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Aanwezig Wijkraad: Frank Hilterman (voorzitter), Klaas van de Veen (vicevoorzitter),
Marian Matthijsse (secretaris), Krijn de Graaf (penningmeester), Haluk Ari (loco
secretaris), Kacem Achahboun, Liesbeth Groenewegen en Natasja Hendriks.
Afwezig Wijkraad: Miriam van Dun, Jasper Krom (penningmeester), Marcel van de Lans, Riet
Spanjaart, Tonco Tijdeman en Paula Willems
Aanwezig bewoners en vertegenwoordigers: zie presentielijst
Verslag:
Joke van Wittmarschen

1. Opening en welkom door de voorzitter
De voorzitter opent de jaarvergadering met een hartelijk welkom.
Aan de agenda wordt het punt Jongeren in Beweging toegevoegd. 20 maart was de officiële start van
deze stichting en het filmpje wat toen gedraaid werd laat de wijkraad graag aan alle bewoners van
Meerwijk zien.
2. Vaststelling van de notulen van 25 maart 2014
Tekstueel: geen op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld met dank aan de notulist.
N.a.v.
- pagina 2: houten aanbouw van de groenteboer op de hoek Bernadottelaan/Marshallstraat:
Hakima Sallemine, contactpersoon integrale handhaving Schalkwijk vertelt dat er inmiddels een
nieuwe eigenaar is en zij erop toe zal zien dat de houten aanbouw verdwijnt.
- loszittende panelen van de gymzaal op het bovenplein van het L. da Vinciplein: de gemeente
heeft toegezegd de panelen op 6 april 2015 te repareren.
3. Jaarverslag 2014 Referentie: ‘Jaarverslag wijkraad Meerwijk 2014’ *
Toelichting door Frank Hilterman, voorzitter:
N.a.v.
a. wijkkranten: het gezamenlijke blad Mijn Schalkwijk komt in 2015 waarschijnlijk alleen in december
uit. De wijkraad zal dan in 2015 drie wijkkranten zelf uitbrengen.
b. N.a.v. de website: de voorzitter vraagt aandacht voor het forum op de website www.wijkraadmeerwijk.nl. Alle bewoners kunnen via het forum reageren en de wijkraad voeden met wat er
speelt in de wijk.
c. Vier wijkradenoverleg: dit is een overleg met de wijkraden van Schalkwijk over overstijgende
wijkzaken. Belangrijke informatie uit dit overleg komt op de website van de wijkraad of in de
wijkkrant te staan. De verslagen zijn te lezen op: www.wijkradenschalkwijk.nl
d. Vinci 73: 6 maart jl. heeft Vinci 73 haar eenjarig bestaan gevierd. De wijkraad is blij met Vinci 73
en zal mogelijkheden voor meer laagdrempelige activiteiten nog bekijken.
e. Spreekuur: de wijkraad houdt geen spreekuur meer, omdat er geen animo voor was. Het is altijd
mogelijk om de wijkraad te bellen of te mailen.
f. Meerhoeve: bij het gebouw komt een speciale tuin waar ook omwonenden van mogen genieten.
g. Winkelcentrum Schalkstad: formeel valt het winkelcentrum binnen de wijkraadgrenzen van
Meerwijk, maar de vier wijkraden hebben afgesproken dit gebied samen op te pakken.
h. Wijkraadsoverleggen: de laatste tijd zijn tot vreugde van de wijkraad vaak raadsleden aanwezig.
De natuurwerkgroep van de Poelbroekpark en Jongeren in Beweging worden in 2015 als
zelfstandige werkgroepen aan de agenda toegevoegd.
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i.
j.

k.
l.

De Brug: aan Spaarnelanden wordt gevraagd of de jaarlijkse schoonmaakactie met de kinderen
uitgebreid kan worden.
Veld bij het Spijkerboorpad: het veld wordt samen met de jeugd en bewoners uit de buurt
ontwikkeld door Bedrijven Doen: Haarlemse bedrijven die zich georganiseerd hebben om samen
maatschappelijk te ondernemen. In mei 2015 wordt het veld officieel geopend.
Evenementen: Het buurtfeest in Meerwijk Noord zal wegens groot succes ook in 2015 weer plaats
vinden.
Rob Hubert is afgetreden als secretaris. Hij heeft veel betekent voor de activiteiten voor jongeren
en namens de wijkraad bedankt de voorzitter hem daarvoor. Een bos bloemen is naar hem
onderweg.

De verslagen van de wijkraadsvergaderingen zijn te vinden op de website van de wijkraad
www.wijkraad-meerwijk.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
4. Financieel Jaarverslag 2014 en kascommissie Referentie: ‘Financieel jaarverslag 2014’*
Toelichting van Krijn de Graaf, penningmeester
a. In 2014 is de wijkraad onder het budget gebleven. Het restant moet aan de gemeente
terugbetaald worden.
b. De grootste kosten zijn de wijkkranten. Deze zijn belangrijk om de bewoners van Meerwijk te
informeren. De huur is lager dan gebruikelijk, omdat de wijkraad geen kantoor meer huurt, maar
gebruik maakt van flexplekken.
c. De kinderactiviteiten worden gefinancierd door de drie woningcorporaties. In 2015 hebben de
corporaties minder mogelijkheden om geld te sponsoren en daarom is de wijkraad op zoek naar
nieuwe sponsors.
Kascommissie
De Kascommissie van 2014, 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 2015: Mevrouw R. Busch-Cornel en mevrouw L. van Reenen-Homan.
De kascommissie krijgt van de wijkraad een bos bloemen, waarbij de voorzitter opmerkt dat er ook
een bos bloemen voor Miranda Kempers is. Zij heeft de website ontwikkeld en onderhoudt deze ook.
5. Begroting 2015
De voorzitter legt uit waarom er nog geen begroting voor 2015 is: In 2014 is een werkgroep ingesteld
bestaande uit wijkraadsleden van wijkraden in Haarlem, gemeenteambtenaren en raadsleden om een
nieuwe verdeling van de wijkraadsgelden te bedenken. De gemeente heeft dit uitgewerkt in een
nieuwe verordening, die nu ter inspraak ligt. Zodra de verordening vastgesteld is weten de wijkraden
wat hun budget voor 2015 wordt en kan de wijkraad een begroting maken.
N.a.v. het jaarverslag en de financiën zijn geen vragen of opmerkingen.
6. Mandaat voor de wijkraadsleden voor het nieuwe werkjaar 2015
De huidige wijkraadsleden zijn: Kacem Achahboun, Liesbeth Groenewegen, Frank Hilterman,
Jasper Krom, Marcel van de Lans, Marian Matthijsse. Riet Spanjaart, Tonco Tijdeman,
Klaas van de Veen en Paula Willems.
Van de wijkraad nemen afscheid: Marina Hendriks en Rob Hubert.
Nieuwe wijkraadsleden zijn: Haluk Ari, Miriam van Dun en Natasja Hendriks.
Met applaus geven alle aanwezigen de wijkraad mandaat voor het komend werkjaar.
Stichting Jongeren in Beweging
Najima Abdeli, coördinator van de stichting Jongeren in Beweging laat een filmpje zien, waaruit blijkt
wat zij voor en met de ouderen doen. Stichting Jongeren in Beweging is een erkend leerbedrijf met
een betaalde coördinator voor drie dagen, vijftien vrijwilligers van twaalf tot vijftien jaar en zeven
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stagiaires van de MBO opleiding Medewerkers Maatschappelijke Zorg en de HBO opleiding
Pedagogiek.
Er zijn nu twee teams: het klusteam (inpakken/uitpakken spullen bij verhuizing, rollator schoonmaken
etc.) en het activiteitenteam (spelletjesmiddagen, high tea, cupcakes versieren etc.). Via St. Jacob en
SDHD krijgt de stichting door wie hier behoefte aan hebben.
7. Thema: Openbare Orde en Veiligheid
Sprekers: Bernt Schneiders en Linda Vos
Voordat Bernt Schneiders over het thema openbare orde en veiligheid vertelt, wil hij eerst kwijt, dat
toen na de gemeenteraadsverkiezingen de stadsdelen onder het nieuwe college werden verdeeld, hij
met plezier voor Schalkwijk gekozen heeft. Het bevalt hem goed en elke week is hij wegens een
activiteit in Schalkwijk te vinden. Wat Meerwijk betreft heeft hij drie weken geleden met de buurtvaders
meegelopen, De KAS en Vinci 73 bezocht en gesprekken met de wijkraad gevoerd. Het valt hem op
dat er veel kracht in de wijk is en dat veel mensen actief voor hun wijk zijn. Hij merkt dat er in
Schalkwijk korte lijnen zijn, waardoor snel zaken geregeld kunnen worden. Bernt Schneiders vindt
Schalkwijk een wijk waar weinig gezeurd wordt, maar wel aangepakt.
Openbare Orde en Veiligheid
a. Als burgemeester is Bernt Schneiders verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.
Gerelateerd aan vergelijkbare steden is Haarlem veilig, maar Bernt Schneiders vertelt dat er een
verschil is tussen objectieve (cijfers) en subjectieve (gevoel) veiligheid.
b. Het is niet alleen de politie die voor veiligheid zorgt. Diverse partners helpen hier aan mee zoals
jongerenwerk, de gemeente (schone en hele omgeving), handhaving, de infrastructuur etc.
Bernt Schneiders vindt dat deze integrale aanpak in Haarlem goed geregeld is.
c. Ook het voorlichten van bewoners hoort bij het veiligheidsgevoel. Als er in een bepaalde buurt een
inbraakgolf gaande is, wordt de buurt gewaarschuwd en krijgen de bewoners voorlichting.
d. Top 25: twee jaar geleden is begonnen met een offensief om een groep jongeren in Schalkwijk
aan te pakken. 25 jongeren zijn in beeld gebracht en hebben een brief gehad en huisbezoek van
de burgemeester. De aanpak bestond uit repressie (continu in de gaten houden en straffen) en
vervolgens het bieden van perspectief (stage/werk), om de jongeren structureel uit deze situatie te
houden. De afgelopen twee jaar zijn zes jongeren op het goede spoor. Dit lijkt niet veel, maar het
is een kwestie van een lange adem.
e. Frank Hilterman vult aan dat het dit jaar met oud en nieuw aanzienlijk rustiger was in Schalkwijk.
Hij denkt dat de aanpak om met diverse jongerenorganisaties samen te werken goed heeft
uitgepakt. Hij merkt dat veel jongeren bezig zijn zich te heroriënteren en een positieve bijdrage
aan de wijk willen leveren.
Veiligheid en Handhaving
Toelichting van Linda Vos, gemeente Haarlem
Vorig jaar zijn de afdelingen Veiligheid en Handhaving samengevoegd, waardoor beleid en uitvoering
nu samengaan. Het is belangrijk dat Handhaving goed op de hoogte is van wat er leeft in de wijk,
zodat zij daarop kunnen anticiperen.
Handhaving heeft drie speerpunten:
1. Beleid en uitvoering bij elkaar;
2. Vergroten van de dienstverlening (niet alleen bonnen schrijven, maar ook problemen oplossen);
3. De zichtbaarheid vergroten.
Handhaving bestaat uit de teams:
- Integrale handhaving: jeugdoverlast, honden, afval, uitstallingen, drank- & horecawet. Voor
Schalkwijk is de contactpersoon Hakima Sallemine
- Parkeren
- Veiligheidsteam: top 25, woninginbraken, overvallen op ondernemers, keurmerk veiligheid
ondernemen en in het centrum uitgaansoverlast en coffeeshops. De contactpersoon voor
Schalkwijk is Kitty van Tooren.
Handhaving baseert zich op de cijfers. Linda Vos laat via de Powerpoint presentatie de cijfers zien,
waaruit blijkt dat sinds 2012 in Schalkwijk de woninginbraken en afvalmeldingen dalen en de
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jeugdoverlast toeneemt. Met betrekking tot de jeugdoverlast kunnen de toenemende cijfers te maken
hebben met de promotie om te melden. De wijkagent vult aan, dat het ook te maken kan hebben met
de ramadan die dit jaar in de zomer viel. Met betrekking tot de dalende afvalmeldingen: handhaving
heeft hier extra op gelet en beboet.
Als laatste merkt Linda Vos op, dat in Meerwijk veel initiatieven zijn om de wijk leefbaar te maken en
houden. Onder andere: Het buurtbedrijf, Vinci 73, De Kas, Buurtbox, buurtvaders, container
Poelpolder, buurtwijk Noord, voetbalveldjes, huiskamergroep, Streetwise en Jongeren in Beweging.
N.a.v. vragen en opmerkingen uit de zaal
Jongeren
a. Een melding van twee groepen jongeren omgeving P. van der Steurstraat en Rousseaustraat. De
wijkagent vertelt dat deze groepen bij de politie al bekend zijn. Het onderzoek naar de
Rousseaustraat is inmiddels afgerond en deze jongeren hebben al huisbezoek gehad.
b. Bilal Akachar, de voorzitter van Jongeren in Beweging vraagt of de gemeente vindt dat er een rol
is weggelegd voor de jongeren. Linda Vos antwoordt bevestigend en dat de gemeente daarom zo
blij is met alle initiatieven.
c. Kristy Vink, jongerenwerker van Dock, vindt het belangrijk dat jongeren zich gehoord voelen. Als
ze een idee hebben voor een voetbalveldje of hangcontainer en ze gaan daarvoor, dan is snel
resultaat van belang, omdat ze anders ontmoedigd worden.
d. N.a.v. de hangcontainer (wens van jongeren uit Meerwijk) merkt een bewoner op dat de jongeren
een mooie presentatie hebben gegeven en vraagt naar het vervolg van het project?
Frank Hilterman antwoordt dat er afspraken gemaakt worden en de verantwoordelijkheid geheel
bij de jongeren ligt. Er komt eerst een proef van drie maanden die geëvalueerd wordt. Als de
jongeren er een puinhoop van maken, wordt de container direct weggehaald. Dit is allemaal
vastgelegd en is voor de gemeente ook een belangrijk punt om toestemming te geven.
Een bewoner stelt voor dat als deze groep jongeren ooit uit de container vertrekt en er een nieuwe
groep komt, met die groep opnieuw afspraken te maken. Alle aanwezigen zijn het hier mee eens.
e. De heer Mounji van stichting Samen Haarlem vertelt dat twee onderzoekers in opdracht van de
gemeente voor onderzoek naar rolmodellen tien minuten met de stichting gesproken hebben. Ze
zouden terugkomen, maar dit is nooit gebeurd. Linda Vos pakt dit op.
Afval:
Een bewoonster vraagt om verbodsborden voor het voeren van eenden. Het voeren van eendjes is
echter niet verboden en daarom kan daar niet op gehandhaafd worden.
Verkeersveiligheid
a. Meerdere bewoners begrijpen de logica van de voorrangsregelingen in Meerwijk niet. Op dezelfde
weg kunnen meerdere regelingen van toepassing zijn. De wijkagent legt uit dat dit te maken heeft
met ontsluitingswegen en de busroute. Er is wetgeving die bepaalt welke voorrangsregelingen
voor deze wegen gelden.
b. Meerdere bewoners begrijpen de logica van 30 en 50 km in Schalkwijk niet. Zo kan het zijn dat
eenzelfde weg in de ene wijk 30 km en in de andere wijk 50 km is. Voorbeelden: Eijkmanlaan/
Bernadottelaan en Groningenlaan/A. Schweitzerlaan/Briandlaan. Roel Schaart, de trekker van de
werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk zal dit punt meenemen.
8. Mededelingen en rondvraag

Hans D’haene ex-voorzitter van de wijkraad complimenteert en bedankt Frank Hilterman voor wat
hij in dit jaar allemaal voor Meerwijk heeft gedaan. Met applaus beaamt de zaal dit compliment,
waarop Frank Hilterman benadrukt dat hij dit kan doen, dankzij de vele actieve bewoners en
organisaties in de wijk.
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 21.30 uur
* Jaarverslagen en begroting zijn te vinden op www.wijkraad-meerwijk.nl
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Presentielijst
wijkraad:

Frank Hilterman (voorzitter)
Klaas van de Veen (vicevoorzitter)
Marian Mathijsse (secretaris)
Krijn de Graaf (penningmeester)
Haluk Ari (loco secretaris)
Kacem Achahboun
Liesbeth Groenewegen
Natasja Hendriks

vertegenwoordigers
Stichting Jongeren in Beweging

Najima Abdeli
Bilal Akachar
Joyce Jacobsz

buurtvaders
wijkraad Europawijk

Hans Hirs
Dick Wijnoogst

De Brug

Mostapha el Aicha

PvdA

Roel Schaart

Pré Wonen

Yvone van Bourgondiën

Stichting Samen Haarlem

M. Mounji

Dock

Kristy Vink

Gemeente Haarlem

Michel de Graaf (gebiedsverbinder)
Hakima Sallemine (contactpersoon handhaving)
Linda Vos (hoofd afdeling handhaving en veiligheid)
Bernt Schneiders, (stadsdeelwethouder en Openbare orde en veiligheid)

bewoners
Hans D'haene
Mw Jaspers
Mw Korlaar
J. Schuster
Rien Passieux
Martin van Delden
Melek Metinturk
H.J. Tromp
H. den Dellen
Wilma Verzijlbergen
Rita Busch-Cornel
Lia van Reenen Homan
E. van de Veen
H. van Dam
J.J. Spier
J. Willebrood
R. Willebrood
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