WIJKRAAD MEERWIJK
Leonardo da Vinciplein 73
2037 RR HAARLEM
telefoon 06 – 494 869 99
www.wijkraadmeerwijk.nl

Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 23 februari 2016
Mededelingen
a. Bernt Schneiders gaat voor een organisatie een interview geven en met het bedrag dat hij
daarvoor krijgt, draagt hij bij aan de container voor de jongeren in het Poelpolderpark. 11 maart,
op NL Doedag wordt de container om 13.00 uur in het bijzijn van de stadsdeelbestuurder
geopend. Het hele team van het GOB en de wijkraad zijn ’s morgens aanwezig om samen met de
jongeren de container te verven.
b. In Schalkwijk zijn een aantal ondernemingen met het project “Grote Geld” begonnen (zie verslag
van 26 januari, kopje mededelingen nr. d). Het project heeft drie pijlers: 1. Buurtcoöperatie, 2.
Toepassen van Oasis Game en 3. Betrekken van het onderwijs (bijv. InHolland en Novacollege). In
het Vier wijkradenoverleg van 22 februari is een presentatie over de buurtcooperatie gegeven. De
wijkraad belegt hierover een aparte bijeenkomst voor de wijkraadsleden.
c. De knutselclub start op vrijdagmiddag 11 maart om 14.15 -16.00 uur onder leiding van twee
moeders uit Meerwijk met subsidie van de wijkraad. De basisschool “de Meer” verleent de
locatie. Dock start in Meerwijk vanaf 10 mei een project, waarin kinderen met overgewicht onder
leiding van een sportbuurtwerker sporten en daarna koken en gezond eten.
Nieuwe opzet handhaving
Handhaving is begonnen met wijkgericht werken. Dat betekent dat Meerwijk een vaste handhaver
heeft en de handhavers in koppels van twee, twee dagen per week in de wijk lopen. De dagen en
tijden staan niet vast. Bewoners kunnen de handhavers direct aanspreken.
John van Vliet is de vaste handhaver voor Meerwijk en Rob van Amsterdam voor Boerhaavewijk. Zij
zijn ook elkaars back-up.
Wijkteam Spaarnelanden
a. 1 maart starten de wijkteams van Spaarnelanden in Schalkwijk.
b. De wijkteams bestaan uit een voorman, twee allround medewerkers, twee a drie
Paswerkmedewerkers, een stagiaire van re-integratie en mogelijk een vluchteling (gesprekken
met het COA lopen nog).
c. De doelen zijn: klanttevredenheid vergroten door zichtbaarheid in de wijk; direct contact met de
bewoners; doelmatiger werken door het voorwerk en de nazorg van de specialistische teams
(veeg- maai- en snoeiteams) te doen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij de
teams te betrekken (de Paswerkmedewerkers, stagiaire en vluchteling met status).
d. Werkzaamheden van het team zijn in eerste instantie gericht op schoon en later ook het groen en
grijs.
N.a.v. de ambassadeurs:
e. De wijkteams voeren het werk uit, de ambassadeurs schouwen. Er zijn inmiddels 15
ambassadeurs voor heel Schalkwijk en zij schouwen vier à zes uur in de week.
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N.a.v. het Buurtbedrijf
f. Spaarnelanden werkt nauw samen met het Buurtbedrijf. Zij rijden bijvoorbeeld extra rondes om
verkeerd aangeboden afval af te voeren.

Jaarvergadering 29 maart 2016
a. Thema van de jaarvergadering is: Energie besparen.
b. Afsluiting is met het Ampzing Genootschap en een drankje op het 50 jaar bestaan van de wijk.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. N.a.v. het wijkgesprek dat de werkgroep vandaag met de gemeente had:
- De Buiten Beter App, wordt niet door de gemeente gebruikt.
- De architect wil niet dat het kunstwerk op het L. da Vinciplein opgeleukt wordt. Het doel van
de architect is een grijs plein. Wel mag fotofolie in zwart wit op de ramen geplakt worden,
omdat de folie verwijderbaar is. Het zou een leuk cadeau voor Meerwijk zijn in het kader van
het 50 jaar bestaan. Twee wijkraadsleden maken samen een plan en begroting voor de
Stichting Kunst in de Wijk.
- Het kunstwerk hoort twee maal per jaar schoongespoten te worden, maar dat is al een lange
tijd niet meer gebeurt. Spaarnelanden neemt dit op.
- Tussen juni en september worden de afvalbakken in de wijk geïnventariseerd op gebruik. Er is
geen geld om nieuwe prullenbakken te plaatsen, maar verplaatsing van niet of weinig
gebruikte afvalbakken is wel mogelijk.
- Matrixbord: Spaarnelanden gaat een voorstel aan de gemeente doen om een bord voor heel
Haarlem aan te schaffen en deze te laten rouleren.
b. De bomen bij het Vlinderpad worden in maart gekapt of gesnoeid.
c. De wijkschouw vindt plaats op 11 mei om 14.00 uur vanaf het Leonardo da Vinciplein met de
nadruk op de status van de straten en speeltoestellen.
d. Het paaltje dat auto’s moet verhinderen het L. da Vinciplein op te rijden kan iedereen makkelijk
weghalen. Spaarnelanden neemt dit op.
e. Met Spaarnelanden is over broodcontainers gesproken. Het ingezamelde brood wordt dan
gecomposteerd of tot biogas gestookt. Moslims mogen brood niet als afval weggooien en voeren
het daarom bijvoorbeeld aan vogels, waardoor rattenoverlast ontstaat en de vogels ziek kunnen
worden. Spaarnelanden staat positief tegenover het voorstel en bespreekt de mogelijkheden met
de gemeente.
Werkgroep Verkeer en Vervoer
f. 30 – 50 km wegen: ook de politie, GOB, ziekenvervoer, brandweer en Connexxion zijn van mening
dat de wens van de werkgroep Verkeer en Vervoer om alle wegen in Schalkwijk 30 km en de
wijkontsluitingswegen 50 km te maken (met uitzondering bij scholen) een goed idee is wegens de
eenduidigheid en daarmee de veiligheid.
De Fietsersbond is tegen het idee van de werkgroep Verkeer en Vervoer. Zij willen dat 50 km
wegen ingericht worden met een scheiding tussen auto’s en fietsers, maar dit is waarschijnlijk
niet haalbaar. De wijkraden van Schalkwijk vinden het argument van de Fietsersbond niet
opwegen tegen de veiligheid die het oplevert door de eenduidigheid en dat er eindelijk
gehandhaafd kan worden op 50 km.
De wethouder gaat het traject om dit idee te bewerkstelligen aanvangen.
Wat betreft de Bernadottelaan: de herinrichting gebeurt volgens plan. Zodra de Bernadottelaan
weer 50 km wordt, zijn er een paar aanpassingen nodig.
g. De rotonde Briandlaan wordt opnieuw bekeken. De gemeente maakt plannen voor een
verhoging, markering en reflectoren. Het is nog niet duidelijk of de brug naar het parkeerterrein
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van het winkelcentrum blijft. Aan de werkgroep wordt meegegeven dat het fietspad veel te glad
is en of er reflectoren bij de zebrapaden te plaatsen zijn (zoals in Hoofddorp).
Communicatie:
h. De wijkkrant zal toch voor de jaarvergadering verschijnen. 11 maart kan de krant verspreid
worden.
i. Er komt ook een flyer in de krant voor de aankondiging van de Midzomermarkt, de wijkschouw
en het feest “50 jaar Meerwijk”. Tevens komt de vraag om donaties voor het feest op de flyer.
50 jaar Meerwijk
a. Met Spaarnelanden wordt gekeken naar de mogelijkheden van stoepgraffiti.
Rondvraag
Autochtone moeders willen een plek waar zij bijeen kunnen komen en hun kinderen kunnen spelen.
Zij vinden het niet prettig om bij SamenMetDeBuurt te komen, omdat zij de Marokkaanse taal niet
verstaan. De wijkraad beraadt zich nog.
De volgende vergadering van de Wijkraad is de jaarvergadering van 29 maart 2016.
De volgende wijkraadvergadering is 26 april
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