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bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 28 juni 2016
Wijkagent
Er is inmiddels een vervangende wijkagent: Ceylan Karaburun,
Midzomermarkt
a. De dag was geslaagd en goed georganiseerd. De kinderactiviteiten verliepen goed en het was
goed om te zien hoe de kinderen uit de wijk samen speelden. De wijkraad is blij, dat allerlei
bevolkingsgroepen uit de wijk gemoedelijk door elkaar liepen en hoopt dat deze dag een
voorbeeld van de wijk is.
b. De grootste kostenpost van deze dag was Spaarnelanden. Zij hebben de prijzen voor het plaatsen
van niet-parkeer-borden en het opruimen verhoogd. Ze doen het werk goed, maar de wijkraad is
bang dat met zulke prijzen geen buurtinitiatieven meer georganiseerd kunnen worden. De
wijkraad gaat met Spaarnelanden in gesprek.
c. Er is veel publiciteit over de Midzomermarkt geweest: Haarlems Dagblad, Haarlems weekblad en
vanaf zondag op tv 105.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Er zijn de laatste weken geen klachten over de jongerencontainer in de Poelpolder gekomen. De
afvalbak bij de container wordt goed gebruikt.
b. Klachten overlast jongeren op het L. Da Vinciplein. De wijkraad houdt het in de gaten.
c. Klachten overlast van mensen die op het plein alcohol drinken. De wijkraad stuurt een brief naar
het RIBW.
d. Overlast jongeren R. Steinerstraat tot diep in de nacht. Het lijkt erop dat aanspreken niet helpt.
Afgesproken wordt dat iedereen dit gaat melden bij het meldpunt. De wijkraad benadert ook de
gemeente.
Verkeer en Vervoer
e. Op de bijeenkomst van de werkgroep heeft een bedrijf een presentatie gegeven over dynamische
zebrapaden (waarschuwingslichten). De werkgroep gaat in september een kijkje nemen in
Hoofddorp, waar al dynamische zebrapaden zijn.
f. De werkgroep is er een voorstander van om de wegversmallingen op de Stresemannlaan weg te
halen en als het straks een 50 km weg wordt, er een voorrangsweg van te maken. De wijkraad
denkt dat dit geen problemen geeft met de uitrit van de nog te bouwen woningen op de
Bernadottelaan 140.
g. Presentatie over het VO Europaweg: de wijkraad heeft gepleit voor een mogelijkheid van
uitbreiding van de eenbaansrotonde bij de kruising met de Groningenlaan.
De Provincie wil dat bus 4 voorrang heeft op het kruisend verkeer. Hiervoor moeten er
verkeerslichten komen bij de rotondes. De fietsers, scooters en voetgangers worden echter niet in
de verkeerslichten meegenomen en daarnaast was het doel van de herinrichting om de
verkeerslichten te verwijderen, omdat die veel onderhoudskosten vagen. Dit plan kan te maken
hebben met de subsidie die de gemeente van de Provincie krijgt. De wijkraden van Schalkwijk
hebben op deze punten in de commissie verkeer ingesproken.
h. Melding van een bult in de weg op de Stresemannlaan bij de zonnestudio. Geadviseerd wordt om
dit zelf te melden bij het meldpunt.
i. Melding van vele lekke banden op de weg bij de Febo en het politiekantoor. Ook hier wordt
geadviseerd om zelf te melden.
j. Complimenten over de herinrichting van de rotonde Briandlaan.

Bewonersverslag Wijkraadvergadering Meerwijk

28 juni 2016

Pagina 1 van 2

Communicatie:
Mijn Schalkwijk
k. De hoofdredacteur van HRLM-glossy is nu ook de hoofdredacteur van Mijn Schalkwijk. Het blad
zal een kleiner formaat krijgen en een andere lay-out.
l. De hoofdredacteur heeft voorgesteld om het blad Mijn Haarlem te noemen, zodat het door alle
Haarlemmers gelezen gaat worden. De namen van de wijkraden en het logo blijven onveranderd
op de voorpagina staan.
m. Het thema van Mijn Schalkwijk (of Mijn Haarlem) is fietsen, varen en wandelen in het groen van
Schalkwijk.
n. Half december komt het blad uit. De deadline is 9 november.
o. De uitgever van HRML gaat de advertentiewerving doen. Als ze geen adverteerders vinden zal de
uitgave van december de laatste zijn.
Wijkkrant
p. Er wordt een nieuwe bezorger gezocht.
50 jaar Meerwijk
q. De collecte op de Midzomermarkt heeft € 140,- opgeleverd en veel mensen geënthousiasmeerd
om op 28 augustus te komen.
r. Er gaat een brief uit naar de bewoners die wonen op het L. da Vinciplein.
s. Er is goed naar de financiën gekeken en de noodzakelijke uitgaven worden gedekt door de reeds
toegezegde inkomsten. De werkgroep krijgt van de wijkraad groen licht om het feest verder te
organiseren.
Vier wijkraden van Schalkwijk
a. De vier voorzitters van de wijkraden van Schalwijk hebben een constructief gesprek met de
directeur van Spaarnelanden gehad. De voorzitters hebben aangegeven dat de werkgroep
Heempark en de natuurwerkgroep Meerwijkplas zich zorgen maken over het gebrek aan
ecologisch inzicht van de medewerkers van Spaarnelanden. De directeur neemt dit punt op.
b. Riet Ooms volgt Jelte Klokman op als voorzitter van wijkraad Molenwijk.
c. Toekomstvisie Haarlem 2040: De voorzitters van de wijkraden Europawijk en Meerwijk zijn bij een
bijeenkomst over woningbouw geweest. Zij hebben de mening van bewoners van Schalkwijk naar
voren gebracht dat de Groene Zoom in stand moet blijven. Vanavond is er een bijeenkomst over
landschappen rond Noord-Holland. Leden van de werkgroep Heempark en de natuurwerkgroep
Meerwijkplas gaan hierheen. Daarna komt er nog één bijeenkomst over cultuur. Zie ook
www.Haarlem2040.nl.
d. Het Dak, op de parkeergarage van het winkelcentrum is een groot succes en de wijkraad raadt
alle bewoners aan om hierheen te gaan.
Zelfstandige werkgroepen:
Stichting De Brug
a. Aan de burgemeester is gevraagd de buurtouders uit te breiden.
b. De debatavond over identiteitscrisis en radicalisering op 3 juni is goed gegaan. Er waren 15
mensen aanwezig.
Jongeren in Beweging
c. De subsidie is afgewezen, omdat de gemeente geen beroepskrachten wil betalen. De stichtring
heeft één parttime beroepskracht in dienst. De wijkraad vindt dit jammer en vraagt wat zij kunnen
doen. Afgesproken wordt om op de vergadering van september hier met Dock over te spreken.

De volgende wijkraadvergadering is 26 juli 2016.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats De Brug.
De vergadering van juli wordt ook bij De Brug gehouden. De vergadering van september zal plaats
vinden bij VMGH.
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