Jaarverslag wijkraad Meerwijk 2015
Openbare orde en veiligheid
2015 is een relatief rustig jaar geweest, er hebben zich geen grote incidenten
voorgedaan. De inzet van de wijkagent, de handhavers en de buurtouders hebben daar
een belangrijke rol in gespeeld. De wijkraad is hen daar dankbaar voor.
Het parkeergedrag bij de Erasmusschool en De Meer blijft een probleem.
In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor een container voor de jeugd in de
Poelpolder, op initiatief van een vader. Inmiddels is de vergunning afgegeven en op 11
maart 2016 is de container door de burgemeester geopend.
Begin 2015 is een bijeenkomst georganiseerd door De Brug en basisschool Al Ikhlaas
over radicalisering. Een tweede bijeenkomst heeft later dat jaar plaatsgevonden in het
Wijkcentrum Europawijk. Deze bijeenkomsten hebben onder andere geresulteerd in een
periodiek overleg met de Islamitische Raad Haarlem. Het beleid van de gemeente, de
politie, de welzijnsinstellingen en de wijkraden is erop gericht om het aantal mogelijke
problemen in een vroeg stadium aan te pakken.
Op de jaarvergadering van 31 maart 2015 stonden openbare orde en veiligheid centraal.
Burgemeester Schneiders en Linda Vos, hoofd veiligheid en handhaving, gaven een
presentatie over het Haarlemse beleid
Er is een initiatief gestart voor een whatsapp-cirkel in de wijk om elkaar te informeren
bij mogelijk verdachte situaties. We zoeken nog mensen die een trekkende rol willen
spelen bij het opzetten van de whatsapp-cirkel.
Groen, schoon en veilig
Als gevolg van de verzelfstandiging van Spaarnelanden is het onderhoud van de
buitenruimte sinds begin 2015 gericht op beeldkwaliteit (hoe schoon het is, hoe hoog
het onkruid staat, ect.) en niet meer op frequentie (elk grasveld elke twee weken
maaien). Van de hele wijk is in kaart gebracht welke plek aan welke kwaliteitsnormen
moet voldoen. Dit wordt in de gaten gehouden en op basis daarvan wordt onderhoud
gepleegd. Deze verandering in werkwijze heeft tot op heden niet tot problemen geleid.
Punt van aandacht blijft het zwerfafval. Bij een aantal ‘hotspots’ wordt extra
gecontroleerd en het buurtbedrijf rijdt elke dag door de wijk om zwerfafval weg te
halen. Echter, vooral in het weekend wordt nog steeds regelmatig afval naast de
containers gezet. Wind en meeuwen kunnen dan voor veel rotzooi zorgen.

Na heel wat bellen, schrijven en praten zijn eindelijk in april de panelen van de gymzaal
aan de Erasmuslaan vervangen.
Samen met vertegenwoordigers van de natuurwerkgroep Meerwijkplas is overleg
gevoerd met de gemeente en het hoogheemraadschap Rijnland over een aan te leggen
persleiding van Heemstede naar de waterzuiveringsinstallatie aan de Schipholweg. Dit
heeft er toe geleid dat het traject aan het Vlinderpad met grote voorzichtigheid
aangepakt zal worden.
Tevens in 2015 geïnventariseerd welke bomen aan het Vlinderpad de woonkwaliteit van
de flats ernstig belemmeren. Zoals het er nu naar uitziet zal in 2016 met de kap
begonnen worden.
Evenementen
In het kader van NL Doet heeft in maart ook in Meerwijk een aantal activiteiten
plaatsgevonden. Het Novacollege heeft samen met de bedrijven van Bedrijven Doen het
terrein aan het Spijkerboorpad afgemaakt. De Schalkwijk-medewerkers van de
gemeente Haarlem hebben de natuurwerkgroep Meerwijkplas een handje geholpen.
Op 2 juni is officieel het speelterrein aan het Spijkerboorpad geopend door voormalig
wethouder Jan van Nieuwenburg. Met een vrolijke toespraak wist Diewertje Blok aan
deze opening een feestelijk tintje te geven. De wijk is hierdoor weer verrijkt met een
leuk speelterrein. Op die dag werd ook het speelterrein aan de Pa van der Steurstraat
geopend, dat Pré Wonen gefinancierd heeft.
Op 20 juni vond een eerste versie van Cruise and Dance plaats in het Molenplaspark. De
wijkraad was niet betrokken bij de planning daarvan, maar werd wel gevraagd om
vooral op mogelijke geluidsoverlast te reageren. Geconstateerd moet worden dat het
een leuk festival is geweest. Er was geen sprake van hinderlijke geluidsoverlast.
Op 13 juni heeft weer een Midzomermarkt plaatsgevonden. Veel deelnemers, veel
bezoekers. Jammer dat in de loop van de middag de harde wind een steeds grotere rol
ging spelen, waardoor vanuit veiligheidsoverwegingen de markt eerder moest worden
beëindigd. De wijkraad bedankt Marcel van der Lans en de zijnen voor de organisatie
van dit grote evenement.
Op 14 juni hield stichting De Brug zijn jaarlijkse schoonmaakactie. Een groep jongeren,
grotendeels van Marokkaanse origine, is onder leiding van een ouder de wijk in
getrokken om zwerfvuil te verzamelen. Het was wederom een nuttige, gezellige en
geslaagde actie.
Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat er op 15 augustus een knalfeest was in Meerwijk
Noord. Het was een groot succes voor de initiatiefnemers. Zij zijn dan ook gevraagd om
in 2016 het feest ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Meerwijk te organiseren.
Na al eerder met de burgemeester door Schalkwijk te zijn gefietst is er op 17 september
een rondtocht met een zestiental raadsleden door Schalkwijk gemaakt. Aanvankelijk zou

dat ook op de fiets gebeuren maar de weersomstandigheden hebben dat verhinderd. De
gemeenteraadsleden hebben enthousiast gereageerd en aangegeven dat dit voor
herhaling vatbaar is.
Op 6 oktober is officieel verzorgingshuis Meerhoeve aan het Spijkerboorpad geopend.
Eind oktober is er een feestelijke Halloweentocht georganiseerd. Veel kinderen hebben
een leuke en lekker griezelige avond gehad.
Op 17 december heeft De Brug in samenwerking met SamenMetDeBuurt een kerstdiner
gegeven. Vele wijkbewoners hebben er lekker en gezellig gegeten.
Jongeren
Op de jaarvergadering is een presentatie gegeven door ‘Jongeren in Beweging’. Binnen
dit initiatief helpen jongeren ouderen met activiteiten, kleine klusjes of houden hen
gewoon gezelschap. Het is een succesvol initiatief dat navolging verdient. De wijkraad
heeft JIB genomineerd voor de jongerenprijs van de Vrijwilligerscentrale Haarlem.
Helaas ging de prijs net aan hun neus voorbij.
De knutselgroep die een moeder hield in Vinci 73 heeft het einde van 2015 niet kunnen
halen. Er worden nu pogingen gedaan om tot een doorstart te komen.
Kunst in de wijk
De gemeente Haarlem heeft opdracht gegeven om te bekijken op welke wijze cultuur
meer in de wijken kan worden gebracht. Daarbij is in eerste instantie naar Schalkwijk en
Meerwijk gekeken. Een eerste concreet resultaat was de deelname van een groot aantal
Schalkwijkse kinderen aan de zeer succesvolle musical ‘Loes en Marlie’, die rond
kerstmis in de Haarlemse schouwburg heeft gestaan.
In december is de stichting Culturele Activiteiten opgericht, die een succesvol tangoconcert in Vinci 73 organiseerde. De stichting is van plan in 2016 meer culturele
activiteiten te organiseren, zowel in Meerwijk als in heel Schalkwijk.
Verkeer en vervoer
In 2015 hebben de eerste besprekingen met de gemeente plaatsgevonden over de
herstructurering van de Bernadottelaan. Zoals het er nu naar uitziet zal in de tweede
helft van 2016 met de werkzaamheden worden begonnen.
Ook de rotonde op de Briandlaan is een punt van aandacht. Zeker in het kader van de
aangekondigde aanpassingen in Schalkstad (het winkelcentrum) zal bekeken moeten
worden of de rotonde op deze wijze gehandhaafd kan blijven.

Er is inmiddels een brief naar de gemeente gestuurd door de werkgroep ‘Verkeer en
Vervoer’ van het vierwijkraden overleg.
Slot
U ziet: er is in 2015 weer veel gebeurd. In het jaarverslag is dan nog niet eens ingegaan
op de vele kleinere en grotere probleempjes die zijn opgetreden. Veel wordt opgelost
zonder dat iemand het echt merkt. Dat kan alleen door de inzet van velen. De wijkraad
wil dan ook zijn dank zeggen aan de gemeente Haarlem (met name het gebiedsteam
Schalkwijk), de afdeling Handhaving, de politie (speciaal natuurlijk de wijkagent), de
drie grote woningcorporaties (Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere), Spaarnelanden,
Bedrijven Doen en iedereen die we misschien vergeten, voor de samenwerking in 2015.
We kijken uit naar 2016 en volgende jaren.
Tenslotte willen we alle bewoners bedanken die op een of andere wijze actief zijn in de
wijk. Zonder al die vrijwilligers zou het allemaal niet mogelijk zijn.
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