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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 26 januari 2016
Opening
Het is de eerste vergadering in het nieuwe jaar en 2016 wordt wegens het 50 jaar bestaan van
Meerwijk een bijzonder jaar.
Nieuwe penningmeester
De advertentie in Mijn Schalkwijk heeft resultaat opgeleverd. De nieuwe penningmeester zal rond
30 maart beginnen.
Whats Appgroepen voor buurtpreventie
De handleiding om een Whats Appgroep voor buurtpreventie op te zetten is naar de wijkraad en
diverse bewoners verstuurd. Tot op heden zijn nog geen Whats Appgroepen aangemaakt. Uit
landelijke cijfers blijkt, dat met een Whats Appgroep de inbraken drastisch verminderen.
Mededelingen
a. Het eerste concert van de stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk was een succes. De zaal zat
vol en de mensen waren enthousiast. Van de zomer zal het tango-orkest op het plein komen
spelen en in juli komt het Ricciotti Ensemble. De stichting geniet al bekendheid bij diverse
artiesten, want er komen veel verzoeken binnen, om op te mogen treden.
b. Morgen heeft de wijkraad een gesprek met de gemeente over wat wanneer met de
Bernadottelaan gaat gebeuren.
c. De bomen die het daglicht van de bewoners van de flatgebouwen bij het Vlinderpad ontnemen,
worden gekapt.
d. Een groep ondernemers in Schalkwijk bekijkt hoe geld in Schalkwijk bespaart kan worden om dat
bespaarde geld in te zetten voor de bewoners van Schalkwijk. De groep heeft de wijkraden
betrokken. Wordt vervolgd.
e. 29 maart vindt de jaarvergadering van de wijkraad plaats. Het thema zal zijn: ‘woonlasten
verminderen door energie te besparen’. De feestelijke jaarvergadering, die plaats vindt in het jaar
dat Meerwijk 50 jaar is, wordt afgesloten met het Ampzing genootschap. De wijkraad zal de
aankondiging per folder verspreiden (zie ook communicatie). Ook wordt in de folder het feest van
28 augustus met de crowdfounding en de Whats Appgroepen buurtpreventie aangekondigd.
f. Vinci Fair heeft niet voldoende ruimte voor een speelgoedbank.
Feest 50 jaar Meerwijk 28 augustus
De groep die het organiseert heet Meerwijk 50 jaar.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Zelfstandige werkgroepen:
De Brug
a. De Buurtouders lopen nu ook in Europawijk rond.
b. 17 december was het kerstdiner in samenwerking met SamenMetDeBuurt. Het was zeer
geslaagd.
c. 27 december organiseerde De Burg met SamenMetDeBuurt een kerstdiner voor daklozen.
d. 31 december waren er met oud en nieuw diverse activiteiten voor jongeren. In het Vier
wijkradenoverleg waren er volop complimenten voor alle organisaties die zich met oud en nieuw
hebben ingezet. Het was op enkele incidenten na, rustig in Schalkwijk.
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Jongeren in Beweging
e. Het project ‘Ouderen on the Move” is gestopt. Nu wordt het project “Jong en Oud gaan voor Goud”
opgezet.
f. Het project Hoffelijkheid in de Samenleving heeft een geslaagde nieuwjaarsreceptie in de
Ringvaart verzorgd.
g. 4 juni organiseert ‘Hoffelijkheid in de Samenleving’ een pré ramadanmaaltijd.
h. Helaas heeft de gemeente de subsidieaanvraag van Jongeren in Beweging niet toegekend. De
wijkraad begrijpt dit niet, omdat het project juist vernieuwend is. Jongeren in Beweging gaat nog in
bezwaar.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. De werkgroep heeft de KIMmeldingen van de gemeente gekregen. De meldingen gingen
voornamelijk over afval en uitgevallen lantaarnpalen.
b. De gemeente herstelt de kapotte natuurstenen tegels op het L. da Vinciplein, door de gaten met
beton te vullen. De werkgroep is er druk mee om het plein te laten herstellen met natuurstenen
tegels.
c. De ruiten voor het kunstwerk (nooduitgang parkeergarage L. da Vinciplein) zijn besteld.
d. Er ligt veel afval en vuil bij de containers aan het L. da Vinciplein.
e. Op de vraag van de werkgroep of er in mei nog een schouw moet worden gelopen antwoordt de
wijkraad van wel, omdat dat handig is voor het wijkcontract.
f. De werkgroep is bezig om contact te krijgen met de bewonerscommissies in Meerwijk. De
commissies en de wijkraad hebben gemeenschappelijke belangen.
Werkgroep Verkeer en Vervoer
g. De brief om uniformiteit in Schalkwijk te krijgen met de 50-30 km wegen is verzonden naar het
college van B&W en de fracties. Het heeft zelfs de krant gehaald.
h. Via het leefbaarheidsbudget zal de wijkraad een matrixbord aanvragen voor de bocht van de
Erasmuslaan en de Stresemannlaan.
i. Gemeenteambtenaren gaan een voorstel voor de rotonde Briandlaan in de commissie Beheer
inbrengen.
j. Verzoek of iedereen het wil melden als er bij de brievenbus op de Bernadottelaan/ Erasmuslaan
geparkeerd wordt. Hier mag niet geparkeerd worden, omdat het een gevaarlijk verkeerspunt is.
Bewoners hebben de gemeente om een plantsoentje op deze plek gevraagd die zij zelf zullen
onderhouden.
Communicatie:
k. De wijkkrant van het voorjaar krijgt een speciaal karakter wegens het 50-jarig bestaan. Het lukt
daarom niet om de wijkkrant voor de jaarvergadering uit te brengen.
l. Mijn Schalkwijk is in het Vier wijkradenoverleg aan de orde geweest. Ter voorbereiding had de
gemeente een notitie geschreven, waaruit bleek dat het niet meer mogelijk is om het blad te
blijven maken. De wijkraden en bewoners van Schalkwijk waarderen het blad echter zeer, het
wordt goed gelezen en zorgt ook voor binding in de wijken. De stadsdeelbestuurder trok zich deze
waardering van het blad aan en het volgend Vier wijkradenoverleg wordt dit punt opnieuw
behandeld in aanwezigheid van de marketingmanager van de gemeente.
Jeugd
m. Basisschool De Erasmus heeft met de wijkraad een koffieochtend georganiseerd om met de
moeders te brainstormen over hoe activiteiten voor kinderen te organiseren. Meerwijk heeft geen
wijkcentrum of speeltuin zoals de Ringvaart in Boerhaavewijk. Bij de Buurtbox gebeurt het een en
ander, maar in Meerwijk zuid is er niets voor de kinderen. Er waren meer dan 15 moeders
aanwezig en ze hebben allemaal toegezegd om een uurtje te komen helpen bij spelactiviteiten.
Ook hebben ze aangegeven wanneer ze kunnen. Voor kinderactiviteiten heeft de school De meer
een lokaal beschikbaar gesteld. De wijkraad gaat ermee akkoord dat de anonieme gift voor deze
kinderactiviteiten wordt gebruikt.
De volgende vergadering van de Wijkraad is 23 februari 2016.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats wijkcentrum Vinci 73.
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