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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 1 december 2015
Wijkagent
a. In Boerhaavewijk wordt als burgerinitiatief een pilot met een WhatsApp groep gestart om
verdachte situaties aan elkaar door te geven.
b. 4 december is de opening van het gerenoveerde politiebureau in Schalkwijk. Alle
voorzitters van de wijkraden zijn uitgenodigd.
c. Nog bezig met een tweede container bij het Spijkerboorpad voor de jongeren.
d. N.a.v. de vraag of er voor de politie extra werkdruk is, nu er vluchtelingen worden
opgenomen in De Koepel, antwoordt de wijkagent dat dit niet het geval is.
e. Handhaving heeft gecontroleerd op parkeren bij scholen. Ondanks de uitgedeelde
boetes, zijn er echter nog altijd ouders die blijven parkeren voor het zebrapad en andere
gevaarlijke situaties veroorzaken.
f. Vanaf 1 januari komen vaste handhavers in de wijk.
g. De wijkraad heeft de gemeente om een verkeersonderzoek gevraagd bij de toekomstige
scholen aan de Aziëweg/Spijkerboorpad. Ook is gevraagd op vrijdag te handhaven als de
moskee uitgaat.
Mededelingen
Schalkwijk in Zee (Nieuwjaarsduik) gaat niet door. Corporaties hebben hun financiële steun
in moeten trekken wegens de nieuwe woningwet. Dit geeft ook druk op Schalkwijk aan Zee.
De gemeente bekijkt of het gecombineerd kan worden met andere festivals in Haarlem en dit
mee te nemen met de spreiding van de festivals.
Mijn Schalkwijk
Om financiële redenen is het voortbestaan van Mijn Schalkwijk onzeker. De gemeente stelt
voor om het blad niet meer huis-aan-huis te verspreiden, zodat advertenties toegelaten
kunnen worden. De wijkraad denkt dat het blad wel met advertenties huis-aan-huis
verspreidt kan worden, vele andere wijkraden dien dit ook. Ook is de wijkraad van mening
dat mocht het erop aan komen, Mijn Schalkwijk belangrijker is dan Schalkwijk aan Zee.
Vooral ouderen worden met Mijn Schalkwijk benaderd. Wordt vervolgd.
Vluchtelingenopvang Boerhaavewijk
St. Jacob heeft de Boerhaavekliniek voor een jaar aangeboden aan het COA voor 3 à 400
vluchtelingen. In het Vier wijkradenoverleg is hierover gediscussieerd en was de strekking
dat de wijkraden geen tegenstander van opvang zijn, maar zich wel zorgen maken over de
zwakke sociale structuur van Boerhaavewijk dat nu extra belast wordt. Daarbij is er al een
bushalte verder opvang in Vijfhuizen. Ook zijn er zorgen over het winkelcentrum geuit. Het
winkelcentrum loopt nu niet goed en het gevaar bestaat dat het een hangplek voor de
vluchtelingen wordt. De stadsdeelbestuurder liet blijken dat hij deze zorgen terecht vond en
wil voorkomen dat het winkelcentrum een hangplek wordt.
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Alleen de bewoners van Boerhaavewijk en de leden van het Vier wijkradenoverleg zijn
uitgenodigd om morgen naar de informatiebijeenkomst te komen. 17 december wordt de
opvang in de gemeenteraad besproken.
Feest 50 jaar Meerwijk
Het DB heeft de begroting van het feestcomité besproken. Bekeken wordt of Dock in plaats
van de wijkraad de financiële verantwoordelijkheid kan nemen. De wijkraad is namelijk geen
rechtspersoon. Wel zal de wijkraad de steun aan het feestcomité geven d.m.v. brieven en
dergelijke.
Voorbereidingen zijn al begonnen:
- Beveiliging en EHBO zijn geregeld.
- Bezig met vastleggen artiesten (opties, omdat subsidies nog niet binnen zijn)
- Gesprekken met drukkerij (getipt worden Dock en een laserprinter kopen).
- In het programmaboekje kan men adverteren.
- Op zondag mag de muziek niet eerder dan 13.00 uur beginnen. De kramen worden
op zondag gebracht en opgehaald.
- De subsidieaanvraag van het Leefbaarheidbudget zal deze week nog aangevraagd
worden.
Zelfstandige werkgroepen:
De Brug
a. Binnenkort starten de Buurtouders ook in Europawijk.
b. 17 december organiseert De Brug een kerstdiner in samenwerking met
SamenMetDeBuurt.
c. 31 december oud en nieuw met de jongeren. Er komt nog een gesprek met handhaving
om alle initiatieven in Schalkwijk op elkaar af te stemmen.
Natuurwerkgroep
De vrijwilligers van de natuurwerkgroep Meerwijkplas krijgen een attentie van Sinterklaas.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Spaarnelanden start een pilotproject ambassadeurs in Schalkwijk. Ze zoeken vrijwilligers,
mensen met afstand van de arbeidsmarkt. De vrijwilligers worden opgeleid om in de wijk
te schouwen.
b. Aan Spaarnelanden zijn de laatste meldingen voorgelegd en alles is opgepakt. Alleen de
ruiten van de nooduitgang staan nog op de lijst.
c. Auto’s op het L. da Vinciplein: De meldkamer is op de hoogte gebracht, dat er geen
auto’s op het plein mogen. Alleen nooddiensten mogen erop. Bij de gemeente kan
ontheffing worden aangevraagd. Hier moet ook rekening mee gehouden worden voor het
wijkfeest.
d. De werkgroep heeft geen informatie ontvangen over de ontsluiting van de Forelstraat. De
werkgroep checkt dit bij Pré Wonen.
e. Er zijn proefboringen voor de aanleg van de persleiding bij het Vlinderpad gedaan.
11 januari is er weer een gesprek met Rijnland. De wijkraad is tevreden over de
opstelling van Rijnland.
Cultuur in de wijk
a. De Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk is opgezet. Nu kunnen er makkelijker
subsidies voor initiatieven aangevraagd worden. Er is nu al voldoende animo voor de
eerste activiteit, het Tangoconcert op 16 december.
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b. Het Ricciotti Ensemble zal in juli zal komen optreden.
c. De Wijksafari zal waarschijnlijk pas in 2019 of 2020 plaats kunnen vinden.
d. Meerdere aanwezigen merken op dat Brigitte Kaandorp zich in de media n.a.v. de
Scroogevoorstelling negatief over Schalkwijk heeft uitgelaten. De voorstelling zelf zal wel
Schalkwijkgezind zijn.
Verkeer en Vervoer
a. Rotonde Briandlaan: PvdA en CDA agenderen dit punt in de Commissie Beheer. Zodra
het aan de orde komt, wordt verwacht dat de wijkraad komt inspreken.
b. De wijkraad is blij met dit initiatief van de werkgroep om duidelijkheid te scheppen in de
30 en 50 km wegen in Schalkwijk.
c. Entree Oost en de verkeersdruk: aanstaande donderdag spreekt de werkgroep in, in de
commissie Ontwikkeling. De werkgroep wil een toezegging over de aanpak van de
verkeersdruk zwart op wit, voordat het bezwaar ingetrokken wordt.
d. Schipholweg: de weg loopt in de spits vast, waardoor fietsers en voetgangers niet
kunnen oversteken. De werkgroep gaat 7 december samen met vertegenwoordigers van
de wijkraad Slachthuisbuurt hierover brainstormen.
e. Verkeersspiegel Moskee: de wijkraad heeft contact opgenomen met de
verkeersdeskundige. Die adviseert negatief, wegens schijnveiligheid. De gemeente
adviseert de heg lager te snoeien. Een aanwezige zal het aankaarten in de
gemeenteraad.
f. De verlichting bij het zebrapad op de Briandlaan is in de gemeenteraad aangekaart.

De volgende vergadering van de Wijkraad is 26 januari 2015.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats wijkcentrum Vinci 73.

Verslag Wijkraadvergadering Meerwijk

1 december 2015

Pagina 3 van 3

