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Conceptverslag van de Jaarvergadering van Wijkraad Meerwijk
Datum:
Plaats:

25 maart 2014
Wijkcentrum Vinci 73

Aanwezig Wijkraad: Frank Hilterman (voorzitter), Klaas van de Veen (vicevoorzitter), Rob Hubert
(secretaris), Krijn de Graaf (penningmeester), Jasper Krom (penningmeester),
Kacem Achahboun, Hans D’haene, Liesbeth Groenewegen, Marina Hendriks,
Marcel van de Lans, Marian Matthijsse en Tonco Tijdeman.
Afwezig Wijkraad: Inge Breukelman, Ron Smolenaar, Riet Spanjaart en Paula Willems
Aanwezig vertegenwoordigers: Lia Alders (Europawijk), Yvonne van Bourgondiën (Pré Wonen),
R. Busch-Cornel (kascommissie), Frits ten Dam (Pré Wonen),
Casper de France (Elan Wonen), Michel de Graaf (GOB Schalkwijk), Hans Hirs
(Boerhaavewijk), Renate van Hulten (Vinci-Fair), Toin Klok (Vinci-Food),
L. van Reenen-Homan (kascommissie), Hans Verweij (Buurtbedrijf vanaf
agendapunt 7), Joke Vink (Pré Wonen) en Dick Wijnoogst (Boerhaavewijk).
Aanwezig bewoners: zie presentielijst
Verslag:
Joke van Wittmarschen

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter opent de jaarvergadering met een hartelijk welkom. Een speciaal welkom voor de
bestuursleden van de wijkraden Europawijk en Boerhaavewijk. Frank Hilterman zegt blij te zijn met de
samenwerking van de wijkraden in Schalkwijk.
Het thema van deze avond is “Na regen komt zonneschijn”. Een jaar geleden wist de wijkraad niet of
zij en het wijkcentrum er nog zouden zijn. Nu een jaar later is er een wijkraad met een geheel nieuw
bestuur en is er een wijkcentrum met allerlei nieuwe initiatieven: “De zon schijnt weer in Meerwijk”.
2. Vaststelling van de notulen van 26 maart 2013
Tekstueel en ‘naar aanleiding van’ zijn er geen opmerkingen of vragen.
Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld met dank aan de notulist.
3. Secretarieel jaarverslag 2013
Referentie: ‘Secretarieel jaarverslag 2013’ *
Toelichting door Rob Hubert, secretaris wijkraad Meerwijk:
a. Wijkcontract: het oude bestuur en de werkgroep Heel en Schoon hebben in 2013 hard aan het
wijkcontract gewerkt. Op 14 december is het wijkcontract getekend. De plekken met veel
achterstallig onderhoud in de openbare ruimte zijn in kaart gebracht en de Bernadottelaan zal
geasfalteerd worden. Afspraken hierover zijn met de gemeente, Spaarnelanden, Politie,
Handhaving en de corporaties vastgelegd.
b. Overleg wijkraden Schalkwijk: om de zes weken is er een vergadering met de vier wijkraden van
Schalkwijk, de gemeente, Dock, handhaving, politie en corporaties. Ook is er om de zes weken
een overleg over het verkeer en vervoer met de vier wijkraden, de fietsersbond en de gemeente.
c. Evenementen: de volgende evenementen zijn mogelijk gemaakt door ondersteuning van de
wijkraad: Midzomermarkt, Kerstmarkt en -samenzang, Schalkwijk aan Zee en Schalkwijk in Zee.
d. Aanpak woningen:
- De wijkraad heeft een traject geïnitieerd waarin Ymere en de gemeente de mogelijkheden
bekijken om iets aan de uitstraling van de flats op de Bernadottelan en M.L. Kinglaan te doen.
Uiterlijk in 2016 komt hier meer duidelijkheid over;
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Elan Wonen is bezig de flats op de Florence Nightingalestraat, Cornelia de Langestraat,
Forelstraat, Albert Schweitzerlaan en Aletta Jacobsstraat op te knappen;
- Pré Wonen geeft de drie flats op de Baden Powellstraat, William Boothstraat en
Thomas Moorestraat een nieuw uiterlijk.
Door deze flats aan te pakken wordt de uitstraling van de wijk verbeterd.
e. Behoud wijkcentrum: het oude bestuur heeft er alles aan gedaan om het wijkcentrum open te
houden en met hulp van Pré Wonen is dat gelukt. De wijkraad is Pré Wonen hier heel dankbaar
voor. Het wijkcentrum heeft de naam Vinci 73 gekregen.
Werkgroepen
a. Spelen/jongeren:
Omdat Dock minder in de wijk aanwezig is en de kinderen van de Brede School door het nieuwe
continurooster al vroeg in de middag uit school zijn, heeft de wijkraad zich ingezet om een
activiteit voor de kinderen te organiseren. Het is geworden: ‘Verhalen vertellen’. De kinderen leren
mondelinge vaardigheden en zich te presenteren. De corporaties financieren dit project en ook in
2014 wordt ‘Verhalen vertellen’ gecontinueerd.
b. Projecten
• A. Schweitzerlaan: de bewoners, wijkraad en fietsersbond hebben zich verzet tegen de
plannen van de gemeente. Uiteindelijk heeft de raad ingestemd met de wens van de
bewoners. Op 7 april 2014 beginnen de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting.
• Aziëweg: St. Jacob is begonnen met de bouw van woonzorgcentrum De Meerhoeve.
• De Al Ikhlaasschool op de Stresemannlaan verhuist in 2014 naar het stenen gebouw aan de
Aziëweg (voormalig Teylercollege).
c. Natuur en Milieu
De werkgroep Meerwijkplas is een zelfstandige werkgroep gelieerd aan de wijkraad.
Simon Hogervorst is de trekker van deze werkgroep die al tien jaar bestaat. 13 à 15 vrijwilligers
onderhouden het natuurgebied op ecologische wijze. Het gebied strekt zich uit van de Aziëweg tot
aan de Molenplas en bevat zeldzame flora. Samen met de gemeente en met ondersteuning van
de wijkraad is er een beheersplan gemaakt. Frank Hilterman merkt op dat hij met
Simon Hogervorst door het gebied van de Meerwijkplas heeft gelopen en zeer onder de indruk is
van wat de werkgroep doet.
d. De Brug
Ook dit is een zelfstandige werkgroep. Zij doen het buurtvaderproject en in juni hebben ze een
grote schoonmaakactiviteit op het L. da Vinciplein en omstreken gehad. Dat zal dit jaar weer
gebeuren.
De verslagen van de wijkraadsvergaderingen zijn te vinden op de website van de wijkraad
www.wijkraadmeerwijk.nl. Voor wie daar behoefte aan heeft, kan het verslag van de
wijkraadsvergadering ook per e-mail toegestuurd krijgen. Opgeven via wijkraadmeerwijk@hotmail.com
Verslagen van de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk en het Vier wijkradenoverleg Schalkwijk
zijn te vinden op de website www.wijkradenschalkwijk.nl
Vragen en reacties
a. Een bewoner van een flat op de Erasmuslaan merkt op, dat hij niets van de plannen van Ymere
heeft gehoord. Rob Hubert legt uit dat er nu een voortraject van onderzoek gaande is en er nog
geen besluiten worden genomen. De wijkraad zal aan Ymere naar de stand van zaken vragen.
b. Een bewoner vraagt of er met de asfaltering van de Bernadottelaan er ook een nieuw riool komt?
Rob Hubert antwoordt van niet. Het gaat alleen om een nieuwe asfaltlaag van het gedeelte
Aziëweg tot aan de Jane Addamsstraat.
c. Een bewoner zegt zich te ergeren aan de houten aanbouw van de groenteboer op de hoek
Bernadottelaan / Marshallstraat. Michel de Graaf, de gebiedsverbinder neemt dit op.
4. Financieel Jaarverslag 2013 en kascommissie
Referentie: ‘Begroting subsidiejaar 2013 en Werkelijke uitgaven 2013’*
Toelichting van Krijn de Graaf, penningmeester wijkraad Meerwijk
Marina Hendriks was in het jaar 2013 penningmeester. Via de beamer laat Krijn de Graaf de uitgaven
van de wijkraadkosten 2013 zien, waaruit blijkt dat de wijkraad binnen het budget is gebleven. Het
overgebleven bedrag moet de wijkraad aan de gemeente terugbetalen.
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Kascommissie
De Kascommissie van 2013, mevrouw R. Busch-Cornel en mevrouw L. van Reenen-Homan stellen
aan de vergadering voor, decharge te verlenen aan de penningmeester voor het gevoerde beheer.
Het voorstel wordt door de vergadering met applaus aangenomen.
Benoeming kascommissie 2014: Mevrouw R. Busch-Cornel en mevrouw L. van Reenen-Homan.
5. Begroting 2014
Referentie: ‘Begroting subsidiejaar 2014 wijkraad Meerwijk’
Toelichting Krijn de Graaf:
Via de beamer presenteert Krijn de Graaf de begroting. Deze is gebaseerd op de begroting van het
vorige jaar. De huur is nog een schatting, maar zal niet hoger zijn.
Vragen: n.a.v. de financiën zijn er geen vragen of opmerkingen.
6. Mandaat voor de wijkraadsleden voor het nieuwe werkjaar 2014
De huidige wijkraadsleden zijn:
Kacem Achahboun, Liesbeth Groenewegen, Marina Hendriks, Rob Hubert, Marcel van de Lans,
Riet Spanjaart, Tonco Tijdeman en Paula Willems.
Van de wijkraad nemen afscheid: Inge Breukelman, Hans D’haene, en Ron Smolenaar.
Nieuwe wijkraadsleden zijn: Frank Hilterman, Jasper Krom, Marian Matthijsse en Klaas van de Veen.
Aftredende bestuursleden:
Hans D’haene voorzitter,
Liesbeth Groenewegen, secretaris (reeds per 1 juni 2013),
Marina Hendriks, penningmeester
Nieuwe bestuursleden:
Frank Hilterman, voorzitter
Klaas van de Veen vicevoorzitter
Rob Hubert, secretaris (reeds sinds 1 juni 2013)
Krijn de Graaf, penningmeester
Jasper Krom, tweede penningmeester
De voorzitter vraagt aan de vergadering om mandaat aan de nieuwe wijkraad te verlenen.
Met applaus verleent de vergadering mandaat aan de wijkraad.
Frank Hilterman neemt namens de wijkraad afscheid van Hans D’haene. Frank Hilterman merkt op,
dat hij in een gespreid bedje is terecht gekomen dat hij te danken heeft aan het oude bestuur. Zij
hebben zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet en veel voor de wijk bereikt. Het oude
bestuur wordt door de aanwezigen met luid applaus bedankt.
Op zijn beurt bedankt Hans D’haene de wijkraadsleden voor de intensieve samenwerking in de
afgelopen vijf jaar. Tevens bedankt hij de woningcorporaties, gemeenteambtenaren, de andere
wijkraden in Schalkwijk, de leden van de werkgroep Vinci 73, Dock, de werkgroep Meerwijkplas, De
Brug, de wijkagent en de bewoners van de wijk voor hun samenwerking. Vooral de vele
schouderklopjes die Hans D’haene van de wijkbewoners kreeg, heeft hem erg goed gedaan.
Plannen komend jaar:
Toelichting Frank Hilterman, voorzitter
• De bewoners meer activeren en betrekken bij de wijk. Als voorbeeld geeft Frank Hilterman het
project SamenvoorElkaar van de wijk Bosch en Vaart.
• Nieuw wijkcontract: het huidige wijkcontract loopt tot 14 december 2014 en er zijn al plannen voor
een nieuw wijkcontract.
• Bedrijven doen: dit wordt georganiseerd door Bedrijven en Samenleving waarin grote Haarlemse
bedrijven als Vialis, Nedtrain, Pré Wonen en Enschedé vertegenwoordigd zijn. Zij willen
braakliggende terreinen, waar de komende jaren nog niet op gebouwd wordt een
maatschappelijke invulling geven. In Meerwijk willen zij op de plek waar nu het rode noodgebouw
van het Teylercollege staat en dat binnenkort gesloopt wordt, een speelplek voor jongeren
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creëren. De gemeente stelt het terrein voor twee jaar ter beschikking en dan wordt het project
geëvalueerd.
Richting de politiek: n.a.v. de collegeonderhandelingen en het verkiezingsdebat wat door de
wijkraden van Schalkwijk georganiseerd is, hebben de vier Schalkwijkse wijkraden een brief naar
de nieuwe gemeenteraadsleden gestuurd om Schalkwijk onder de aandacht van de politiek te
houden.

7. Thema: Na regen komt zonneschijn
Er zijn vier spreker uitgenodigd: Frits ten Dam van woningcorporatie Pré Wonen, Toin Klok van VinciFood, Renate van Hulten van Vinci-Fair en Hans Verweij van Buurtbedrijf. Deze organisaties maken
nu allemaal gebruik van het wijkcentrum en door deze organisaties heeft het wijkcentrum een
doorstart kunnen maken. Zij gaan deze avond vertellen wat zij doen.
Pré Wonen, Frits ten Dam
Een jaar geleden stond hij op de jaarvergadering van de wijkraad zijn verwachtingen uit te spreken en
deze verwachtingen zijn uitgekomen. De wijkraad dankt Pré Wonen voor de inzet, maar Pré Wonen is
de wijkraad dankbaar voor haar inzet voor het behoud van het wijkcentrum. Ook de gemeente heeft
zich hard gemaakt om het wijkcentrum te behouden: de huurprijs is verlaagd en daarom kunnen deze
organisaties gebruik maken van het wijkcentrum.
Pré Wonen is de hoofdhuurder. Voor deze constructie is op verzoek van de gemeente gekozen. Op
de bovenverdieping zijn flexibele werkplekken met openbaar wifi-gebruik. Mensen die in of voor de
wijk werken zoals corporatiemedewerkers, gemeenteambtenaren, zzp’ers etc. kunnen hier werken en
elkaar ontmoeten. Ook is er een grote vergaderzaal beschikbaar voor bijvoorbeeld de
wijkraadvergadering, maar deze zaal kan ook oor anderen gehuurd worden, al of niet met gebruik van
catering van Vinci-Food.
Toin Klok, Vinci-Food
Vinci-Food is een initiatief van de stichting Perspectief voor leerwerkbedrijven. Het is een
café/restaurant op de wijze van de Kloosterkeuken en de Ripper. Jongeren die het middelbaar
onderwijs niet konden afmaken krijgen bij Perspectief een opleiding. Toin Klok benadrukt dat
Vinci-Food de bewoners van Meerwijk en omstreken nodig heeft, zodat deze jongeren kunnen leren.
Perspectief heeft zijn best gedaan om een laagdrempelige maar gezellige plek van het restaurant te
maken.
Vanuit Vinci-Food bezorgen www.dejongenhaarlem.nl een maaltijd of hapjes bij de mensen thuis.
Vragen:
• N.a.v. de vraag of Vinci-Food ook in de vakanties open is antwoordt Toin Klok dat dit het geval is.
Alleen in de zomervakantie gaan ze waarschijnlijk twee weken dicht.
Vanaf volgende week is Vinci-Food ook op zaterdag open. Het doel is om straks zes dagen in de
week open te zijn.
• Gevraagd wordt of er een biljarttafel geplaatst kan worden? Toin Klok antwoordt dat dit
bespreekbaar is. Op de vraag of er ook twee tafels kunnen staan, zodat de biljartclub van
Meerwijk weer kan spelen ligt moeilijker. Hierop wordt de opmerking gemaakt dat er in het
Schalkererf meerdere biljartclubs waren die noodgedwongen moesten stoppen. Nu kan de laatste
biljartclub van Meerwijk ook niet meer in de wijk terecht. Naar het wijkcentrum van Europawijk kan
niet worden uitgeweken, want daar is geen plek meer.
Renate van Hulten, Vinci-Fair
Vinci-Fair is een tweedehands kleding- en cadeauwinkel. Het is een project van Heliomare,
Hartenkamp, Werkdag (Paswerk) en het RIBW. Iedereen kan kleding inbrengen en wat de cliënten in
de dagcentra maken wordt in Vinci-Fair verkocht.
Ook in de wijk gaan ze veel doen, zoals post rondbrengen in de buurt, zwerfvuil verwijderen en kleine
klusjes voor ouderen zoals hen naar de tandarts of naar het wijkcentrum brengen. Straks zijn er
zestien medewerkers: mensen met afstand op de arbeidsmarkt. Het doel is om die mensen een stapje
verder te brengen.
Vragen
• Kan je ook bij Vinci-Fair terecht om een broek korter te laten maken? Renate van Hulten
antwoordt van niet, hiervoor kan je bij De Kas terecht.
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De opmerking wordt gemaakt dat het jammer is dat je eerst door het restaurant moet om in de
winkel te komen. Renate van Hulten beaamt dit en ze hoopt daarom op mond tot mond reclame.
Ze merkt wel dat mensen vaker terugkomen in de winkel en dat vindt ze een goed teken.
Geadviseerd wordt een pijl richting de winkel aan te brengen.

Hans Verweij, Buurtbedrijf
Buurtbedrijf is een project van Ymere, Pré Wonen, Elan Wonen, de gemeente, Spaarnelanden en
Paswerk. Het doel is de leefbaarheid in de wijk verbeteren en het gevoel van veiligheid te vergroten
door een schone en hele wijk. Een ander belangrijk doel is om mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt een stapje verder te brengen. In Oost is dit al goed gelukt: zes mensen hebben een
baan gevonden en drie mensen zijn een vervolgtraject ingegaan.
Voorbeelden van wat Buurtbedrijf doet:
• Wijkbewoners die reguliere bedrijven niet kunnen betalen, kunnen zich voor een klus melden aan
de balie in het wijkcentrum. Dat kan gaan om een verhuizing of iemand naar de tandarts brengen.
De balie geeft de ‘boodschap’ door aan de juiste persoon. Er wordt wel een kleine bijdrage
gevraagd.
• Melden van afval, onkruid, fietswrakken en dergelijke. De wijkploeg gaat dit dan verwijderen.
• Buurtbedrijf werkt ook voor de gemeente en corporaties. Zo hebben ze voor corporaties de boxen
van een flat leeggeruimd.
In januari is Buurtbedrijf in Meerwijk begonnen en er zijn nu al geluiden, dat Meerwijk er schoner
uitziet.
N.a.v. het weghalen van grof vuil ontstaat er in de zaal verwarring of bewoners het meldpunt of
Buurtbedrijf moeten benaderen. Ook vraagt men zich af of Buurtbedrijf dan niet goedkoop het werk
oplost wat Spaarnelanden laat liggen, terwijl zij er verantwoordelijk voor zijn. Michel de Graaf
(gebiedsverbinder) legt uit dat Buurtbedrijf nog in een experimentele fase zit en er nog goed moet
worden gekeken naar de juiste stroomlijnen.
Ook vragen mensen zich af of het wel slim is om continu het vuil weg te halen, omdat bewoners dan
gaan denken: “Het wordt toch wel opgeruimd”. Een tegengeluid is, dat hoe schoner de wijk, hoe
minder de mensen afval op straat durven te zetten. Vuil trekt immers vuil aan. Hans Verweij legt uit dat
Buurtbedrijf weegt hoeveel kilo afval zij weghalen. Hieraan is dan te zien of de hoeveelheid afval op
den duur verminderd. Ook weet Buurtbedrijf op welke plekken vaak afval ligt zodat handhaving daar
beter op kan surveilleren.
Meer weten over Buurtbedrijf of heeft u een klus: zie www.bbhaarlemoost.nl,
facebook: buurtbedrijf haarlem oost of kom langs bij de balie in het wijkcentrum.
8. Mededelingen en rondvraag
•
Waarschuwing over inbraken. De laatste tijd gebeurt het vaak dat inbrekers in de gaten houden
wanneer iemand boodschappen gaat doen en breken dan in. Rob Hubert dit punt meenemen
naar de wijkraadsvergadering, waar ook de wijkagent bij aanwezig is.
•
Melding van een ingeslagen groot raam in het gebouw Loevestein (hoek M.L.King/Erasmuslaan).
9. Afsluiting
De voorzitter bedankt alle bewoners, sprekers en vertegenwoordigers voor hun aanwezigheid en
inbreng. Hij hoopt iedereen volgend jaar of op één van de wijkraadvergaderingen weer te zien. Alle
aanwezigen worden uitgenodigd om nog een drankje te drinken.
Sluiting 21.50 uur
* Jaarverslagen en begroting zijn te vinden op www.wijkraadmeerwijk.nl/Uw-wijk/Vergaderingen/
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