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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 27 september 2016
Mededelingen
a. Marianne van Kleef, is wijkraadslid geworden. Met veel enthousiasme wordt ze door de wijkraad
welkom geheten.
b. Meerdere organisaties gaan Vinci 73 verlaten. Er wordt achter de schermen hard overlegd om het
wijkcentrum open te houden en het ziet er positief uit. Aan iedereen die van plan is om acties te
voeren om Vinci 73 open te houden of van plan is de publiciteit op te zoeken, wordt gevraagd hier
nog mee te wachten.
c. 31 oktober komt de nieuwe burgemeester, Jos Wienen naar het Vier wijkradenoverleg. Na het
overleg gaan de voorzitters van de wijkraden met de burgemeester door Schalkwijk fietsen.
d. Pré Wonen gaat samen met Dock huisbezoeken afleggen in de galerijflats op de Baden
Powellstraat (november), William Boothstraat (december) en de Thomas Moorestraat (februari).
Langer Zelfstandig Wonen
Toelichting van Dock
a. Op initiatief van Zorgbalans, Pré Wonen, Elan Wonen en Dock wordt er gewerkt aan het project
‘Wijkdorp 3.0’ met het doel om mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Gezien
wijzigingen in het beleid van de overheid is er alleen nog voor zware zorgbehoeftigen een
mogelijkheid om in een verpleeghuis te komen.
b. Uit onderzoek is gebleken dat oudere mensen behoefte hebben om in een verzorgingstehuis te
wonen wegens de geborgenheid, veiligheid en de voorzieningen. Ze lopen nu risico om in een
isolement te komen, omdat de kinderen het huis uit zijn, de partner is overleden of het niet meer
verrichten van arbeid. Al leveren vele voorzieningen tegenwoordig aan huis, dit is kortstondig
contact waardoor het isolement vergroot wordt.
c. De WZW-monitor van Schalkwijk laat zien dat de ouderen in Schalkwijk vooral in Meerwijk zuid,
Meerwijk noord, Molenwijk west en Europawijk noord wonen. Dit is ook de reden waarom Ymere
niet meedoet, want in deze buurten heeft Ymere weinig woningbezit. Wel is het GOB Schalkwijk
bij dit initiatief aangehaakt.
d. Het idee van het Wijkdorp is, dat “zorg en ontmoeten” in de wijk zelf gebeurt. Bijvoorbeeld door
een woning beschikbaar te stellen om elkaar daar te kunnen ontmoeten, want uit onderzoek is
gebleken dat mensen andere mensen nodig hebben. (Wel de sociale ondersteuning van een dorp
zonder de sociale controle).
e. Stappen die nu gezet worden: buurtgesprekken om te kijken of er voor het wijkdorp draagvlak is;
scan begaanbaarheid openbare ruimte; onderzoek naar een geschikte locatie voor kleinschalige
ontmoeting.
f. Bewoners van Meerwijk, die buurtgesprekken willen voeren en bij het project aan willen haken
kunnen zich aanmelden bij Dock of de wijkraad (wijkraadmeerwijk@hotmail.com)
g. Reacties:
 Het is belangrijk dat de bewoners het zelf organiseren.
 Denk ook aan de groep mensen die hier nog maar kort wonen en nog geen netwerk
hebben
 Hoe ontmoeten we elkaar? Er is een excuus nodig (een aanbod van activiteiten), want het
is moeilijk om zomaar ergens heen te gaan om elkaar te ontmoeten.
Jeugdbeleid in de wijk (doelgroep 13 – 23 jaar)
Toelichting van het Samenwerkingsverband Jongeren, Streetcornerwerk en Dock
a. Het Samenwerkingsverband bestaat uit de volgende zes organisaties: Dock, Haarlem Effect,
Streetcornerwork, Youth for Christ, Leger des Heils en Stichting Stad. Iedere organisatie heeft zijn
expertise.
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b. Het Samenwerkingsverband schuift aan bij het twee wekelijks overleg van het kernteam (politie,
handhaving, jongeren- en veldwerkers). Voor de aanpak van jongeren in Schalkwijk is er een scan
van de jongeren gemaakt. Jongeren met een rood label krijgen een persoonsgerichte aanpak. De
aanpak voor de jongeren met een oranje label is vooral preventief.
c. Het kernteam kan de buurtouders inschakelen.
d. De zes organisaties van het Samenwerkingsverband hebben gezamenlijk een prestatieplan
geschreven met onder andere de taken: toenadering zoeken, sportvereniging voor moeilijke
doelgroepen, het vinden van zwerf/ en spookjongeren.
e. Een methode om in contact met de jongeren te komen is door verbinding te maken met het
onderwijs, want dan zijn de risicoleerlingen snel in beeld en kan het Samenwerkingsverband zich
inzetten om deze jongeren in het onderwijs te houden.
f. Het Samenwerkingsverband organiseert inpandige activiteiten in de Kleine Ringvaart (muziek,
games, trainen) en coacht de jongeren naar werk. Ook wordt er voorlichting gegeven en debatten
georganiseerd die aansluiten bij gebeurtenissen in de maatschappij.
g. De veldwerkers doen het ambulante werk door de jongeren op te zoeken in hun leefomgeving
(coffeeshops, hangplekken) en het vertrouwen van de jongeren te winnen.
h. Het samenwerkingsverband kan de overlast niet oplossen. Ze zijn een partner in veiligheid. De
gemeente heeft de coördinerende rol.
Vragen en reacties
i. Komen de veldwerkers ook ’s nachts in de buurt van de R. Steinerstraat? Antwoord: tijdens de
ramadan waren de veldwerkers tot drie uur ’s nachts actief. Daarna leek de overlast af te nemen.
Inmiddels is er een samenscholingsverbod van kracht. Het advies is om bij overlast ’s nachts de
politie te bellen, die is op de hoogte van de overlast rond de flat. Bewoners van de flat kunnen via
Dock anoniem aangifte doen.
j. Waarom is er geen buurthuis voor de jongeren waar zij zonder toezicht kunnen hangen en iets
drinken? Antwoord: Dock is bezig om de container bij de R. Steinerflat weer te openen voor de
groepen van 11 tot 15 jaar en van 15 tot 25 jaar. Het probleem is nu nog dat de groepen de
verantwoordelijkheid niet willen nemen.
k. Kunnen de ouders niet betrokken worden bij de opvoeding? Antwoord: CJG en de sociale
wijkteams hebben contact met de ouders, maar niet alle ouders zijn bij machte hun kinderen op te
voeden.
l. N.a.v. de opmerking dat ook kinderen onder de 12 jaar al overlast geven, zal Dock de volgende
wijkraadsvergadering vertellen over de activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Handhaving
De volgende acties zijn reeds uitgevoerd:
- Rijdend verkeer L. da Vinciplein;
- Honden Meerwijkplas;
- Kleine meldingen over afval.
(Zelfstandige) werkgroepen:
Groen, Schoon en Veilig
a. Op de Jungstraat komt een speelplek.
b. Om financiële redenen is Spaarnelanden gestopt met het succesvolle project van de bladkorven.
De wijkraad laat het er nog niet bij zitten en kaart het aan in het wijkgesprek met de gemeente.
c. N.a.v. een melding: Spaarnelanden repareert alleen dat wat gemeld is. Wanneer losse tegels bij
een boom gemeld zijn, Spaarnelanden die tegels goed leggen, maar met de losse tegels een
meter verderop doet Spaarnelanden niets.
Verkeer en Vervoer
d. De opinienota 30-50 km is door de gemeenteraad akkoord bevonden. Er start een pilot in
Schalkwijk.
e. 10 oktober gaat de werkgroep kijken naar dynamische zebrapaden in Hoofddorp.
f. De werkgroep heeft ingesproken om de oversteek Schipholweg te verwijderen.
g. N.a.v. klachten over de Bernadottelaan: de opzichter heeft gegarandeerd dat er op- en afritten op
de stoepen komen.
h. De verkeerstelling bij de scholen op het Spijkerboorpad is uitgevoerd. De uitslag zal binnenkort
komen.
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Stichting De Brug
i. De Brug en buurtouders zijn nog op zoek naar een ruimte. Er komt een gesprek met de
gebiedsverbinder.
j. De burendag was een succes,
Jongeren in Beweging
k. Drie fondsen hebben geld beschikbaar gesteld, onder voorwaarde dat de gemeente ook
subsidieert.
Kinderen/Jeugd
l. De werkgroep is met ouders uit de wijk over kinderactiviteiten aan het nadenken. Zij nemen
hierover contact op met Dock.

De volgende wijkraadvergadering is 25 oktober 2016.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats VMGH, Stresemannlaan 60.
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