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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 30 augustus 2016

Opening
a. De vergadering vindt plaats in De Kas, die nu volledig door Dock beheerd wordt.
b. Het is niet zeker welke organisaties in Vinci 73 blijven en de wijkraad is bang, dat na 3 jaar
opnieuw gestreden moet worden om het wijkcentrum te behouden. De wijkraad heeft met de
wethouder gesproken, die naar een oplossing gaat kijken. Ook zal de wijkraad in september in de
commissie van de gemeenteraad inspreken. Er is behoefte aan een laagdrempelige locatie in de
wijk.
c. Joop Theunissen, voorzitter van de wijkraad Slachthuisbeurt is overleden na een noodlottig
ongeval op de oversteek van de Schipholweg. NB heeft hij er lang voor gestreden om deze
oversteek te verplaatsen wegens de onveilige situatie.
Mededelingen
a. Klaas van der Veen heeft zich teruggetrokken uit de wijkraad, onder andere wegens het geschil
over het wijkcontract, dat hij graag wilde.
b. Kacem Achahboun volgt Klaas van der Veen op als vicevoorzitter.
c. 28 september is er een bijeenkomst voor bewoners van Meerwijk over energiebesparende
middelen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de VMGH, Stresemannlaan 60.
d. In het Vier wijkradenoverleg hebben de wijkraden van Schalkwijk afscheid genomen van
Bernt Schneiders. Donderdag 1 september kunnen alle Haarlemmers afscheid nemen in de
Philharmonie.
e. Zondag 4 september vindt het Schalkwijk aan Zee festival aan de Molenplas plaats. Afgesproken
wordt om op de wijkraadvergadering van 27 september dit festival te evalueren.
f. Broodcontainers: met Spaarnelanden is afgesproken, dat er drie containers in Schalkwijk als proef
geplaatst worden. Voor Meerwijk wordt genoemd de Al Ikhlaas, Spijkerboorpad. Voor locaties in
Europawijk en Boerhaavewijk wordt contact opgenomen met de betreffende wijkraden.
Wijkagent
a. Overlast jongeren/volwassenen R. Steinerstraat: bewoners durven de overlast niet te melden
wegens angst voor escalatie of vernielingen van eigendommen.
b. Overlast L. da Vinciplein neemt toe. Dat kan te maken hebben met de container in de Poelpolder,
omdat door het optreden van handhaving, de jongeren niet meer naar deze container willen.
Zelfstandige werkgroepen:
Stichting De Brug
a. De Brug en buurtouders zijn nog op zoek naar een ruimte. Misschien is er in De Kas plek.
b. Op 24 september organiseert De Brug een burendag.
c. Het project Buurtouders loopt goed.
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
a. 12 augustus heeft Simon Hogervorst afscheid genomen van de Natuurwerkgroep. Zijn taken
worden overgenomen door de andere 14 vrijwilligers.
b. Simon Hogervorst bedankt de wijkraad voor de steun (moreel, praktisch en publiek).
c. Ter afsluiting houdt Simon Hogervorst een ‘afscheidsverhaal’ over het bijzondere gebied wat met
de grootste inzet door de werkgroep in stand wordt geprobeerd te houden.
VMGH
De binnenkant van het gebouw is opgeknapt. Nu zijn de buitenkant en het plein aan de beurt.
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7. Werkgroepen
50 jaar Meerwijk
a. Het was een grootst feest en van alle kanten zijn er leuke reacties en complimenten ontvangen.
b. De wijkraad dankt de werkgroep voor hun tomeloze inzet met een grote bos bloemen.
Groen, Schoon en Veilig
c. Spaarnelanden wil het kunstwerk op het L. da Vinciplein niet tweemaal per jaar schoonspuiten,
omdat het dan stuk kan gaan.
d. De meldingen worden nu snel opgevolgd.
e. De werkgroep heeft via de mail aan De Vomar vragen gesteld over de achtergelaten
winkelwagens en het afval op het L. da Vinciplein. De Vomar heeft tot nu toe geen gehoor
gegeven.
f. De afvalbak bij de container in de Poelpolder wordt nu wekelijks geleegd.
g. De eerstvolgende schouw is op 12 oktober om 16.00 uur. Deze schouw wordt gefiets.
h. N.a.v. de bomen om en nabij het kampje: de bomen zijn van de bewoners van het kampje en zij
horen de bomen te snoeien of een kapvergunning aan te vragen.

i.

Kinderen/Jeugd
Het geld van de donatie aan de wijkraad voor kinderactiviteiten is verantwoord. Er is nog budget
over voor Halloween, een schoonmaakactie en een sinterklaasactiviteit. Complimenten aan
José Terpstra voor haar inzet voor de kinderen in de wijk.

Verkeer en Vervoer
j. Klachten over parkeren bij de scholen op bij het Spijkerboorpad. Dit punt wordt meegenomen naar
het overleg van de werkgroep Verkeer en Vervoer op 5 september.
Communicatie:
k. Er is een nieuwe bezorger gevonden voor de wijkkrant.
l. Het Haarlems Weekblad geeft de wijkraden van Schalkwijk de mogelijkheid om wekelijks een
pagina te vullen. Het zou dan een vervanger zijn voor de wijkkrant. De wijkraad neemt dit bod niet
aan, want het weegt niet op tegen de wijkkrant.
De volgende wijkraadvergadering is 27 september 2016.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats De Kas, Bernadottelaan 199.
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