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Kunstproject Schalkwijk
Een kunstorganisatie is door de gemeente gevraagd om een verkenning te doen naar de
mogelijkheden tot het realiseren van een kunstproject samen met bewoners in Schalkwijk. Het gaat
om projecten waarbij professionele kunstenaars samen met bewoners werken uitgaand van een
maatschappelijke vraag. Gedurende het project creëren de bewoners en de kunstenaar een artistiek
hoogwaardig gezamenlijk kunstproduct. Daarin onderscheidt dit project zich van een sociaal/cultureel
activiteit. Het achterliggend doel is dat deze activiteit een motor kan zijn voor innovatie, kritisch
denken, ontwikkelen van de creativiteit wat ten gunste komt van de bewoners en de samenleving.
Gedurende de verkenning spreekt de organisatie met diverse bewoners in Schalkwijk en organisaties
om te zien welke samenwerkingsverbanden er al zijn, welke problemen in de wijk spelen, wat
bewoners willen aanpakken en of er aangehaakt kan worden bij projecten die er al zijn.
Voorbeelden:
Vrouwen uit Delft met een taalachterstand hebben een wandkleed geborduurd, waarin te zien is
waar zij voor staan. Het resultaat was zo bijzonder dat het Delfts museum het heeft opgenomen in
hun collectie. Tijdens het borduren hebben de vrouwen elkaar leren kennen, ideeën uitgewisseld
en ze hebben zelfs een groep opgericht om de Delftse politiek te beïnvloeden. Ze hebben dus
geleerd om op te komen waar zij voor staan en invloed in de samenleving gekregen.
Verrijken van de fysieke omgeving: het betrof een groenstrook met veel hondenpoep en die een
gevoel van onveiligheid gaf. Een groep mensen hebben de honden gefotografeerd en de foto’s
daar opgehangen. Dit leidde ertoe dat de hondenbezitters elkaar aan gingen spreken wat weer
leidde tot bankjes op de groenstrook waar de hondenbezitters elkaar ontmoeten. Hiermee steeg
ook het gevoel van veiligheid.
In Holland staat een flat: een scheurkalender waarin elke bewoner van de flat een pagina heeft.
Bij voorbeeld met gerechten, foto’s van hun woning, verhalen over waar ze vandaan komen. De
kalender wordt ook verkocht.
De gemeente Haarlem heeft een kunstbudget en er is een mogelijkheid voor een aanvraag bij het
Cultuur Stimuleringsfonds of andere fondsen.
Ideeën vanuit de wijkraad onder andere:
Aanpak van het kunstwerk op het L. da Vinciplein (de nooduitgang van de parkeergarage);
Aanschuifconcerten in de zomer op het L. da Vinciplein en in de winter in de Grafische School.
Een multiculturele functie voor de nieuwe bioscoop van Schalkstad, voor cabaret, toneel, dans en
dergelijke.
Als een kunstproject in Schalkwijk doorgang kan vinden, zal bij concretisering daarvan ook met de
wijkraad worden gesproken.
Jongeren in Beweging
1 december is de stichting opgericht, ontstaan vanuit het project Jong Leiderschap van Stichting
Samen Haarlem. Stichting Jongeren in Beweging is een erkend leerbedrijf met een betaalde
coördinator voor drie dagen, vijftien vrijwilligers van twaalf tot vijftien jaar en zeven stagiaires van de
MBO opleiding Medewerkers Maatschappelijke Zorg en de HBO opleiding Pedagogiek. De stichting is
gehuisvest in de P. van de Steurstraat.
Er zijn nu drie projecten.
Ouderen on the Move: de jongeren helpen bij het leegruimen of inruimen van een kamer in
verzorg- en verpleeghuizen als familieleden hier niet toe in staat zijn. Uit dit project is een klus- en
activiteitenteam ontstaan. Het klusteam maakt bijvoorbeeld rollaters schoon of helpen de ouderen
met klusjes en het activiteitenteam organiseert spelletjesmiddagen, high tea, cupcakes versieren
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etc. Ook doen zij één op één activiteiten, zoals gesprekken voeren, wandelen of een spelletje. Via
St. Jacob en SDHD krijgt de stichting door wie hier behoefte aan hebben.
Meer Hoffelijkheid in de Samenleving, gefinancierd door de Rabobank;
Huiswerkbegeleiding in samen werking met Stichting Samen Haarlem aan groep drie tot en met
acht van de basisschool.
De stichting is in heel Schalkwijk actief.
20 maart om half acht is de officiële opening in de Ringvaart.
De wijkraad geeft aan blij te zijn met deze stichting. Afgesproken wordt om Jongeren in Beweging op
te nemen als vast agendapunt onder de zelfstandige werkgroepen.
Mededelingen
a. 5 februari was er een bestuurlijke conferentie over de top 25 jongeren. Een afgevaardigde van de
wijkraad, de wethouder, de burgemeester, het OM, politie, welzijn, de buurtvaders en het
ministerie van Justitie waren uitgenodigd. Uit de bijeenkomst blijkt dat veel mensen en instanties
er samen aan willen werken om van Schalkwijk een fijne plek voor jong en oud te maken. Een
paar voorbeelden:
Oud en Nieuw is dankzij diverse initiatieven van jongeren en instanties goed verlopen;
Op de bijeenkomst werden succesverhalen verteld over een paar top 25 jongeren;
Een presentatie van een lector over rolmodellen. Jongeren vinden het belangrijk om zich te
kunnen spiegelen of aan iemand op te trekken.
Afgesproken is om elk jaar zo’n bijeenkomst te houden en de voortgang te bewaken.
b. Op 20 maart, de NL doet-dag, gaan gemeenteambtenaren werken met de natuurwerkgroep
Meerwijkplas.
c. 31 maart is de jaarvergadering van de wijkraad. Het hoofd van de afdeling Veiligheid en
Handhaving en de Burgemeester (beheerder politiekorps) komen een presentatie geven.
d. Een aantal politieke fracties hebben een initiatiefvoorstel over burgerinitiatieven. Zij willen de kloof
tussen de burger en politiek aanpakken. 4 maart is hier een discussieavond in De Pletterij over.
e. 13 juni vindt de Midzomermarkt plaats.
Zelfstandige werkgroepen
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
Er is een grote kans dat de persleiding toch door het gebied van de Meerwijkplas komt. Deze route
kost het minst aan financiën en organisatie. De graafwerkzaamheden zullen de flora en fauna
verstoren. De Natuurwerkgroep vindt dat Rijnland netjes communiceert en het plan goed voorbereidt.
Tijdens de uiteindelijke uitvoering moet blijken of alle plannen ook gebeuren zoals bedacht.
Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark.
Deze werkgroep wordt met materiaal ondersteund door Landschap Noord Holland. Afgesproken wordt
dat ook de Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark een vast agendapunt wordt onder de zelfstandige
werkgroepen, zodat zij op de hoogte blijven van de plannen in dit gebied.
De Brug
a. 13 februari heeft De Brug een lezing georganiseerd in verband met de gebeurtenissen in Parijs en
Kopenhagen.
b. De Brug mag tot het einde van dit jaar in het ronde witte gebouwtje op de Bernadottelaan blijven.
c. De buurtvaders hebben geen bijzonderheden te melden, behalve dat het rustig is in de wijk.
d. Er komt een proef om de activiteiten van de buurtvaders uit te breiden naar andere wijken van
Schalkwijk.
Werkgroepen
Spelen en jongeren:
Elke vrijdag is er een knutselmiddag voor kinderen in Vinci 73. Dit wordt vrijwillig getrokken door een
moeder uit Meerwijk. De groep zit vol, maar ook kinderen uit Molenwijk willen erbij. De vraag is nu of
gesteld kan worden dat kinderen uit Meerwijk voorgaan. De wijkraad vindt van wel, omdat de
begeleidster het voor de kinderen uit Meerwijk doet. Aan de wijkraad van Molenwijk wordt gevraagd of
zij misschien ook zo’n activiteit kunnen opzetten.
Schoon heel en veilig
a. Het valt de werkgroep op dat de laatste tijd meldingen worden opgepakt en ondanks de winter
heeft de gemeente nog veel punten van het wijkcontract opgepakt.
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b. Er zijn veel gaten in het wegdek van de Bernadottelaan, ook in het gedeelte wat niet opgeknapt
wordt. Het is aan de gemeente doorgegeven, maar de gaten zijn nog steeds niet opgevuld.
c. De gemeente heeft in het Jungpark een trampoline ingegraven. De werkgroep zal de gemeente
vragen of zij het zand dat nog op de stoep ligt komen weghalen.
Verkeer en Vervoer
a. In het overleg van de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk is over de rotonde van de
Briandlaan gesproken. De huidige rotonde is een noodvoorziening en van tijdelijke aard, omdat in
de plannen van Schalkstad stond, dat de brug zou verdwijnen. Volgens de nieuw plannen blijft de
brug echter. De vier wijkraden sturen een brief naar de gemeente om samen met een
verkeersdeskundige een goede oplossing te vinden.
b. In de werkgroep Verkeer en Vervoer heeft de gemeente aan de wijkraden gevraagd om na te
denken of zij het Vlinderpad willen veranderen, want als de persleiding hier ingegraven wordt, is
dat ook de kans om het pad te veranderen. De wijkraad stelt een apart wandel- en fietspad voor.
De natuurwerkgroep Meerwijkplas behoudt het bestaande pad liever, omdat zij vinden dat
iedereen lopend door het gebied moet kunnen gaan, zodat men in rust de omgeving tot zich kan
nemen.
c. De uitrit van de B. van Suttnerstraat is nog steeds een gevaarlijke situatie. Twee uitritten in deze
straat hebben een verkeersdrempel, maar één uitrit heeft dat niet. De wijkraad neemt contact op
met de wijkagent.
Communicatie:
De wijkraad moet een besluit nemen om wel of niet door te gaan met Mijn Schalkwijk. Alle aanwezigen
zijn overtuigd van de meerwaarde van het blad voor Schalkwijk en als er wegens geld maar één
uitgave kan komen dan kiezen zij voor het decembernummer.
50 jaar Meerwijk
Er komt een oproep in de wijkkrant om bewoners te vinden die dit feest willen organiseren.
Rondvraag
Gevraagd wordt of er borden tegen hondenpoep op het veld aan de Thomas Morestraat mogen
komen. De wijkraad antwoordt dat de gemeente zo weinig mogelijk borden in het straatbeeld wil, maar
de werkgroep Schoon Heel en Veilig neemt het punt mee naar het overleg met Dagelijks Beheer.
Tip n.a.v. een straat met een Marokkaanse naam: het nog te bouwen nieuwbouwwijkje aan de
Italiëlaan. In deze buurt hebben de straten, namen van steden. Deze tip wordt doorgegeven aan de
wijkraad van Europawijk.

De volgende vergadering van de Wijkraad is de jaarvergadering op 31 maart
De daaropvolgende wijkraadsvergadering is 28 april 2015 om 19.30 uur in het wijkcentrum
Vinci 73.
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