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www.wijkraadmeerwijk.nl

Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 25 november 2014

Wijkagent
a. Meerdere (pogingen) bedrijfsinbraken. De politie-inzet is verhoogd en met de bedrijven worden
afspraken gemaakt over te nemen maatregelen.
b. Het politiebureau van Schalkwijk gaat wegens verbouwing een half jaar dicht. Dit is de enige
politiepost die de politie in Haarlem nog behoudt naast het bureau op Koudenhorn. Bekeken
wordt of er een tijdelijk bureau in het oude postkantoor kan komen.

Mededelingen
a. Buuv: de borden met advertenties staan bij de Vomar en Vincifair.
b. Panelen van de gymzaal: er is een geschil tussen de gemeente en de aannemer. De wijkraad heeft
venomen dat buurtbewoners een handtekeningenactie begonnen zijn.
c. De gemeente heeft met de wijkraad de plek in de poelpolder bekeken, waar jongeren uit
Meerwijk graag een container willen om te kunnen hangen. Er komt een nader onderzoek. De
jongeren zullen aan de gemeente een petitie aanbieden.
d. N.a.v. de melding van overlast van bomen bij de flats aan de Meerwijkplas: de gemeente heeft
aangegeven om geen bomen te kappen als er maar één melding is binnengekomen. De
woningcorporatie en een aantal bewoners van de Elsa Brandströmstraat hebben inmiddels ook
melding gemaakt.
e. De gemeente heeft het initiatief genomen voor kunst in de wijk. Hiervoor is een bureau
ingeschakeld dat met de bewoners iets wil organiseren. De wijkraad Meerwijk heeft
geattendeerd op theater- en muziekactiviteiten in de zomer op het L. da Vinciplein en in de
winter in de Grafische School (Molenwijk).
f. Meerwijk zal de komende tijd prioriteit van handhaving krijgen.
g. 1 januari vindt de Nieuwjaarsduik van Schalkwijk In Zee plaats. Om 14.00 uur begint een dj de
zwemmers op te warmen waarna om 15.00 uur de duik plaats vindt. Zie
http://schalkwijkaanzee.nl/programma/
h. Schalkwijk Aan Zee vindt op 30 augustus plaats. Er is rekening gehouden met andere
festivalweekenden in augustus in de stad. In januari is er een bijeenkomst van de organisatie en
kunnen wijkraden ideeën aanleveren. Ideeën kunnen naar wijkraadmeerwijk@hotmail.com
gemaild worden.
i. 31 oktober vond de discussie over radicalisering, georganiseerd door de Islamitische Raad in de
Al Ikhlaasschool plaats. Uit deze discussie bleek dat er in Schalkwijk geen aanwijzingen zijn van
radicalisering. Met de vier voorzitters van de Schalkwijkse wijkraden en de stadsdeelbestuurder
zal hier nog verder over doorgepraat worden.
j. De fietstocht met de stadsdeelbestuurder was een succes. Zaken worden nu snel opgelost en
volgend jaar zal er opnieuw door Schalkwijk gefietst worden. Ook is op deze dag besproken om
de gemeenteraad uit te nodigen om naar Schalkwijk te komen.
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Zelfstandige werkgroepen
Natuurwerkgroep
a. De komende weken vindt overleg plaats over het onderhoud van het gebied Meerwijkplas, omdat
er een nieuw contract met Spaarnelanden komt.
b. De provincie gaat de subsidie om vrijwilligers te ondersteunen ter discussie brengen. De wijkraad
wil ervoor zorgen dat onze vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen.
c. De wijkraad, de natuurwerkgroep en de gemeente gaan ter plekke de situatie van de persleiding
bekijken. Vervolgens proberen zij een gemeenschappelijk standpunt te bereiken om met Rijnland
verder te praten.
De Brug
18 december is er een kerstdiner voor ouderen die weinig te besteden hebben. De wijkraad en de
drie woningcorporaties leveren hier een bijdrage aan.
Werkgroepen
Projecten:
a. De A. Schweitzerlaan is officieel geopend. De wijkraad heeft met de wethouder afgesproken, aan
haar de knelpunten door te geven. Op het overleg worden de volgende knelpunten genoemd: te
hoge drempels om de straat in te rijden en in het midden van de straat te lage drempels.
b. Bernadottelaan: de wijkraad wil het nieuwe profiel van de Bernadottelaan/Erasmuslaan
doortrekken naar de rest van de Bernadottelaan. Het is bezwaarlijk, dat er dan niet gehandhaafd
kan worden omdat Connexxion geen hoge drempels wil. In de optiek van de wijkraad is het een
ontsluitingsweg. Nu is de wethouder aan zet om een besluit te nemen.
Schoon heel en veilig
Er komt half maart een extra wijkschouw, omdat uit de schouw van juni bleek dat er veel afspraken
nog niet waren nagekomen.
Communicatie:
a. Miranda Kemper, die de nieuwe website heeft gebouwd, wil deze ook onderhouden. De wijkraad
is zeer blij met haar aanbod.
b. Het lanceren van de website en flyeren voor de website en de kerstmarkt gaat 1 december
gebeuren. Als de website in de lucht is zal er nog wel het een en ander verbeterd worden.
c. Met betrekking tot het forum van de website: iedereen mag onderwerpen aandragen. De
onderwerpen komen per mail naar de wijkraad en de websitecommissie beslist of een onderwerp
op het forum komt.
Verkeer en Vervoer
Een medewerker van de Hartekamp (A. Schweitzerlaan), de verkeersdeskundige van de politie, en de
wijkraad hebben bekeken wat de beste parkeerplek is voor de rolstoeltaxi. Besloten is om een
gedeelte van de stoep op de W. Boothstraat te verhogen. Op die plek komt dan van 9.00 tot 17.00
een parkeerverbod, waar handhaving extra op zal toezien.
Rondvraag
Voorstel om een straat een Marokkaanse naam te geven, zodat mensen met een Marokkaanse
achtergrond zich makkelijker kunnen identificeren met de plek waar zij wonen. Als voorbeeld van een
naam wordt de Nadorstraat genoemd, omdat veel mensen hun roots in het gebied rondom Nador
hebben liggen. De wijkraad neemt dit op.
De volgende vergadering van de Wijkraad is 27 januari 2014 om 19.30 uur
in het wijkcentrum Vinci 73.
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