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Concept
Verslag van de Wijkraadvergadering van 29 oktober 2013

Aanwezig wijkraad:

Aanwezig gasten:

Afwezig wijkraad:
Verslag:

Hans D’haene (voorzitter), Rob Hubert (secretaris), Marina Hendriks
(penningmeester), Kacem Achahboun, Liesbeth Groenewegen,
Ron Smolenaars, Tonco Tijdeman en Paula Willems (tot agendapunt 6)
Yvonne van Bourgondiën (Pré Wonen), Dennis Burgstra (wijkagent tot
agendapunt 5), Frank Hilterman (toekomstig voorzitter), Casper de France
(Elan Wonen en namens de corporaties), Krijn de Graaf (toekomstig
penningmeester), Simon Hogervorst (Meerwijkplas), Jasper Krom (toekomstig
penningmeester), Jan van de Manakker (Sociaal Lokaal), Bernadette Schaad
(bew.cie Pré Wonen), Roel Schaart (PvdA, vanaf agendapunt 4) en
Klaas van de Veen (toekomstig vicevoorzitter).
Inge Breukelman, Marcel van de Lans en Riet Spanjaart.
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Afmelding van Marcel van de Lans wegens ziekte. Het bestuur heeft namens de wijkraad een
fruitmand bezorgd.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Voorstellen
Toelichting Hans D’haene: begin dit jaar, nadat de wijkraad te horen kreeg dat het wijkcentrum
gesloten zou worden, dacht de wijkraad er nog aan om zichzelf op te heffen. Inmiddels is er veel
gebeurd. Dankzij lobby van het bestuur van de wijkraad wordt het wijkcentrum gecontinueerd en heeft
het aftredend bestuur meer dan voldoende opvolging. Wel vier mensen hebben zich voor
bestuursfuncties aangemeld terwijl zes jaar geleden Meerwijk nog een wijkraadloze periode had. De
nieuwe bestuursleden stellen zich voor:
Klaas van der Veen: vicevoorzitter.
Frank Hilterman: voorzitter
Krijn de Graaf: penningmeester
Jasper Krom: penningmeester
Rob Hubert, die in juni reeds de secretarisfunctie van Liesbeth Groenewegen heeft overgenomen,
zegt toe om nog zeker twee jaar secretaris te blijven.
Het oude en nieuwe bestuur komen nog bijeen om onder andere de taakverdeling te bespreken.
Ook Yvonne van Bourgondiën stelt zicht voor. Zij is wijkregisseur wonen bij Pré Wonen. Meerwijk is
één van de drie Haarlemse aandachtswijken van Pré Wonen. Zij heeft de regie in Meerwijk en zorgt
voor het budget, planning en overleg met de gemeente. Na een analyse van Meerwijk heeft ze een
wijkvisie geschreven, waarin onder andere staat te investeren in de uitstraling van het vastgoed. Zo
krijgen nu de drie flats aan de Baden Powellstraat, William Boothstraat en de Thomas Moorestraat
een nieuw uiterlijk.
Yvonne van Bourgondiën wil korte lijnen met de wijkraad. Ze legt uit dat ze veel samenwerkt met
Joke Vink, waarbij Joke Vink meer de complexgewijze zaken doet. Yvonne van Bourgondiën stuurt de
wijkvisie naar de secretaris toe.
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4. Wijkagent
a. De voorlichtingsavond over inbraak op 8 oktober is door 80 mensen bezocht. Vooral ouderen
waren aanwezig, terwijl juist de jongere mensen eerder slachtoffer zijn van inbraak.
b. De hekken voor het speelplein op het L. da Vinciplein zijn geplaatst. De wijkagent heeft een
sleutel en ook op het politiebureau ligt een sleutel, zodat patrouillerende agenten het plein op
kunnen.
c. Het donkere dagen offensief is weer gestart.
d. De voorbereidingen voor oud en nieuw zijn begonnen.
e. N.a.v. de jongerenoverlast op het L. da Vinciplein vertelt de wijkagent dat er acties zijn geweest.
Onder andere is er verbaliseert op het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. De overlast is
voor de politie lastig te beoordelen en wegens bezuinigingen bij de politie en andere prioriteiten
kan er niet continu gesurveilleerd worden. Dennis Burgstra verzoekt overlast te blijven melden,
maar ook door te geven wat de overlast precies is.
f. Er is een stijging in de wijk van individuele problemen. De wijkagent heeft hierover contact met het
sociaal wijkteam.
Dennis Burgstra verlaat de vergadering
Kacem Achahboun vertelt, dat ook de buurtvaders de groep op het L. da Vinciplein proberen te
benaderen, maar eigenlijk doen deze jongeren niets wat overlast veroorzaakt. Hij vraagt de
vergadering wat de buurtvaders moeten doen. De vergadering antwoordt, dat zolang ze geen overlast
veroorzaken er niets hoeft te gebeuren.
5. Verslag van 24 september 2013
Tekstueel:
a. Agendapunt 7d: de eerste zin wordt: Elan Wonen gaat de flats op de Florence Nightingalestraat,
Cornelia de Langestraat, Forelstraat, Albert Schweitzerlaan en Aletta Jacobsstraat aanpakken.
b. Agendapunt 10 Jongeren en Spelen: ‘een kinderboerderij/wildernis’, verwijderen het woord
wildernis.
Met deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
a. Agendapunt 8d: Hans D’haene vertelt dat er geld is gevonden om Mijn Schalkwijk voort te zetten.
Er komt geen decembernummer, want dat wordt niet meer gehaald. De wijkraden van Schalkwijk
hebben besloten ook geen januarinummer uit te brengen wegens de dubbele kosten van een
eigen wijkkrant en een gezamenlijke. In juni 2014 komt er weer een Mijn Schalkwijk uit en
vervolgens weer twee maal per jaar.
b. Agendapunt 10 Jongeren en Spelen: Het is een idee van Bedrijven en Omgeving. Zij hebben
financiën om braakliggende terreinen een tijdelijke invulling te geven zoals een speelplek of een
project in de openbare ruimte. De wijkraad heeft met hen diverse locaties bekeken, waaronder het
veld Teylercollege. Bedrijven en Omgeving hebben dit in behandeling genomen.
Actielijst:
De punten 33, 22, 25 en 27 zijn gebeurd en kunnen van de lijst.
6. Mededelingen
a. Het wijkcentrum wordt 14 december niet officieel geopend. Wel zal het wijkcentrum bruikbaar zijn
voor de Kerstmarkt. Bezoekers van de markt mogen naar binnen lopen en gebruik maken van de
toiletvoorzieningen. Hans D’haene neemt contact op met de gebiedsverbinder over het tijdstip van
het tekenen van het wijkcontract. Het tijdstip geeft hij door aan Liesbeth Groenewegen, zodat zij
dat in de wijkkrant kan opnemen.
b. Morgenavond organiseert de gemeente een avond voor wijkraden over de gebiedsprogramma’s.
Rob Hubert, Tonco Tijdeman en Krijn de Graaf gaan.
7. Zelfstandige werkgroepen
Natuurwerkgroep Simon Hogervorst
Simon Hogervorst brengt ter sprake wat de wijkraad kan betekenen voor de natuurwerkgroep en het
Vlinderpad. Hans D’haene reageert hierop, dat de wijkraad doet wat in haar macht ligt zoals
problemen op tafel brengen bij de gemeenteambtenaren. Hij merkt op dat het natuurgebied ‘onze’
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problematiek, dus van heel Meerwijk en dat de wijkraad wil dat het gebied zo goed mogelijk beheerd
wordt. Simon Hogervorst beaamt dit en waardeert wat de wijkraad voor het natuurgebied doet.
Conclusie: Frank Hilterman en Simon Hoervorst gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe de
wijkraad de natuurwerkgroep kan versterken.
De Brug Kacem Achahboun
De Brug heeft een lezing georganiseerd in het kader van de week van de opvoeding. De lezing werd
gegeven door een promovendus van de Universiteit van Leiden, die ouders uit alle culturen heeft
geïnterviewd over het opvoeden. Opmerkelijk was, dat er geen meetbaar verschil is tussen de diverse
culturen.
8. Werkgroepen
Jongeren en Spelen Marina Hendriks
Het aanbod van kinderwerk in Meerwijk is zeer mager. Dock richt zich op de probleemjongeren en
voor de activiteiten van de Brede School moet betaald worden. De kinderen zijn om 14.15 uur al vrij.
De wijkraad heeft net de 12- aanpak gehad, maar als de kinderen de hele middag vrij zijn is de kans
groot, dat de overlast van kinderen jonger dan 12 jaar gauw weer verergert in Meerwijk.
Marina Hendriks heeft opnieuw gekeken naar het plan om met vrijwilligers kinderactiviteiten te
organiseren. Samen met Rob Hubert heeft ze een gesprek met Mooizooi gehad voor vrijwilligers die in
Meerwijk iets met de kinderen wil gaan doen. Het idee is toen ontstaan, dat Petra van Dam de
activiteit ‘Verhalen vertellen’ voor kinderen organiseert. De kinderen leren mondelinge vaardigheden
en zich te presenteren. Voor financiering is een projectplan naar de corporaties gestuurd. De wijkraad
kan voor dit project drie middagen in de week gebruik maken van de ruimte van Dock in het
wijkcentrum. De werkgroep blijft op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor de kinderen in
de leeftijd van 8 – 12 jaar.
Op de vraag van Jan van de Manakker of er ook iets georganiseerd wordt voor de kinderen van 12 tot
16 jaar antwoordt Marina Hendriks dat de wijkagent heeft afgeraden om voor die groep vrijwilligers in
te zetten.
Projecten:
a. Het bouwplan voor de grond op de Bernadottelaan, waar nu het ronde gebouwtje van Ymere staat
is in ontwikkeling.
b. St. Jacob start met bouwen op de Aziëweg en het zorghotel op het terrein van De Entree.
c. In Boerhaavewijk wordt het voormalige Damiatecollege (LJC) gesloopt en St. Jacob zal hier gaan
bouwen.
d. Het bouwplan voor de bebouwing van het Thomas Moorehofje loopt.
e. De herinrichting Forelstraat en Jungstraat is verschoven naar 2015
Communicatie: Liesbeth Groenewegen
De werkgroep is druk bezig om in december toch een wijkkrant te laten verschijnen, nu er in december
geen Mijn Schalkwijk uitkomt (zie agendapunt 6). 1 december gaat de krant naar de drukker en
7 december zal de wijkkrant bij iedereen in de bus liggen. De kerstwerkgroep zorgt voor de zekerheid
voor een persbericht.
Schoon heel en veilig Hans D’haene
Wijkcontract: Rob Hubert geeft de laatste mutaties door aan de gebiedsverbinder. Vervolgens maakt
de gebiedsverbinder het af. 14 december wordt het contract ondertekend. De gemeente regelt de
uitnodigingen en het feest rond de ondertekening.
Verkeer en Vervoer (21 september 2013) Hans D’haene
a. Wijkraad Europawijk durft zich niet uit te spreken of de Engelandlaan een 30 of 50 kilometer weg
moet worden, omdat de meningen verdeeld zijn. Nu mag er 30 km gereden worden, maar de laan
ziet eruit als een 50 km weg en daarom kan de politie niet handhaven. Een telling V85 heeft
uitgewezen dat 85% rond de 48 km per uur rijdt. Roel Schaart legt uit dat als de gemeenteraad
een besluit neemt over hoe hard er gereden mag worden, ervan uitgaat dat de ambtenaren de
straat vervolgens goed inrichten. Ook kan het nog wel eens zijn dat achteraf blijkt dat de inrichting
van een straat anders uitpakt dan aanvankelijk werd gedacht. Dit zou ook met de
A. Schweitzerlaan kunnen gebeuren.
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b. Besproken is de toegenomen parkeeroverlast en verkeersbewegingen in Boerhaavewijk, doordat
het CBR haar intrek heeft genomen in het kantoorgebouw op de Prof. Eijkmanlaan. Ook Meerwijk
heeft last van de toegenomen verkeersbewegingen door lesauto´s.
c. Op de Niels Finsenstraat (Lidl) wordt extra gehandhaafd op eenrichtingsverkeer. De weg zal een
nieuwe inrichting krijgen.
d. De werkgroep benadert de NS om de fietskluizen op het Haverkortplein weg te halen. Deze
kluizen worden niet gebruikt. Vervolgens zal de werkgroep aan de provincie vragen om op die
plaats fietsrekken neer te zetten. Het is immers een OV-knooppunt.

9. Rondvraag
Jan van de Manakker vraagt wie de coördinatie van het wijkcentrum heeft? Hans D’haene antwoordt
dat Nico Beukeman coördineert en Pré Wonen de hoofdhuurder is. Het contract is inmiddels
getekend.
Kacem Achahboun meldt dat van 1 tot 8 november de Marokkoweek in Haarlem plaats vindt. De
opening is vrijdag 1 november om 19.00 uur in de Philharmonie.
Tonco Tijdeman stelt voor om de link van de landelijke website over inbraken op de website van
Meerwijk te zetten. Iedereen is akkoord met dit voorstel en Ron Smolenaars gaat dit uitvoeren. Idem
dito voor de applicaties van Burgernet en Leefomgeving (meldingen in de buurt).
Tonco Tijdeman vraagt waar gevaarlijke situaties naar aanleiding van de storm gemeld kunnen
worden. Antwoord: meldpunt Haarlem 14023.
Tonco Tijdeman stelt voor om lichtdoorlatende foto’s op de ramen van de nooduitgang op het
L. da Vinciplein te plakken. Alle aanwezigen gaan akkoord met dit voorstel.
10. Sluiting
Sluiting om 21.20 uur.
De volgende vergadering van de Wijkraad is 26 november 2013 om 19.30 uur in De Kas aan de
Bernadottelaan 199a.

Actielijst: (i.g.h. is in de gaten houden)
2012
39.
Link van projecten corporaties voor de website Meerwijk…………Pré Wonen en Ymere
(Elan Wonen reeds gedaan)
2013
17
Herinrichten straat Brede School in wijkcontract opnemen…….Hans
23
Checken vergunningaanvraag blokkeren wielen winkelwagentjes………Khalil
24
Bewonersavond VVE over hek speelplein L. Da Vinci …………..Hans
26
Vervolgafspraak overleg met Dock over kinder- en jeugdactiviteiten ……Rob
28
Wijkvisie Meerwijk van Pré Wonen naar Rob sturen ………. Yvonne van Bourgondiën
29
Met gebiedsverbinder tijdstip afspreken tekenen wijkcontract en vervolgens doorsturen naar
Liesbeth voor wijkkrant ……Hans
30
Burgernet, Leefomgeving en inbraakwebsite linken met Meerwijkwebsite ….. Ron
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