WIJKRAAD MEERWIJK
Leonardo da Vinciplein 73
2037 RR HAARLEM
telefoon 06 – 494 869 99
www.wijkraadmeerwijk.nl

Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 28 april 2015

Belangrijke Data
a. 26 mei: geen wijkraadsvergadering, wegens afwezigheid van vele wijkraadsleden. De vergadering
vond vervroegd plaats op 12 mei
b. Dinsdag 2 juni om 16.00 uur is de feestelijke opening van het veld aan de Spijkerboorpad
(Bedrijven Doen). Tevens wordt dan het kleine speelveld van Pré Wonen op de Pa van de
Steurstraat geopend.
c. 13 juni: Midzomermarkt.
d. 14 juni: schoonmaakactie van De Brug.
e. 20 juni: het Cruise and Dancefestval op en aan de Molenplas plaats.
f. 15 augustus: een knalfeest in Meerwijk Noord.
g. Eind augustus: fietstocht met de vier wijkraden en de gemeenteraad door Schalkwijk.
h. 6 september: Schalkwijk aan Zee
Mededelingen
a. Het aantal inbraken in Meerwijk is toegenomen. Er komt een artikel in de wijkkrant over welke
maatregelen bewoners kunnen nemen.
b. De panelen van de gymzaal aan de Erasmuslaan zijn vervangen.
c. Aan de westkant van het Aziëpark is een hek geplaatst, omdat er asbest is gevonden. Het gebied
wordt schoongemaakt.
d. In Meerwijk is veel gebeurd in het kader van NLdoet. Het GOB heeft samen met de
natuurwerkgroep Meerwijkplas gewerkt, het Novacollege heeft met Bedrijven Doen aan het veld
aan de Spijkerboorpad gewerkt en Pré Wonen is met Buurtbedrijf op stap geweest.
e. 29 april: schouw van de lokale Rekenkamer door Meerwijk. De rekenkamer doet een onderzoek
naar groen in de wijken van Haarlem. De route is langs de Meerwijkplas, het Vlinderpad en de
bomen bij de flats van Elan Wonen. De bewonersvereniging van deze flat wil graag vervanging
van de te hoge bomen. Ze nemen licht weg en worden topzwaar. De wijkraadsleden geven de
volgende punten voor de schouw mee: de wortels van de bomen drukken stoeptegels naar
boven, waardoor mensen met een rollator moeilijk over de stoep kunnen lopen; Wie is
verantwoordelijk voor het verwijderen van het onkruid: bewoners of gemeente? Daar wordt ook
bij opgemerkt dat veel flatbewoners zich minder betrokken voelen bij het onkruid rond hun flat,
omdat men zich makkelijker ‘kan verschuilen’ achter de andere flatbewoners. Wel vindt de
wijkraad dat als het in de wijk goed gaat met schoon heel en veilig, het sociaal beter in de wijk
gaat.
Kunst in de wijk
a. Kunst in de Wijk: de verkenning wordt uitgewerkt. Ideeën: muurschildering, kleinschalige
uitvoeringen van muziek of dichters in Vincifood en later uitbreiden naar het L. da Vinciplein.
b. De nooduitgang van de parkeergarage van Vomar mag niet beschilderd worden, omdat het een
kunstwerk is. Het is wel een idee om iets met de trap van het L. da Vinciplein naar het bovenplein
te doen.
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c. De Scroogevoorstelling die tweejaarlijks met Kerst plaats vindt wordt dit jaar gemaakt door
Brigitte Kaandorp en heet Loes en Marlie. In Schalkwijk wordt naar kindertalenten gescout. De
grote finale van deze talentenjacht vindt plaats op Schalkwijk aan Zee op 6 september.
Wijkcontract
Na overleg is besloten om het wijkcontract niet op de Midzomermarkt af te sluiten, maar in
december misschien tijdens de Kerstmarkt. Voordat het contract door alle partners ondertekend
wordt, willen de corporaties en de wijkraad eerst met de gemeente praten, omdat de gemeente al
het onderhoud en toezicht daarop heeft uitbesteed. Hier moet het wijkcontract ook een vorm voor
krijgen.
Het dagelijks bestuur beraadt zich op een wijze om meer input van de bewoners te krijgen.
Jongerenwerk door Dock
Op de wijkraadvergadering geeft een jongerenwerker van Dock toelichting. De jongerenwerkers zijn
gericht op het zelforganiserend vermogen. Zo kijken zij wat er onder de jongeren speelt en met welke
ideeën de jongeren zelf komen. De jongerenwerkers proberen verbindingen te maken en te
netwerken zodat de jongeren hun ideeën kunnen realiseren. Voorbeelden uit Meerwijk o.a.:
buurtfeest, inloop voor jongeren, vakantieactiviteiten, container bij de Buurtbox en de hangcontainer
straks in de Poelpoder.
Het resultaat van deze manier van werken is dat de mensen elkaar leren kennen en van elkaars kennis
en kunde gebruik kunnen maken. Het zelfvertrouwen, empowerment en eigenaarschap groeit.
Volgens Pré Wonen is er ook minder vernieling en overlast. Voor de jongeren is het heel belangrijk
dat ze het eigenaarschap krijgen, over wat zij zelf georganiseerd hebben. De initiatieven worden
genomen door de mensen uit de wijk, wat ook inhoudt dat de continuïteit afhankelijk is van de
vrijwillige inzet van bewoners.
Zelfstandige werkgroepen
De Brug
a. De buurtouders vinden het momenteel rustig in de wijk.
b. 14 april is een buurtmoeder genomineerd voor de Kenauprijs. Helaas is zij niet de uiteindelijke
winnaar geworden.
c. 9 maart heeft de burgemeester met de buurtouders meegelopen. Op de website www.wijkraadmeerwijk.nl/buurtouders/ is te lezen wat de burgemeester in het logboek van de buurtouders
heeft geschreven.
d. De Brug houdt een actie om twee schoolbussen voor kinderen in het Rifgebergte aan te kunnen
schaffen. De wijkraad stelt voor om op de Midzomermarkt hiervoor te collecteren.
Jongeren in Beweging
e. 16 april heeft de stichting op de welzijnsmarkt gestaan om Ouderen on the Move te promoten.
f. Elke zaterdag organiseert de stichting een filmavond voor jongeren in hun onderkomen op de
Pa van de Steurstraat.
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
g. Persleiding: er is een akkoord om de leiding onder het Vlinderpad aan te leggen. Het herstelplan
(pad en de natuur) wordt gefinancierd door Rijnland. Er komt een klankbordgroep waarin de
wijkraad en de natuurwerkgroep Meerwijkplas zitten om het proces te begeleiden.
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Werkgroepen
Spelen en jongeren:
a. De vergunning voor de hangcontainer is verleend. De jongeren hebben een bewonersavond
georganiseerd waar samen met de omwonenden omgangsregels zijn opgesteld en op 12 mei is
deze door de belanghebbende partijen ondertekend.
b. Op Koningsdag waren festiviteiten op het L. da Vinciplein, maar geen van de aanwezigen heeft
hierover publiciteit gezien. Vinci 73 was op Koningsdag dicht. De wijkraad neemt contact met de
Oranjevereniging op.
Schoon heel en veilig
c. 18 mei komt de werkgroep met het nieuwe Dagelijks Beheer voor het eerst officieel bij elkaar.
d. De werkgroep heeft de KIM-lijsten van de gemeente ontvangen, maar vindt het niet zijn taak het
werk van de gemeente te controleren. In de praktijk blijkt dat als met een melding van bewoners
niets gebeurt, de teleurgestelde bewoners de wijkraad inlichten.
e. 27 mei is de wijkschouw. Vertrek 14.00 uur vanaf het L. da Vinciplein.
f. De werkgroep is tevreden over de uitvoering van het wijkcontract.
Verkeer en Vervoer
g. In het overleg van de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk van 22 april was de gemeente
aanwezig om te vertellen over de Entree Oost.
h. De werkgroep wil dat er nu spoedig voor het gebied rond De Entree een verkeerscirculatieplan
voor de lange termijn komt, waarin ook de bouwplannen van Schalkstad en het Middengebied
worden meegenomen. De fracties zullen hierover ingelicht worden.
i. De brief over de rotonde op de Briandlaan gaat binnenkort naar het college B&W met een kopie
aan de gemeenteraad.
j. Naar de uitrit op de B. Suttnerstraat heeft opnieuw een verkeersdeskundige gekeken.
Communicatie:
k. De flyer van de wijkraad voor nieuwe bewoners draagt de titel “Wonen in het groen”. Er komt een
plattegrond op de flyer, informatie over de wijkraad en de belangrijkste servicenummers. De
folder wordt deze zomer gedrukt.
l. Mijn Schalkwijk is te duur geworden om twee maal per jaar uit te geven. In het Vier
wijkradenoverleg heeft de eindredacteur voorgesteld om Mijn Schalkwijk via facebook voort te
zetten. In december komt er nog wel een nummer uit.
50 jaar Meerwijk
m. Er zijn geen reacties op de oproep in de wijkkrant binnengekomen. Het plan is om in maart 2016
de wijkkrant te laten vervallen en daarvoor in de plaats een jubileumnummer met foto’s en
verhalen uit elk decennium uit te brengen. De organisatie van het buurtfeest Meerwijk Noord zal
gevraagd worden om in 2016 een groot feest te organiseren. Voor de jaarvergadering moet nog
iets leuks bedacht worden.

DE WIJKRAADSVERGADERING VAN 26 MEI VERVALT
De volgende wijkraadsvergadering is 30 juni 2015.
aanvang om 19.30 uur in het wijkcentrum Vinci 73.
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