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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 25 augustus 2015
Opening
a. De voorzitter dankt De Brug, dat de wijkraad in hun gebouw mag vergaderen. Omdat de
wijkraad nog geen aangepaste sleutel van het slot van Vinci 73 had ontvangen moest de
wijkraad een andere locatie zoeken.
b. Jasper Krom en Natasja Hendriks verlaten wegens verhuizing uit Haarlem, de wijkraad.
Ook Haluk Ari is vanaf heden geen wijkraadslid meer. Zijn werkzaamheden zijn niet meer
met de wijkraad te combineren. Wel wil hij nog meewerken aan het wijkraadcontract.
Mededelingen
a. Begin oktober zal Rijnland bekijken hoe de persleiding onder het bestaande fietspad
tussen de Amerikavaart en Aziëweg gelegd kan worden.
b. De wijkraad heeft aan de gemeente doorgegeven, dat de wijkraad er geen voorstander
van is om het Vlinderpad te verbreden. Bovendien wil de wijkraad maatregelen om
gemotoriseerd verkeer op het pad te mijden.
c. N.a.v. het gebiedsprogramma: Voor de herinrichting van de Bernadottelaan heeft de
gemeente een bedrag van € 131.000,- gereserveerd, tevens voor de ontsluiting van de
toekomstige woningen op het terrein van de Berrnadottelaan 140. Voor de herinrichting
van het Aziëpark (hoek Aziëweg / Briandlaan) heeft de gemeente 1,1 miljoen
gereserveerd. De bouw van de woontorens van Pré Wonen gaan niet door. Wel zal
Pré Wonen proberen om met een externe partij woningbouw te realiseren.
Cultuur in de Wijk
a. 10 september is er in de bibliotheek van Schalkwijk “Taalcafé” in samenwerking met de
Wereldmuziekschool. Het is bestemd voor diegene waarvan Nederlands niet de
moedertaal is.
b. De directeuren van de Schouwburg/Philharmonie en Toneelschuur staan er positief over
om iets in Schalkwijk te doen.
c. Deze week heeft de wijkraad een gesprek met Female Economy om te bekijken of
Adelheid Roosen in het kader van 50 jaar Meerwijk een project kan organiseren. Zij heeft
wijksafari’s in Utrecht en Slotermeer (Amsterdam) georganiseerd.
Zelfstandige werkgroepen
De Brug
a. Elan Wonen heeft een melding over de Forelstraat gedaan. De buurtouders houden deze
buurt extra in de gaten.
b. Ook nemen de buurtouders het L. da Vinciplein mee in verband met geluidsoverlast van
een radio en het klimmen over de hekken.
c. 26 september organiseert De Brug samen met SamenMetDeBuurt een burendag
buurtfeest. De wijkraad denkt er nog over na om dit buurtfeest mee te organiseren.
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Jongeren in Beweging
a. Met veel succes loopt het project “Jongeren in Beweging en Ouderen “on the move”. Dit
project loopt van 1 december 2014 tot 30 november 2015. Met dit project zorgt de
stichting met jongeren, MBO- stagiaires en vrijwilligers, voor menskracht en helpende
handen. De zorgcentra Sint Jacob (locatie Schalkweide) en SHDH (locatie Ringvaart) willen
het project graag voortzetten en uitbreiden. Om dit succes te kunnen continueren is de
stichting op zoek naar fondsen en verzekeringen voor een financiële bijdrage.
b. Wethouder Jack van der Hoek komt in september langs om het project te bezoeken. De
stichting kijkt hier naar uit.

Werkgroepen
Groen, schoon en veilig
a. De werkgroep wil de naam veranderen in Groen, schoon en veilig, omdat ze veel met het
openbare groen te maken hebben. Iedereen gaat hiermee akkoord.
b. N.a.v. de wijkschouw in mei heeft de werkgroep een lijst met punten opgesteld en
verstuurd naar Spaarnelanden, de corporaties en de gemeente. Veel van de punten zijn
opgelost, maar de acties voor de afdeling Vastgoed van de gemeente lopen vast.
c. Er is een vraag van een bewoner binnengekomen om een voetbal- en alcoholverbod op
het L. da Vinciplein. De wijkraad vindt het niet nodig om regel- of verbodsborden op het
plein te plaatsen. Wat het drankmisbruik betreft spreekt de wijkagent de betrokkenen
aan en de wijkraad doet al haar best om de jongeren een andere plek in Meerwijk te
geven.
d. Bewoners van de Bertha von Suttnerstraat willen een participatiecontract met
Spaarnelanden voor het bijhouden van het openbaar groen in hun straat.
e. Gevaarlijke uitrit in de Bertha von Suttnerstraat: alhoewel de inrit qua beeld voldoet, zijn
er toch gevoelens van onveiligheid. Spaarnelanden zal een globale kostenraming maken
en die met de gemeente bespreken. Op basis van de kostenraming zal de gemeente
alsnog een besluit nemen of de uitrit kan worden aangepast, waarbij de snelheid van de
in- en uitrijdende auto’s wordt verminderd.
f. De boom op het plein bij de Jungstraat heeft voor Spaarnelanden de tweede prioriteit in
de opruimfase na de zomerstorm.
g. In het kader van het pilotproject in Meerwijk heeft de natuurwerkgroep Meerwijkplas, de
wijkraad en de rekenkamer de bomen in Meerwijk geschouwd en geconstateerd dat er
bomen gesnoeid of gekapt moeten worden, omdat die te veel licht ontnemen.
h. Elan Wonen heeft op hun terrein aan de Thomas Moorestraat een
hondenpoepverbodsbord geplaatst.
Verkeer en Vervoer
i. Bernadottelaan: het wordt een 30 km weg en het profiel van wat er al ligt, wordt
doorgetrokken ook al is dit niet helemaal een 30 km profiel en dus eigenlijk een “grijze”
weg. De aansluiting met de zijstraten is 30 km. De wijkraad is hiermee akkoord, maar
hoopt niet dat er voorrangskruisingen gemaakt worden.
j. Fietspontje over het Spaarne: morgen wordt de 750.000e passagier verwacht. Het is een
groot succes.
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Communicatie:
k. Magazine 50 jaar Meerwijk: het wordt een blad met vijf interviews vanuit vijf
invalshoeken en decennia. Bij de artikelen komen foto’s van leuke gebeurtenissen. De
voorjaarswijkkrant zal vervallen.
l. De folder “Welkom in Meerwijk” ligt bij de drukker. Op het Schalkwijk Aan Zeefestival van
6 september is de folder voor het eerst te verkrijgen. De folder is voor nieuwe bewoners
en mensen die geïnteresseerd zijn in Meerwijk. De corporaties geven de folder aan hun
nieuwe huurders in Meerwijk.
Kinderen/Spelen
m. De knutselclub is opgeheven, omdat de ouders niet een euro voor materiaal en limonade
wilden betalen.
Jongeren
n. N.a.v. de hangcontainer voor jongeren in de Poelpolder wordt gevraagd waarom de
wijkraad de quickscan naar de flora en fauna moet betalen, terwijl het een verzoek van
de natuurwerkgroep Poelpolderpark of een particulier persoon is? Antwoord: de
commissie Bezwaar en Beroep heeft het verzoek voor een quickscan gedaan om
aanvullende informatie te verkrijgen. De gemeente heeft vervolgens aan de wijkraad
gevraagd om dit uit de bewonersondersteuningsgelden van de wijkraad te betalen. Het
dagelijks bestuur is hiermee akkoord gegaan om er blijk van te geven, dat de wijkraad er
alles aan doet. Niet alle aanwezigen zijn het eens met deze gang van zaken. Helemaal niet
nu blijkt dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de container geen gevolgen heeft voor
de flora en fauna. Ook rijst de vraag wie de procedure betaalt nu de aanvrager heeft
verloren en wat als de aanvrager wil doorzetten en daarmee de gemeente of de wijkraad
verder op kosten jaagt? De wijkraad gaat hierover in gesprek met de gemeente.

50 jaar Meerwijk
De wijkraad vindt het geen probleem om activiteiten in 2016 en 2017 te organiseren, omdat
Meerwijk ook niet in een jaar is gebouwd. De organisatoren van het feest ‘Meerwijk Leeft’
geven het organiseren van een groot feest over twee jaar meer kans, omdat direct het
volgende jaar teveel van de vrijwilligers vraagt.

De volgende vergadering van de Wijkraad is 29 september 2015.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats wijkcentrum Vinci 73.

Verslag Wijkraadvergadering Meerwijk

25 augustus 2015

Pagina 3 van 3

