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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 27 oktober 2015

Wijkagent
a. Donkere Dagen Offensief gaat van start.
b. Het is relatief rustig met inbraken in Meerwijk.
c. De voorbereidingen voor oud en nieuw zijn begonnen.
d. Overleg met Bedrijf en Samenleving voor een tweede container bij het Spijkerboorpad
voor de jongeren. Er komt eerst een analyse over wat er is gebeurd en wat het effect van
de eerste container is geweest. De bevindingen zijn positief, de overlast bij de vier flats
zijn significant omlaag gegaan.
e. Overlast van jongeren Jungstraat/Bernadottelaan: de wijkagent heeft niets bijzonders
gesignaleerd, maar houdt het in de gaten.
f. Meldingen overlast op het L. da Vinciplein dit weekend. De wijkagent geeft dit door aan
handhaving.

Mededelingen
a. De jongerencontainer in de Poelpolder mag geplaatst worden. Nu gaan de jongeren op
zoek naar sponsors om de container te kunnen aanschaffen.
b. De vier voorzitters van de wijkraden Schalkwijk hebben een brief geschreven naar de
exploitant van de toekomstige bioscoop in Schalkstad met de vraag om één van de
filmzalen ook als theaterzaal te kunnen laten fungeren.
c. De vier voorzitters van de wijkraden Schalkwijk hebben een brief geschreven naar het
winkelcentrum van Schalkwijk en daarin hun zorgen geuit over de leegstand en
achteruitgang van het winkelcentrum.
d. Persleiding: Rijnland gaat proefsleuven graven om erachter te komen waar de leidingen
en kabels liggen. De wijkraad ervaart dat Rijnland zich open opstelt en zijn best doet om
de fauna en flora van de Meerwijkplas en omgeving te behouden.
e. Via de mail wijzen een aantal raadsleden op de tegemoetkoming in de kosten van
huiswerkbegeleiding. Zie https://www.haarlem.nl/tegemoetkominghuiswerkbegeleiding-of-bijles/ de website van de gemeente voor meer informatie.
f. Knutselclub: een belangrijke reden waardoor de vrijwilligster met de knutselclub op de
vrijdagmiddag is gestopt, is omdat de ondersteuning van Dock is weggevallen. De
wijkraad gaat zich inzetten om dit probleem op te lossen.
g. 21 november is de uitreiking van de jongerenprijs van de vrijwilligerscentrale Haarlem.
De wijkraad heeft Jongeren in Beweging genomineerd.
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Buurtbedrijf
a. Buurtbedrijf heeft 2 belangrijke dienstverleningstakken: De zorg voor een schone wijk,
door dagelijks illegaal gestort afval op te ruimen en klussen aan en om het huis voor
mensen met een smalle beurs.
b. Buurtbedrijf is te bereiken via het telefoonnummer: 06 - 813 36 668
c. De wijkraad complimenteert Buurtbedrijf. De wijk is veel schoner. Ook vindt de wijkraad
een schone wijk belangrijk, omdat dit direct invloed heeft op de sociale cohesie.

Feest 2016
De voorbereidingen voor het grote feest in het kader van Meerwijk 50 jaar zijn begonnen.
Het feest gaat waarschijnlijk op zondag 28 augustus plaats vinden van 10.00 tot 22.00
uur. Op de A. Schweitzerstaat komt een braderie en op het L. da Vinciplein komen
tafeltjes en stoelen, horecaondernemers uit Meerwijk en een podium.
Het feestcomité wil dat de wijkraad de eindverantwoordelijkheid heeft. Hiervoor sturen
ze voor 17 november een begroting naar de wijkraad, zodat dit verzoek in het Dagelijks
Bestuur besproken kan worden.

Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Er zijn vijf bladkorven in Meerwijk geplaatst.
b. Morgen is de bespreking over het nieuwe wijkcontract.
c. Ook is er morgen een bespreking over het HIOR (Handboek Inrichtring Openbare Ruimte)
voor de wijkraden. De wijkraad Meerwijk zal de betreffende ambtenaren uitnodigen om
een toelichting in de eerstvolgende wijkraadsvergadering te geven.
Verkeer en Vervoer (15 oktober)
d. N.a.v. het in kaart brengen van de 30 en 50 km wegen in geheel Schalkwijk vraagt de
werkgroep wat de wijkraad ervan vindt om de
Bernadottelaan/Braillelaan/Stresemannlaan als een wijkontsluitingsweg te gebruiken
met 50 km en de rest van de straten 30 km. Elke wijk van Schalkwijk zal zo’n
wijkontsluitingsweg proberen aan te wijzen, zodat heel Schalkwijk eenduidig wordt. Alle
aanwezigen gaan hiermee akkoord
e. De herinrichting van de Bernadottelaan gaat door. Er is overeenstemming met de
provincie.

De volgende vergadering van de Wijkraad is 24 november 2015. Aanvang om 19.30 uur
Plaats wijkcentrum Vinci 73.
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