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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 30 juni 2015
Wijkagent
a. Met betrekking tot de ramadan is het rustig in de wijk.
b. De wijkagent is bezig met de overlast van spelende kinderen op het bovenplein (L. da Vinci). Als
het hek gesloten is klimmen de kinderen er overheen.
c. Wegens de vernielingen aan het verkeersplein aan het Spijkerboorpad zullen handhaving en de
politie dit gebied meenemen in een extra surveillance.
d. De moskee regelt zelf verkeersregelaars voor de verkeersdrukte na het middaggebed.
e. Klachten over een eetcafé: in de vergunning wordt gesproken over een gentleman agreement
(herenakkoord), om het terras om 22.30 uur te sluiten. Het advies is om de klachten bij
handhaving te melden. Hoe meer melders hoe eerder actie wordt ondernomen.
f. Melding van overlast (afval en geluid) aan het einde van het Vlinderpad. Het gaat om een groep
jongeren die ’s nachts met de auto komen om bij de picknickplaats te chillen. Zie bovenstaande:
hoe meer melders hoe eerder actie.

Ontwikkelingen in Meerwijk
a. Europaweg wordt eenbaans (is nu tweebaans) en krijgt rotondes. Planning is 2016-2017.
b. Herinrichting Bernadottelaan: aanvang dit jaar.
c. Herinrichting Aziëpark.
d. Slechte wegdekken: de straten in het zuidwestelijke deel van de wijk worden gerenoveerd. Dit
betekent een interventie in het Meerjarenplan van de gemeente, omdat de riolering nog 30 jaar
mee zou kunnen. De planning is 2016-2017.
e. Ontwikkelingen van corporaties: woningen Thomas Moore (Elan Wonen), opknappen flats
(Ymere), gymzaal Florence Nightingalestraat, en het gebied van de Bernadottelaan 140 (Ymere).
Wensen die op de vergadering worden genoemd:
a. Gemengde buurten: variëteit van huur-, koop-, dure-, middelduur- en goedkope woningen.
b. De wijkraad vraagt aandacht voor de Stresemannlaan. In 2005 stond de laan al in het
gebiedsprogramma. Als de Europaweg met zijn rotondes af is, zal het verkeer op de
Stresemannlaan toenemen. Dit geldt tevens voor de rotonde op de Briandlaan dat een tijdelijke
voorziening is, omdat men ervan uitging dat de brug weg zou gaan.
Bewonersinitiatieven
a. Bewonersgroep J.P. Sartrestraat om de buurt schoon heel veilig en gezellig te maken. Wordt een
onderdeel van het wijkcontract 2016.
b. Initiatief Bedrijf en Samenleving voor het recreatieveld Spijkerboorpad voor jong en oud: is
gereed
c. Midzomermarkt 2015: is uitgevoerd.
d. Kerstsamenzang 2015
e. Feest Meerwijk Noord (15 augustus 2015)
f. Jongerencontainer Poelpolder
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Mededelingen
a. De penningmeester van de wijkraad gaat verhuizen. Tot het einde van dit jaar blijft hij nog zijn
functie uitoefenen.
b. Het terrein van Bedrijven Doen aan het Spijkerboorpad is door Jan Nieuwenburg, voormalig
wethouder en nu lid van de Provinciale Staten, geopend.
c. 13 juni Midzomermarkt:
- Het was goed georganiseerd en gezellig tot de organisatie besloot de kramen af te breken
wegens de doorgifte van code geel (wind). Dit is goed verlopen en de wijkraad geeft
complimenten aan de organisatie.
- Bij de wijkraad zijn telefonische klachten binnengekomen over het per ongeluk weggeven van
gereserveerde plantjes. Helaas weet geen van de aanwezigen hoe de vrijwilligers dit kunnen
verbeteren.
- Opvallend was dat op de markt veel mensen liepen die niet in Meerwijk wonen.
d. Kunst in de Wijk: Aan de audities voor Loes en Marlie hebben 600 kinderen uit Schalkwijk
meegedaan. 6 september worden op Schalkwijk aan Zee de kinderen die uiteindelijk aan de
voorstelling mee gaan doen, gepresenteerd.
e. Met de voorjaarsnota is geld vrijgemaakt om de leefbaarheid in Schalkwijk te versterken.
f. Spaarnelanden denkt erover om bladkorven te plaatsen. De wijkraad zal doorgeven wat de beste
plekken voor de korven zijn.
g. 21 juni was het Dance and Cruise festval aan de Molenplas. De mensen die geweest zijn vonden
het een leuk festival, de overlast was minimaal en het was goed georganiseerd.
h. Op het overleg met de vier wijkraden was een afgevaardigde van de adviescommissie van de
Haarlemmerhout aanwezig. De monumentale bomen op het Vlooienveld hebben te lijden onder
de vele festivals. De wijkraden zullen een voorstel doen welke festivals op welke plekken in
Schalkwijk plaats zouden kunnen vinden.
i. 17 september vindt een fietsrondje van de wijkraden met de gemeenteraad plaats.
Zelfstandige werkgroepen
De Brug
a. 14 juni was er de schoonmaakactie van De Brug: ondanks het feit dat Buurtbedrijf al afval
verwijderd, is er met deze actie toch nog veel vuil weggehaald.
b. De Buurtouders hebben een gesprek gehad met de wijkraad van Europawijk om te bekijken of ze
ook in Europawijk buurtouders kunnen inzetten.
c. Pré Wonen heeft gevraagd te schouwen bij de Forelstraat, maar de buurtouders zijn niets
bijzonders tegengekomen.
d. Straks zijn de buurtouders een maandje met vakantie
Natuurwerkgroepen
e. De leden van de natuurwerkgroep Meerwijkplas zijn tevreden over het resultaat na jarenlang
werk, nu blijkt dat bij de wisseling van de seizoenen er een variëteit aan begroeiing en kleuren is.
f. De recreatiedruk op het gebied van de Meerwijkplas en de Poelpolder is positief, maar geeft ook
overlast van loslopende honden. Zo is er een zwaan doodgebeten en een kind aangevallen.
Handhaving zal vaker surveilleren. Voorgesteld wordt om borden met ‘aanlijning’ te plaatsen. De
gemeente is echter geen voorstander van het plaatsen van borden als het niet nodig is. In heel
Haarlem geldt een aanlijnplicht op enkele uitzonderingen na en daar staan borden dat het een
losloopplaats is. De wijkraad zal een gesprek regelen met de gemeente, leden van de
natuurwerkgroepen en Spaarnelanden om te kijken wat er gedaan kan worden aan de loslopende
honden in de natuurgebieden.
g. De Rekenkamer van Haarlem heeft opdracht gegeven om een schouw naar het groen in onder
andere Meerwijk te doen. De Rekenkamer was positief over het groen in de wijk, het gebied rond
de Meerwijkplas en de Poelpolder. Kritisch waren zij over de hoge oude bomen bij de flats en het
vele onderhoudsarme groen in Meerwijk. De gemeente zal samen met de wijkraad en de
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natuurwerkgroep Meerwijkplas de hoge bomen schouwen. Zij zullen letten op het evenwicht
tussen natuur en woongenot. De gemeente wil met deze schouw Meerwijk als pilotgebied
nemen.
h. Er komt een subsidieregeling om groen in de wijk te stimuleren. Het gaat dan om groen in plaats
van tegels. De wijkraad heeft de gemeente om een plattegrondgevraagd gevraagd, waarop staat
aangegeven welke grond van de gemeente, corporatie of particulier bezit is. De wijkraad wil
actief beleid op groen in de wijk voeren, mits het leeft bij de bewoners.
Werkgroepen
Spelen en jongeren:
a. Hangcontainer Poelpolder: de natuurwerkgroep Poelpolderpark heeft bezwaar gemaakt tegen de
vergunning en verzocht om een quickscan naar de flora en fauna.
b. In het bijzijn van de wijkraad, Samen Doen en Jongeren in Beweging heeft het Oranjefonds
€ 3000,- aan Dock geschonken die het bedrag aan de Buurtbox overhandigd voor het feest op
15 augustus. Het is de eerste keer in Haarlem dat het fonds een groot bedrag schenkt. Het fonds
is blij dat het initiatief van de jongeren zelf komt en ze zelf aangeven wat zij willen.
c. Zomerkinderactiviteiten: zonder bevlogen bewoner is het moeilijk om het succes van de vorige
zomer voort te zetten.
d. N.a.v. de activiteiten op het L. da Vinciplein op Koningsdag: de wijkraad heeft contact gehad met
het Comité Nationale Feesten afdeling Haarlem. Zij vertelden dat er in Meerwijk geen
Oranjecomité meer is en zullen het voortaan doorgeven als er weer iets in Meerwijk
georganiseerd wordt.
Schoon heel en veilig
e. N.a.v. rattenoverlast in een wooncomplex in Europawijk: De wijkraad vindt het belangrijk om
mensen zich er bewust van te maken dat brood en dergelijke in de buitenruimte ratten aantrekt.
Daarbij is het brood ook nog eens slecht voor het leven in het water en de vogels. De wijkraad
vindt het bewustmaakproces een mooi afstudeerproject voor een Hogeschool.
f. Elan Wonen zal een hondenpoepbord gaat plaatsen op hun terrein aan de Thomas Moorestraat.
Verkeer en Vervoer
g. De werkgroep verkeer van Schalkwijk heeft afgesproken om van elke wijk de 50 km en 30 km
wegen in kaart te brengen met het doel om deze wegen voor heel Schalkwijk gelijk te brengen.
h. Er moet hoe dan ook iets gebeuren aan de verkeersknelpunten rond 023, omdat het nu al
vastloopt. Er komt een verkeersonderzoek waarin de verkeersstudie uit 2008 zal worden gebruikt
met de actualiteit (ontwikkelingen middengebied) van nu. De werkgroep heeft gevraagd om ook
de effecten van de sluiproutes door de wijken van Schalkwijk, de files en het gegeven dat de
Europaweg een eenbaansweg wordt mee te nemen in het onderzoek. Het antwoordt daarop, was
dat daar een sleutel voor wordt toegepast.
i. Scheef parkeren en parkeren op de verkeersdrempels op de hoek van de Erasmuslaan /
Bernadottelaan. Voorgesteld wordt om deze plek groen te maken (gras, struiken), zodat men er
niet meer kan parkeren.
j. Te hard rijden op de Bernadottelaan: een optie is een matrixbord. Op de volgende vergadering
wordt besproken welke acties de wijkraad kan nemen.
De volgende vergadering van de Wijkraad is 25 augustus 2015.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats wijkcentrum Vinci 73.
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