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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 28 oktober 2014

Wijkagent
a. Inbraken zijn een aandachtspunt voor de politie. Recentelijk zijn er op heterdaad aanhoudingen
geweest, dit betroffen o.a. mensen uit Amsterdam, maar ook uit de eigen wijk.
b. De meldingen over jongerenoverlast op het L. da Vinciplein zijn opgevolgd. De overlast is
afgenomen.
c. De wijkraad ervaart overlast op het plein van volwassenen die alcohol drinken. De wijkraad heeft
al een brief naar het RIBW gestuurd. Ook de wijkagent zal contact opnemen met het RIBW.
d. Complimenten van aanwezigen over burgernet. “Je weet nu wat er gebeurt in je buurt.”
e. De uitritconstructie van de B. von Suttnerstraat is door een verkeersdeskundige bekeken en goed
bevonden.
Mededelingen
a. Pré Wonen en Dock zijn een samenwerkingspilot aangegaan op het gebied van leefbaarheid. Alle
bewoners van vier Pré Wonenflats in Meerwijk worden bezocht en bevraagd over de
woonkwaliteit, leefbaarheid omgeving en hoe het met de bewoner zelf gaat. Er wordt een flat per
maand bezocht. In oktober zijn de bewoners van één flat al benaderd. Met de informatie die wordt
opgehaald worden zaken, die meteen opgepakt kunnen worden ook gedaan en voor de volgende
fase wordt verder ingezoomd op de leefbaarheid.
b. De vier Schalkwijkse wijkraden hebben met de wethouder van burgerparticipatie, over de rol van
de wijkraden gesproken. De wijkraden hebben het verschil tussen bewonersinitiatieven en de
wijkraad verduidelijkt: bewonersinitiatieven gaan over één aspect en zijn kortdurend. De wijkraad
zorgt voor schoon heel en veilig in de gehele wijk. Het was een fijn gesprek.
c. Wijkbudgetten: wijkraad Meerwijk heeft op het nieuwe voorstel positief geadviseerd. Het voorstel
gaat nu naar de raad en als zij instemmen, zijn de budgetten voor de komende jaren veilig
gesteld. Voor 2015 zijn de budgetten niet geoormerkt en Meerwijk gaat erop vooruit. In
februari/maart 2015 worden opnieuw de wijkbudgetten besproken.
d. De Midzomermarkt is financieel positief afgesloten. De voorbereidingen voor 2015 zijn al weer
gestart.
e. Wijkcontract: de wijkraad heeft een brief van de stadsdeelbestuurder gehad, waarin staat dat voor
2014 niet alle doelen worden bereikt, maar zullen doorlopen in 2015. Voor de Midzomermarkt
komt er een nieuw wijkcontract.
f. Evaluatie Top 25: de wijkraad heeft zijn waardering over de aanpak van deze groep uitgesproken.
Er zit voortgang in en de burgemeester gaat door met het project.
g. 25 oktober was er een buurtfeest in en rond de Buurtbox in de R. Steinerstraat, door de jongeren
van Meerwijk Noord georganiseerd. Het was een geslaagd feest en goed georganiseerd. Haarlem
105 heeft opnames gemaakt en de jongeren hebben een facebookpagina aangemaakt: Haarlem
Meerwijk-Noord Archief.
h. In het oude schoolgebouw van de Al Ikhlaas op de F. van Adrichemlaan komt een “marktplaats”
waar jongeren kennis kunnen maken met techniek. Dit project wordt gekoppeld aan De Kas.
Buuv
a. Buuv is een buurtmarktplaats voor jong en oud voor het uitwisselen van diensten, zonder dat daar
iets tegenover staat. Bijvoorbeeld een computer die vastloopt, ritje naar het ziekenhuis, klusjes of
het delen van een hobby.
b. Buuv wordt gesubsidieerd door de gemeente.
c. Via de website: www.buuv.nu of telefonisch kan iedereen advertenties plaatsen. Buuv let er wel op
dat er geen rare dingen op de website komen te staan.
d. Ook fysiek zijn de advertenties te zien. Op diverse plekken in de wijk komen borden, waarop Buuv
de advertenties van de website plaatst.
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e. Advertenties kunnen anoniem geplaatst worden en pas als de match er is worden de gegevens
aan elkaar doorgegeven.
f. Buuv werkt met professionele krachten die zich ieder met een wijk bezig houden. Zij zijn goed op
de hoogte van de sociale kaart en kunnen zo nodig hulpvragen doorverwijzen naar andere
instanties en vice versa.
g. De wijkraad biedt Buuv een plek op de website van de wijkraad aan.
h. Voor de kwetsbare groepen komt een participatiemakelaar in dienst van Dock die voor Buuv
ingezet wordt.
Zelfstandige werkgroepen
Natuurwerkgroep
De ecoloog van Rijnland, die is aangesteld om de gevolgen van de persleiding te onderzoeken, is
rondgeleid door het gebied van de Meerwijkplas.
De Brug
Deze week heeft De Brug een gesprek met de coördinator Sociale Veiligheid Schalkwijk. Ook de
wijkraad zal bij dit gesprek aanwezig zijn.
Werkgroepen
Jongeren en Spelen
a. Verhalenclub loopt.
b. Zaterdagavond (Halloween) organiseren vrijwilligers een spookavond voor de kinderen. Dit jaar
wordt het feest uitgeprobeerd en als het een succes is, wordt het volgend jaar groots gevierd.
c. De vergadering complementeert Rob Hubert voor wat hij allemaal voor de kinderen organiseert.
d. De keet bij de Buurtbox is een opslagruimte voor tuingereedschap van het project Bedrijven Doen.
De jongeren van de Buurtbox beheren de keet.
e. De opening van het veld van Bedrijven Doen is in het voorjaar. Er komt een voetbalveld met
kunstgras, maar de financiën zijn nog niet helemaal rond. Er zijn, op het terrein langs de Aziëweg,
door PWN enkele boomstammen neergelegd welke gebruikt gaan worden als
speelgelegenheden.
f. Gevraagd wordt naar de animo voor een speeltoestel in het Jungpark. Alleen als veel ouders
kenbaar maken, dat zij dit willen maakt het toestel een kans. Een wijkraadslid zal alle ouders
benaderen.
Projecten:
a. De Meerhoeve heeft haar hoogste punt bereikt.
b. Op deze feestelijke bijeenkomst heeft de wethouder gezegd dat het contract met AH voor een XL
supermarkt op de parkeerplaats van het winkelcentrum Schalkstad is getekend.
c. Op het Thomas Moorehofje komen 70 in plaats van 35 woonzorgvoorzieningen voor
dementerende ouderen.
d. Bernadottelaan: de gemeente zal drie voorstellen aan de bewoners doen: 1. Opnieuw asfalteren;
2. Herinrichten met profiel voor 30 km; 3. Herinrichten met profiel 50 km. Het stuk wat al klaar is, is
officieel 30 km, maar meer dan gemiddeld wordt er 50 km gereden, omdat de drempels te laag
zijn. Hierdoor kan de politie niet handhaven. De wijkraad en de werkgroep Verkeer en Vervoer van
Schalkwijk zijn van mening dat het profiel van de Bernadottelaan wat al klaar is, doorgetrokken
moet worden, maar dan wel zo, dat er gehandhaafd kan worden.
e. N.a.v. bovenstaande mededeling, wordt gemeld dat de drempels op de A. Schweitzerlaan te laag
zijn. Er kan met 50 km per uur over gereden worden. De wijkraad geeft dit signaal aan de
gemeente door, voordat het project opgeleverd wordt.
Schoon heel en veilig
a. Uit de evaluatie met de vier Schalkwijkse wijkraden en Dagelijks Beheer bleek dat het contact met
Dagelijks Beheer elk jaar verbetert en dat de meldingen serieuzer aangepakt worden. In plaats
van vier maal per jaar, is afgesproken om vijf maal per jaar bijeen te komen. De werkwijze
wanneer en bij wie wat te melden is nu uniform.
b. Op het forum van de nieuwe website van de wijkraad, die vanaf 1 december a.s. online gaat,
kunnen bewoners meldingen doorgeven.
c. Aan de gemeente is gevraagd om borden neer te zetten op het keerpunt aan het einde van de
A. Schweitzerlaan om parkeren op die plek tegen te gaan.
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d. De wijkraad gaat morgen met de gemeente en Handhaving naar de Poelpolder om de plek te
bekijken waar de jongeren een hangplek met container willen. De wijkraad wordt geadviseerd om
de omwonenden erbij te betrekken.
Communicatie:
a. Mijn Schalkwijk loopt. Komt rond 8 december uit.
b. De flyer met de aankondiging van de nieuwe website komt 1 december uit. Dan gaat de website
ook de lucht in, maar de officiële start van de nieuwe website is 13 december.
Verkeer en Vervoer
a. De rotonde op de Briandlaan is ooit aangelegd als tijdelijke oplossing om de snelheid uit het
verkeer te halen. De gemeente kan niet direct iets doen om de verkeerssituatie te verbeteren,
maar de wijkraden blijven er bovenop zitten. Aan de gemeente is doorgegeven, dat de fietspaden
van de rotonde in de winter spekglad zijn.
b. De K&R plek bij de Brede School wordt niet goed gebruikt. De wijkagent beaamt dit en geeft aan
met de scholen in gesprek te gaan om eventueel ouders bereid te vinden toezicht op zich te
nemen. Het gaat immers ook om de veiligheid van hun kinderen.
c. Europaweg: de wijkraden zijn benaderd om hun mening te geven over de nieuwe herinrichting van
de Europaweg. Het gaat om het stuk vanaf de Schouwbroekerbrug tot aan Costa del Sol. De weg
gaat van twee naar eenbaans. In het plan is rekening gehouden met de opwaardering van het
winkelcentrum. In de spits is er nog een rek van 20%.
Er kan worden gekozen uit twee opties: 1. Rotonde waarop de fietsers voorrang hebben en 2.
Voorrangspleinen waarop de auto’s op de Europaweg voorrang hebben.
- Nadeel voorrangsplein: volgens het plan kost de oversteektijd drie seconden, maar de
wijkraad denkt dat dit niet haalbaar is voor voetgangers met een fysieke beperking. Ook zijn er
veel scholen in Molenwijk, waardoor veel kinderen moeten oversteken.
- Voordeel voorrangsplein: minder gebruik van de Engelandlaan als sluiproute.
- Voordeel rotonde: haalt de snelheid uit de auto´s en veiliger voor fietsers.
Overigens kan de nieuwe herinrichting op de Europaweg ook meer verkeer op de Briandlaan en
Bernadottelaan betekenen, omdat deze route voor Meerwijkers dan sneller gaat.
Conclusie: de wijkraad kiest voor de rotondes.
50 jaar Meerwijk
De werkgroep heeft besloten toch ook een boek uit te geven, die een weerslag is van de dvd. Het
boek zal niet gratis zijn; door middel van intekenen wordt het boek tegen kostprijs verkocht.
Rondvraag
a. Melding overlast bomen van de bewoners van de zes flats aan de Meerwijkplas. De bomen
overwoekeren de balkons en ontnemen licht uit de woningen. Op de wijkschouw heeft een
gemeenteambtenaar de overlast beaamd. Een bewoner is naar de raadscommissie geweest en
daar werd gezegd dat de bomen eens per vijf jaar gesnoeid worden. Een aanwezige reageert dat
er pas een motie is aangenomen dat monumentale bomen (ouder dan 50 jaar) niet gekapt mogen
worden. Volgens een andere aanwezige gaat het om populieren en die zijn na 30 jaar op.
b. Gevraagd wordt waarom de kerstmarkt zo vroeg plaats vindt. Antwoord: wegens de vakantie en
de concurrentie. In de evaluatie zal de wijkraad dit punt wel meenemen.

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