De werkgroep heeft om een onderzoek gevraagd naar de ecologische
consequenties van het natuurgebied.
De Brug
a. De burgemeester zal binnenkort met de buurtvaders meelopen.
b. in het kader van burendag op 27 september organiseert De Brug een feest in de wijk met het
thema: Afrika.
c. Het radioprogramma Dichterbij van de NCRV is in het kader van de ramadan bij De Brug geweest.
10. Werkgroepen
Jongeren en Spelen
a. De verhalenclub gaat verder. Donderdag is hier een gesprek over.
b. N.a.v. klachten over overlast van jongeren op het L. da Vinciplein vinden de wijkraadsleden, dat
mensen veel te snel de politie bellen. Jongeren die praten, geven geen overlast.
Projecten:
De herinrichting van de Albert Schweitzerlaan loopt voorspoedig. Opgemerkt wordt dat er door de wijk
verschillende lantaarnpaalarmaturen staan.
Schoon heel en veilig
a. Na de wijkschouw van 25 juni is een gesprek met de gemeente gevoerd over hoe verder de
punten van het wijkcontract aan te pakken. Besloten is om ernaar te streven om volgend jaar op
de Midzomermarkt een nieuw contract af te sluiten. De afdeling GOB stelt een intentiebrief op met
de punten die voor de Midzomermarkt 2015 gerealiseerd moeten zijn.
b. De panelen aan de zijkant van de gymzaal op de Erasmuslaan leveren een gevaarlijke situatie op.
De politie heeft een brief naar de gemeente gestuurd om te wijzen op de gevaarlijke situatie. Ook
de wijkraad heeft een brief naar de gemeente gestuurd.
c. Het veld op de Thomas Moorestraat wordt als uitlaatveld gebruikt, terwijl er ook kinderen spelen.
d. De gemeente is bezig geweest om het onkruid met stoom te bestrijden. Het L. da Vinciplein is
echter overgeslagen. De wijkraad gaat hier achteraan.
Communicatie:
a. In september komt de wijkkrant uit. De wijkkrant heeft 4 extra pagina’s.
b. Eind dit jaar komt Mijn Schalkwijk uit.
c. De website wordt verbeterd. Er zal gelegenheid komen voor interactie met de bewoners van
Meerwijk.
Verkeer en Vervoer
Er wordt teveel op de stoep geparkeerd op de Erasmuslaan.
De volgende vergadering van de Wijkraad is 30 september 2014 om 19.30 uur
in het wijkcentrum Vinci 73.
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