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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 29 september 2015
Wijkagent
a. De container bij het Spijkerboorpad heeft goed gefunctioneerd tijdens de ramadan.
b. Overlast van jongeren Jungstraat/Bernadottelaan: de buurtouders nemen dit op en schakelen zo
nodig Streetcornerwork in.
c. Binnenkort wordt het bureau in Schalkwijk weer in gebruik genomen.
Schoolgebouwen in Haarlem (bo en vo)
a. De gemeente heeft het plan om het voormalige Teylercollege op de Aziëweg 20 weer in gebruik
te nemen als school. De school zal plaats bieden aan:
- SKOS met een nieuwe peuterspeelzaal;
- De Al Ikhlaas, omdat deze school uit zijn voegen groeit en
- Het Rudolf Steiner College. Zij groeien en er zal in Europawijk een nieuw schoolgebouw
komen. Tot de verbouwing gereed is, hebben zij tijdelijk een vervangende plek nodig.
Een vergunning voor het schoolgebouw (verkeer- en brandveiligheidonderzoek) zal worden
aangevraagd.
b. Rozemarijn zit in het voormalige schoolgebouw aan het Spijkerboorpad 4. Zij hebben tot 2020
een huurcontract.
Mededelingen
a. Kerstmarkt: dit jaar zal er in Meerwijk geen kerstmarkt georganiseerd worden. Wel in Molenwijk.
Voor 2016 hebben vrijwilligers zich gemeld om de markt weer te organiseren. Voor 2015 is het
echter te kort dag.
b. Jongerencontainer Poelpolder: de kosten van de ecoscan gaat de wijkraad betalen, want dit is
immers toegezegd. Mochten er vervolgacties komen in de procedure dan wil de wijkraad hier niet
meer voor opdraaien.
c. Halloweenspeurtocht: een bewoonster van Meerwijk wil dit jaar voor de kinderen de
Halloweenspeurtocht organiseren. Via het Leefbaarheidbudget zijn hier financiën voor gevonden.
d. Schalkwijk aan Zee: opnieuw een groot succes.
e. 17 september hebben zestien gemeenteraadsleden en de stadsdeelbestuurder met de wijkraden
diverse plekken van Schalkwijk bekeken. In Meerwijk waren dat: Spijkerboorpad, de Kas,
L. da Vinciplein en de Bernadottelaan. De gemeenteraadleden waren positief over dit initiatief en
zeiden blij te zijn te weten hoe de situatie eruit ziet, als er in de gemeenteraad of commissie over
gepraat wordt.
f. De Meerhoeve wordt dinsdag 6 oktober om 15.00 uur geopend.
Cultuur in de Wijk
De wijkraad heeft een gesprek met Adelheid Roosen (Female Economy) gehad. Zij denkt aan het
project Wijksafari voor Meerwijk, maar in het kader van Meerwijk 50 jaar zal dit wegens de
voorbereiding niet meer lukken. Een optie om dit project met alle wijkraden van Schalkwijk te doen
staat ook nog open.
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Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem (VMGH)
Omdat Marokkanen negatief in beeld waren wilden twee jaar geleden een paar Haarlemse
Marokkanen meer verantwoordelijkheid nemen vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Het was
moeilijk om bij een bestaande stichting aansluiting te vinden, omdat zij juist willen dat de leden de
projecten bepalen en uitvoeren om een positieve bijdrage te leveren. De VMGH is opgericht met het
doel de rijkdom, kennis en vaardigheden van de Marokkaanse gemeenschap in te zetten om hun
eigen problemen op te lossen. De vereniging zit nu in het oude schoolgebouw aan de
Stresemannlaan. Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom. Het afgelopen weekend was er een maaltijd
voor vluchtelingen waar 180 man/vrouw kwamen eten.
Zelfstandige werkgroepen
De Brug
a. De Buurtouders hebben een gesprek gehad met de wijkraad Europawijk om te bekijken of ze ook
in Europawijk buurtouders kunnen inzetten.
b. 26 september werd samen met de wijkraad en SamenmetdeBuurt Burendag georganiseerd.
Jongeren in Beweging
c. Het project loopt tot 30 november en nu is de stichting bezig om fondsen te werven. De
voorzitters van de vier wijkraden hebben hiervoor een ondersteuningsbrief opgesteld. Het
Scanfonds en wethouder Van de Hoek zijn langs geweest en waren enthousiast.
d. Drie nieuwe projecten voor St Jacob in Noord.
e. De wijkraad zal Jongeren in Beweging voordragen voor de prijs van Haarlemse Helden categorie
Jongerenprijs, die uitgereikt wordt door de Vrijwilligerscentrale.
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
f. 7 november is er de Landelijke natuurwerkdag
g. 6 oktober hebben de Natuurwerkgroep, de wijkraad, de gemeente en Rijnland een gesprek over
hoe de persleiding gaat lopen.
Platform Haarlem Groener
h. Saskia Klitsie zit namens Schalkwijk in het Platform Haarlem Groen. Zij vraagt iedereen contact
met haar op te nemen om successen, ideeën, maar ook problemen op het groengebied met haar
te delen. Zij is te bereiken via het Platform of via info@wijkraadeuropawijk.nl
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. De punten uit het wijkcontract zijn bijna allemaal gedaan. Er komt binnenkort een brainstorm
over het nieuwe wijkcontract.
b. Bladkorven: negen wijkbewoners willen meewerken, maar er zijn maar vijf korven voor Meerwijk.
c. De ruiten voor de nooduitgang parkeergarage L. da Vinciplein zijn besteld. Spaarnelanden gaat de
nooduitgang schoonmaken en misschien ook schilderen
d. Bomenprobleem: sommige bomen zijn dusdanig groot, dat omwonenden verstoken zijn van
daglicht. Het betreft vooral de bomen bij de flats van Elan Wonen bij het Vlinderpad. De bomen
die gekapt moeten worden zijn geïnventariseerd. De bomenwacht en de natuurwerkgroep
Meerwijkplas hebben hieraan meegewerkt Er komt een voorstel van de wethouder. De wijkraad
stemt in met de kap en wil als er herplant komt in overleg met de wethouder.
Verkeer en Vervoer
e. De Schalkwijkse werkgroep Verkeer en Vervoer heeft alle 30 en 50 km wegen in Schalkwijk in
beeld gebracht. Opvallend is dat heel Meerwijk 50 km is, terwijl het in de andere wijken
voornamelijk 30 km is. Alleen het stukje bij de school op de Bernadottelaan en de fietsstraten zijn
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in Meerwijk 30 km. De werkgroep gaat hier verder mee aan de slag om een eenduidige
verkeerssituatie voor heel Schalkwijk te krijgen.
f. Er is een nieuw verkeersonderzoek geweest naar de verkeersknelpunten rond De Entree. De
kruispunten Schipholweg/Prins Bernardlaan en Boerhaavelaan/Amerikaweg zijn de twee drukste
kruispunten van Haarlem. Het bestemmingsplan van de Entree Oost wordt door de wijkraden van
Schalkwijk aangegrepen nu iets aan de verkeerssituatie te doen. 5 oktober brainstormt de
werkgroep met de gemeente over oplossingen en vervolgens gaat er een afvaardiging van de
werkgroep naar de twee wethouders (mw. Sikkema en dhr. Spijk).
g. Een 30 km verkeersbord op de Jane Addamstraat richting Vijfhuizen is niet nodig, omdat er al een
bord met “fietsstraat, auto’s te gast” staat en dat betekent dat er niet harder dan 30 km gereden
mag worden.
h. Bernadottelaan: de Provincie is tegen het herinrichtingsplan, omdat door de nieuwe inrichting de
bus een minuut vertraging zal oplopen. Zij eisen € 35.000,- boete per jaar als de weg niet anders
ingericht wordt.
i. Sinds de richtingspijlen zijn verdwenen is het voor automobilisten onduidelijk geworden hoe zij
vanaf de Groningenlaan rechtsaf naar de A. Schweitzerlaan moeten. De wijkraad neemt dit mee
naar de werkgroep Verkeer en Vervoer van Schalkwijk
Communicatie:
j. De wijkkrant is uit.
k. 17 oktober is de kopij sluitingsdatum voor Mijn Schalkwijk december.
l. De folder “Welkom in Meerwijk” is voor het eerst op het festival Schalkwijk aan Zee uitgedeeld.

De volgende vergadering van de Wijkraad is 27 oktober 2015.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats wijkcentrum Vinci 73.
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