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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 26 april 2016

Nieuwbouwplannen Bernadottelaan 140
Het bezwaar van de wijkraad is, dat er niet voldoende parkeerplaatsen voor het aantal woningen
komen en de uitrit uitkomt op de Stresemannlaan. Zo’n 60 auto’s zullen in de ochtendspits gebruik
maken van de uitrit en dat geeft een gevaarlijke situatie. De wijkraad heeft als oplossing aangedragen
om de uitrit op de Bernadottelaan uit te laten komen, maar dat wil de projectontwikkelaar niet, omdat
dit ten koste van een woning gaat. Eventueel is een oplossing om via de Stresemannlaan deze wijk in
te rijden en de uitrit dan via de Baden Powellweg. Het bezwaar van Pré Wonen is dat er geen
rekening is gehouden met de uitrit van de flat naast de nieuwbouw. Er komt nog een inspraakavond.
Winkelcentrum Schalkwijk
De voorzitters van de wijkraden van Schalkwijk en de VvE van het winkelcentrum hebben met elkaar
besproken hoe de leegstand gevuld kan worden. Daarbij kan worden gedacht aan het beschikbaar
stellen van winkelruimte aan de wereldmuziekschool, huiswerkbegeleiding e.d.
Op het dak van de parkeergarage gaat het winkelcentrum onder andere in samenwerking met de
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk concerten organiseren. 30 juli speelt daar om 14.00 uur het
Ricciotti Ensemble (gevolgd door een concert om 16.00 uur op het L. da Vinciplein).
Een ander idee is een drive-in bioscoop op het dak van de parkeergarage.
Schalkstad
Twee grote eigenaren hebben bezwaar tegen het bestemmingsplan gemaakt. Er loopt nu een proces
bij de Raad van State. De uitspraak wordt de komende weken verwacht en is bepalend voor de uitvoer
van het plan.
Jung en Forelstraat
De werkzaamheden (gescheiden riool en bestrating) aan de Jung- en Forelstraat zijn klaar en door
wethouder Sikkema geopend.
Energie besparen
Energiebesparing kan geld opleveren. De inleiders van dit thema op de jaarvergadering willen
proberen om toch iets in Meerwijk te bereiken. Het Buurtbedrijf in Haarlem Oost doet veel werk aan
energiebesparing en zou dat ook in Meerwijk kunnen doen. Zij komen met een plan.
Broodcontainers:
In juni worden de eerste containers verwacht. Het is nog onbekend waar ze precies komen te staan.
Verfraaien nooduitgang (kunstwerk) parkeergarage Vomar
Het idee van zwart/wit folie op de ramen van het kunstwerk op het L. da Vinciplein gaat om twee
redenen niet door: 1. Het is te duur en 2. De sociale controle op wie er binnen zit valt dan weg.
Wel kan de blinde muur tegenover het restaurant Vinci Food door kunstenaars beschilderd wordt mits
Pré Wonen daarmee akkoord gaat. Bij dit project zullen bewoners worden betrokken.
Stichting De Brug
a. Het project Buurtouders loopt, zowel in Europa- als in Meerwijk.
b. De Brug geeft nu ook huiswerkbegeleiding aan vijftien kinderen.
c. De brug is met Dock in gesprek om informatieavonden en Nederlandse les voor vluchtelingen te
organiseren.
d. Het is nog niet bekend wanneer de jaarlijkse schoonmaakactie is. De wijkraad roept alle
Meerwijkers op om mee te doen.
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Jongeren in Beweging: 4 juni is er een pré iftar in De Ringvaart.
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
Het gebied heeft een kwetsbaar ecosysteem waardoor het Beheerplan goed uitgevoerd moet worden.
Ook is het belangrijk dat de bezoekers van dit gebied zich aan regels houden zoals honden aan de
lijn. De wijkraad bekijkt of er borden kunnen komen met de regels en markering voor de
hondenlosloopgebieden.
50 jaar Meerwijk
a. Het podiumprogramma, kinderprogramma en horeca op het plein is gereed.
b. De crowdfounding heeft tot nu toe niet veel geld opgeleverd. Getipt wordt om te collecteren op de
Midzomermarkt. Hier moet een vergunning voor aangevraagd worden.
c. 3 mei hoort de werkgroep of de evenementenvergunning rond is. Het is bij geen van de
aanwezigen bekend of er bezwaar is gemaakt.
d. Spaarnelanden zorgt voor mensen om de stoepgraffiti te spuiten. Het sjabloon wordt in De Kleine
Ringvaart gemaakt.
Groen, Schoon en Veilig
a. 11 mei is de wijkschouw. Betrokkenen worden via de mail uitgenodigd. Speerpunten van deze
wijkschouw zijn speeltoestellen en stand van de bestrating.
b. De wijkambassadeurs van Spaarnelanden zijn in Meerwijk begonnen. Elke ambassadeur loopt
ongeveer drie uur per week in de wijk rond en let in eerste instantie op afval.
Verkeer en Vervoer
a. In de werkgroep Verkeer en Vervoer van Schalkwijk wordt 6 juni de opinienota 30 – 50 km
besproken en daarbij horen ook de gevaarlijke zebrapaden. De werkgroep zal pleiten voor
dynamische zebrapaden (ledlampjes).
b. Er moet iets gedaan worden aan de Stresemannlaan. De versmallingen maken de
verkeerssituatie eigenlijk gevaarlijker en al vele jaren wordt hier aandacht voor gevraagd. Dit punt
wordt meegenomen naar de werkgroep.
c. Rotonde Briandlaan: binnenkort komt er een nieuw ontwerp voor opnieuw een tijdelijke rotonde.
d. Toename van parkerende vrachtwagens in de wijk. Geadviseerd wordt dit te melden bij het
meldpunt.
Communicatie
a. De wijkkrant van Meerwijk verschijnt in juni.
b. In december 2016 komt Mijn Schalkwijk weer uit. Of het blad daarna ook nog verschijnt is nog niet
bekend. Met de gemeente en de vier wijkraden is afgesproken om meer aandacht aan Schalkwijk
te geven in het blad HRML te geven.

De volgende wijkraadvergadering is 31 mei 2016.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats wijkcentrum Vinci 73.
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