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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 31 mei 2016

Opening
a. De voorzitter opent de vergadering en dankt namens de wijkraad, De Brug voor hun gastvrijheid.
De vergadering vindt hier vandaag plaats, omdat Dock uit Vinci 73 is vertrokken en van Dock
huurde de wijkraad de vergaderlocatie. De wijkraad heeft de gemeente gevraagd om tafels en
stoelen in de lege lokalen van Vinci 73 te zetten, zodat deze lokalen toch voor groepen uit
Meerwijk gebruikt kunnen worden en de gemeente in ieder geval iets aan huur ontvangt.
b. De voorzitter van de wijkraad Molenwijk is dit weekend overleden. Het afscheid zal in besloten
kring plaats vinden. Het zal een groot gemis voor Molenwijk en de vier wijkraden van Schalkwijk
zijn.
Mededelingen
a. Broodcontainers: het plan heeft de ambtelijke molen nog niet gepasseerd. Van het brood wordt
biogas gemaakt.
b. De wijkraad heeft bezwaar tegen de woningbouw op de Bernadottelaan 140 ingediend en ook al
antwoord gehad: de aanbeveling van de wijkraad om wel via de Stresemannlaan in te rijden, maar
niet uit, wordt niet overgenomen, omdat het uitrijden via de W. Boothstraat een te lange route is.
Wijkagent
De wijkagent zal enige tijd wegens ziekte afwezig zijn. Er wordt naar vervanging gezocht. Tot die tijd
nemen de andere wijkagenten zijn taken over.
Winkelcentrum Schalkwijk
a. Het winkelcentrum heeft een ‘placemaker’ aangetrokken om het winkelcentrum aantrekkelijker te
maken. Ideeën: leegstaande winkels verhuren aan bijvoorbeeld de wereldmuziekschool en Triple
ThreaT.
b. Vanuit Placemaking en VvE winkelcentrum Schalkwijk is het idee ontstaan om het dak van de
parkeergarage in de zomer te gaan gebruiken voor cultuur, muziek, chillen, sport etc. Er komt een
podium met goede geluidsinstallatie, een rieten schutting en kunstgras. 7 juni starten de
activiteiten. Op 30 juli om 14.00 uur speelt het Ricciotti Ensemble (daarna op het L. da Vinciplein).
c. Schalkstad: de Raad van State heeft uitspraak gedaan n.a.v. het bezwaar van twee grote
eigenaren: de gemeente kan doorgaan met het Bestemmingsplan zoals het er ligt. Volgend jaar
zal met de bouw van Schalkstad worden begonnen.
Toelichting wijkvisie Pré Wonen
De wijkvisie loopt tot 2023. Pré Wonen geeft op de vergadering een stand van zaken.
a. Er zijn een aantal zaken veranderd zoals het beleid van de aandachtsgebieden: er zijn geen
speciale, aangewezen aandachtsgebieden meer.
b. De galerijwoningen aan de W. Booth-, T. More- en B. Powellstraat hebben inmiddels een andere
uitstraling gekregen. Dit najaar wordt aan de afronding gestart: entrees en plinten. De luifels en
voordeuren van de woningen aan de Bernadottelaan en omgeving zijn opgeknapt. Er worden nu
plannen gemaakt voor de vier flats in Meerwijk Noord in samenspraak met de bewoners.
c. Er is samenwerking met partners in de wijk zoals Spaarnelanden en Buurtbedrijf om afval te
verwijderen en het groen en grijs in goede staat te houden. Dit werkt goed, bewoners vinden hun
buurt qua uitstraling en afval verbeterd.
d. In Meerwijk Noord loopt een project samen met Dock om een verbeterslag te maken.
e. Het ontwikkelen van woningen op de Aziëweg kon Pré Wonen niet voortzetten mede wegens de
nieuwe woningwet (zeer beperkte mogelijkheden om te investeren in koop en vrije
sectorwoningen). Gelukkig heeft Pré Wonen het project aan een marktpartij kunnen overdragen.
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N.a.v. het stimuleren van de doorstroming van senior bewoners van eengezinswoningen naar
appartementen: de flat op de T. Morestraat is seniorvriendelijker gemaakt. Na de afronding van de
renovatie (entree en plint) wordt gestart om de doorstroming te stimuleren.
g. In 2017 moet het Buurtbedrijf zelfstandig zijn. Pré Wonen zal voor een bepaald bedrag aan werk
aan het Buurtbedrijf uitbesteden.
h. Pré Wonen wil graag partner van de buurtouders blijven, mits dat mogelijk is volgens de nieuwe
woningwet, dat verwacht Pré Wonen wel.
i. De Kas is gericht op werken, leren en ondernemen. Volgens de nieuwe woningwet is dit geen taak
voor de corporaties. De (financiële) gevolgen en activiteiten worden na vertrek van Pré Wonen
gedragen door Dock en de gemeente.
j. In Vinci 73 is Pré Wonen partner.
k. N.a.v. de vraag of de andere twee corporaties in Meerwijk gestimuleerd kunnen worden om ook
hun woningen op te knappen: Ymere gaat in 2017 aanvangen met de woningen op de Braillelaan.
De wijkraad complimenteert Pré Wonen over de verbeteringen in Meerwijk.
Buurthuis
Dock is uit Vinci 73 vertrokken. Schalkwijk heeft twee wijkcentra (De Ringvaart en Wijkcentrum Laan
van Berlijn). In Meerwijk is er nog De Kas, die laagdrempelig is en waar koffie geschonken gaat
worden. Aanwezigen vinden de Ringvaart voor kinderen uit zuidoost Meerwijk te ver weg.
De wijkraad zal een brief naar B&W sturen over de zorg van de wijkraad over de hoge huren van de
school op de Stresemannlaan en Vinci 73, die gehuurd worden door maatschappelijke organisaties.
Tevens zal de wijkraad een suggestie doen voor een lokaal als buurthuis op het plantsoen van de
Mary Fleischmannstraat. Ook staat er naast Heliomare een gymzaal leeg.
Zelfstandige werkgroepen:
Stichting De Brug
a. 15 mei was er de schoonmaakactie.
b. 28 mei was er de pré iftar.
c. 3 juni is er een debatavond over identiteitscrisis en radicalisering.
VMGH
d. N.a.v. de projecten: deze moeten nog gaan lopen. Er is iedere dag van 9.00 tot 14.00 uur een
koffie-ochtend voor vrouwen, er is huiswerkbegeleiding en er zijn diverse bijeenkomsten over
diverse onderwerpen geweest.
e. De VMGH heeft samenwerking met Effect Haarlem.
Jongeren in Beweging: 4 juni is er een pré iftar in De Ringvaart.
50 jaar Meerwijk
a. Een doel van dit feest is om de diverse doelgroepen in Meerwijk dichter bij elkaar te brengen.
b. Afgesproken wordt dat voor eind juni duidelijk moet zijn welke inkomsten zeker zijn. Op het
wijkraadoverleg van 28 juni wordt besloten tot een go, no go of dat het feest in een afgeslankte
vorm doorgaat.
c. De vergunning om te mogen collecteren op de Midzomermarkt is afgegeven.
d. Afgesproken wordt om de wijkraadvergadering van juli wel plaats te laten vinden (26 juli) met het
oog op het feest.
Groen, Schoon en Veilig
e. 11 mei was de wijkschouw. Het verslag van de wijkschouw is naar de belangstellenden en de
wijkraadsleden gestuurd.
f. Vandaag was het wijkgesprek (hierin zit de wijkraad, GOB, politie, handhaving, Spaarnelanden en
de corporaties). Ook hier heeft de wijkraad aangegeven dat ze een ruimte missen om bewoners
samen te laten komen.
g. 12 oktober om 16.00 uur (schemering) is er weer een wijkschouw.

Werkgroep Verkeer en Vervoer
h. Te hard rijden op de Stresemannlaan is geagendeerd voor het overleg van 6 juni van de
werkgroep Verkeer en Vervoer van Schalkwijk.
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2 juni is er een bijeenkomst over de Europaweg in het wijkcentrum van de Laan van Berlijn. Ook
dit punt is geagendeerd voor het overleg van de werkgroep Verkeer en Vervoer.

Communicatie
j. Veel complimenten over de nieuwe vormgeving en de kleuren van de wijkkrant.
k. Herman Ottolini stopt met het opmaken van de wijkkrant en geeft het stokje door aan
Miranda Kemper, die ook de website van Meerwijk heeft gemaakt en onderhoudt.
Jeugd
l. Voor de kinderen en hun ouders is het belangrijk dat er een plek komt waar zij samen kunnen
komen.
m. Frank Hilterman wil binnenkort Dock voor de wijkraadsvergadering uitnodigen om te vragen welke
activiteiten zij voor de jeugd organiseren.
n. De keet aan het Spijkerboorpad gaat weer open in samenwerking met de jongeren en Dock. Als
het toch niet blijkt te werken wordt de keet weggehaald.
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