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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 30 september 2014

Voortgang Wijkcontract en opknappen Bernadottelaan
a. Naar aanleiding van het uitstel van een aantal punten uit het wijkcontract legt het bestuur uit, dat
wegens tijdsdruk en financiële problemen bij de gemeente en het gegeven dat de wijkraad
volgend jaar een sociaal component in het wijkcontract wil toevoegen, de wijkraad ingestemd
heeft met het uitstel. Het bestuur van de wijkraad stelt een brief op met de punten van het
wijkcontract die voor de Midzomermarkt 2015 gerealiseerd moeten zijn.
b. De werkgroep Schoon en Heel denkt dat de opknapbeurt van de Bernadottelaan enkele jaren
uitgesteld wordt, omdat de gemeente een onderzoeksbureau voor herinrichting van de straat heeft
ingeschakeld. Alleen asfalteren kan binnen het wijkcontract en de straat kan dan weer voor 10 jaar
mee. Bij een structurele aanpak wordt de straat voor 40 jaar bestendig gemaakt. Aan de andere
kant kost het steeds weer oplappen van de straat tot de grotere herinrichting ook veel geld.
Mededelingen:
a. Er is een gesprek geweest met de vier wijkraden, de natuurwerkgroep en het
Hoogheemraadschap van Rijnland over de route van de persleiding. Het Hoogheemraadschap
laat een onderzoek uitvoeren naar de consequentie van de route via de Meerwijkplas.
b. De Hogeschool InHolland is benaderd voor een onderzoek naar positieve gedragsstimuli om
zwerfafval te verminderen. De Hogeschool komt met een voorstel, wat 28 oktober op de
wijkraadsvergadering besproken wordt.
c. De opening van de Al Ikhlaasschool op het Spijkerboorpad was zeer geslaagd.
d. De bijeenkomst over de toekomst van de basisscholen in Schalkwijk betrof de scholen uit de
andere wijken van Schalkwijk. Meerwijk heeft al een brede school.
e. De afdeling Handhaving en Veiligheid van de gemeente geeft opvolging aan de meldingen vanuit
Meerwijk over de babbeltrucs. Er worden deze en volgende week twee bijeenkomsten over de
babbeltrucs gegeven.
f. In heel Haarlem worden de lantaarnpalen vervangen.
g. De gemeente heeft toegezegd voor 25 oktober iets aan de panelen van de gymzaal te doen.
h. Het onkruid op het L. da Vinciplein is verwijderd. Het achterliggend beleid (wat doet de gemeente
en wat moeten de bewoners doen) is niet duidelijk. Dit wordt besproken als de vier wijkraden van
Schalkwijk een gesprek hebben met Spaarnelanden, Buurtbedrijf en de gemeente.
i. Eind oktober fietsen de vier wijkraden met de stadsdeelbestuurder door Schalkwijk om de goede
en de knelpunten van Schalkwijk te laten zien.
j. Volgende week woensdag hebben de vier wijkraden een gesprek met de wethouder van
Burgerparticipatie over het voortbestaan van de wijkraden.
k. Eind oktober hebben de vier wijkraden, de stadsdeelbestuurder en de Islamitische Raad een
gesprek.
l. 25 oktober organiseren de jongeren van Meerwijk Noord een buurtfeest. Zij hebben bij het
organiseren ook de bewoners uit de flat van de Rudolf Steinerstraat betrokken. Het feest is van
12.00 tot 20.00 uur en alle Meerwijkers zijn uitgenodigd.
m. Op 13 oktober is de eerste bijeenkomst over de voorbereidingen van Meerwijk 50 jaar.

Veiligheid en Handhaving
a. Aanwezig op de vergadering zijn de coördinatoren Sociale Veiligheid en Integrale Handhaving van
Haarlem Oost/Schalkwijk. Onder sociale veiligheid valt onder andere, jongeren- en burenoverlast,
veilig ondernemen en de top 25. Onder integrale handhaving valt onder andere hondenoverlast,
verkeerd aanbieden van afval, fietswrakken, straatmuzikanten, daklozen en de horecawet.
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b. Het team Integrale Handhaving bestaat uit 18 handhavers voor heel Haarlem. Binnenkort komen
daar nog 2 mensen bij. Naast de integrale handhaving is er ook nog een apart parkeerteam. De
handhavers surveilleren in uniform en in burgerkleding.
c. N.a.v. een filmpje laten de coördinatoren zien wat Handhaving allemaal doet om de leefbaarheid
in de wijk en stad te verbeteren.
d. De coördinatoren vinden dat een schone en hele wijk voorafgaat aan veiligheid. De kritiek: “er
wordt niet gehandhaafd” heeft met geld en het beleid van de gemeente te maken, maar de
handhavers doen gepassioneerd hun werk.
e. N.a.v. Meerwijk:
 de 12- jeugd is integraal opgepakt. Handhaving spreekt hun waardering uit voor de
buurtouders. Sinds zij in Meerwijk aanwezig zijn is de overlast van de 12- jeugd significant
gedaald.
 De aanpak van sociale veiligheid gebeurt vooral ‘achter de voordeur’.
 Het valt Handhaving op, dat zij weinig meldingen krijgt over afval en honden.
 Melding van overlast van RIBWbewoners op het L. da Vinciplein. De wijkraad zal contact
opnemen met het RIBW.
 Jongerenoverlast is in de wijk gedaald, maar aan het eind van de Bernadottelaan
toegenomen. De wijkraad vindt dat hier heel en schoon moet worden toegepast door de
struiken te snoeien en de stoep te herstellen.
 Aanwezigen complimenteren Handhaving, omdat ze merken dat de laatste tijd sneller actie op
meldingen wordt genomen.
 Melding van illegaal kamperen in het gebied van de Meerwijkplas.
 Melding van deponeren tuinafval in het gebied van de Meerwijkplas.
 Melding van parkeren bij de vuilcontainers ter hoogte van het L. da Vinciplein. De
geldtransportwagen parkeert op het zebrapad.
f. De jaarvergadering van 31 maart 2015 staat in het teken staat van veiligheid en handhaving.
Bernt Schneiders (portefeuille Veiligheid), en de coördinatoren van de afdeling Handhaving en
Veiligheid Schalkwijk zullen hiervoor uitgenodigd worden.
Kerstmarkt
a. De kerstmarkt wordt georganiseerd door de wijkraad en stichting Tabitha.
b. Het motto is: “Geven en Vrede”.
c. Op 13 december van 14.00 tot 18.00 uur vindt de kerstmarkt plaats.
d. Er komt een orkest en een dj. Er worden nog koren gezocht die een half uur willen optreden.
e. Als er voldoende budget is, komt er deze dag ook een ijsbaan.
f. 15 kramen zullen te huur zijn, 20 euro per kraam
g. Ook dit jaar is er weer een kerstpakkettenactie. Via de scholen, wordt hier aandacht voor
gevraagd en van Tabitha, het Diaconaat en Maatschappelijk Werk komen de adressen voor wie in
aanmerking komen voor een kerstpakket.
h. De formele vergunningaanvraag is naar de gemeente gestuurd.
i. De corporaties hebben hun subsidies al toegezegd en ook Vomar sponsort dit jaar weer.
j. Er worden nog vrijwilligers gezocht om in de ochtend de tent op te bouwen.
k. De winterverlichting wordt door vrijwilligers van de VvE opgehangen en gaat van 15 november tot
2 januari branden.
Zelfstandige werkgroepen
De Brug
a. Aanwezigen geven complimenten over het geslaagde buurtfeest dat de Brug 27 september
organiseerde. 250 à 300 mensen zijn gekomen.
b. De buurtouders hebben gesprekken gevoerd met winkeliers en bewoners op en rond het
L. da Vinciplein. Ze zeggen minder last te hebben van de jongeren. Wel laten de jongeren afval
achter, wordt er na half acht nog gevoetbald en fietsen ze hard over het plein.
c. De Brug bedankt de wijkraad voor de steun aan de activiteiten van De Brug.
Werkgroepen
Jongeren en Spelen: er is begonnen met het organiseren van activiteiten voor in de herfstvakantie.
Projecten: Albert Schweitzerlaan: de rand langs de parkeervakken is te smal. Passagiers kunnen niet
uitstappen.
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Communicatie:
a. De wijkkrant is verspreidt. De aanwezigen geven complimenten: het is een mooie krant geworden.
b. De interactieve website is in concept klaar. Wijkraadsleden kunnen deze uitproberen via
www.wijkraad-meerwijk.nl/forum.
c. Begin december komt er een extra flyer uit, om de nieuwe website en de kerstmarkt aan te
kondigen.
d. In Mijn Schalkwijk van december wordt via de ‘Wist u dat’ rubriek, geattendeerd de nieuwe
website.
Verkeer en Vervoer
a. Tot nu toe gaat het goed met het verkeer bij het Spijkerboorpad. De wijkraad houdt het in de
gaten.
b. De rotonde die komt aan het einde van de A. Schweitzerstraat is bedoeld om te keren en niet om
te parkeren. Handhaving zal hierop letten.
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