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Mededelingen
a. De voorzitter deelt een kopie van een artikel van het Haarlems Dagblad ‘Frans op vrijdag’ uit wat
geheel in het teken staat van de mooie wijk Meerwijk.
b. Zaterdag stond er een stuk in de krant over de stichting BEMM (Beter En Met Meer &
Boerhaavewijk, Europawijk, Meerwijk, Molenwijk). Deze stichting is een uitvloeisel van het project
van het grote geld. Vanmiddag is het bestuur naar de notaris geweest om de stichting op te
richten.
Doelen en werkwijze van de stichting kort samengevat: Versterken van Schalkwijk in welzijn en
economie, door middel van het praktisch en financieel ondersteunen van projecten. Geld wordt
verkregen door het aanvragen van subsidies en ondersteunen van projecten die geld opleveren.
Het bestuur wil qua samenstelling graag een afspiegeling zijn van de Schalkwijkse bevolking en
roept daarom iedereen op om rond te kijken naar geschikte kandidaten.
c. Energiebesparing: de bijeenkomst van 28 september heeft ertoe geleid dat de gemeente een
brochure gaat maken met tips over goedkope energiebesparende middelen die mensen zelf
kunnen aanbrengen. Buurtbedrijf kan ook helpen om deze middelen aan te brengen. Ook kunnen
bewoners een warmtemeting aanvragen (een thermische camera kan laten zien waar het huis
warmte naar buiten lekt). De brochure wordt op de jaarvergadering gepresenteerd.
d. Vinci 73: met man en macht wordt er gewerkt aan een invulling. De gemeente heeft een
brainstorm georganiseerd waar diverse partijen voor waren uitgenodigd. Dit heeft ideeën
opgeleverd. Donderdag wil de wethouder een indicatie van oplossingen hebben. In november zal
een presentatie over de plannen, in de wijkraadsvergadering geven worden. Het streven is dat op
1 januari 2017 Vinci 73 een nieuwe invulling heeft.
e. Vanavond is er en bijeenkomst over de persleiding die onder het Vlinderpad gaat lopen. Er wordt
geboord onder het Vlinderpad zodat de flora en fauna er minimale hinder van ondervinden.
Jeugdbeleid (doelgroep 0 – 12 jaar)
Toelichting Dock
a. Het jeugdbeleid doelgroep 0- 12 jaar, werkt op projectfinanciering. Voorbeelden van projecten:
- Streetwise (Pré Wonen financiert). Locatie is het Spijkerboorpad. De kinderen leren
spelgedrag te verbeteren en hun spelrepertoire te vergroten. Het doel hiervan is dat de
kinderen zich op straat minder vervelen en sociale vaardigheden leren. Het project heeft veel
deelnemers met een grote vaste kern. De wijkraad vraagt of het project gebruik kan maken
van de gymzaal bij slecht weer. Antwoord: de huur van de gymzaal zit niet in het budget.
- Huiskamer inloop voor de basisschoolgroepen 5/6 en 7/8.Kinderen worden door de school
voor dit project voorgedragen.
- Samen met Sport Support: gezonde levensstijl voor de basisschoolgroepen 3 tot en met 8.
- Ouders en opvoeders van kinderen tot tweeëneenhalf jaar: 30 à 40 ouders uit diverse
gemeenschappen doen hieraan mee.
- Koffie en opvoeding in samenwerking met de basisscholen. Dit gaat over opvoeding en
onderwijs.
- Buurtaanpak: huisbezoeken
- Opstapje: een taalstimuleringsprogramma.
- Spel aan huis: stagiaires bieden 20 weken lang aan, om thuis met het gezin te spelen, zodat
de ouders hiervan leren.
b. De groepen worden getrokken door beroepskrachten en vrijwilligers.
c. N.a.v. het huren van lokalen merkt de wijkraad op dat het triest is dat er twee grote lokalen in
Vinci 73 leeg staan wat voor de activiteiten met kinderen en jongeren goed gebruikt kan worden.
d. De werkgroep communicatie zorgt dat de komende tijd enkele kinderprojecten uitgelicht worden in
de wijkkrant.
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Zelfstandige werkgroepen:
Stichting De Brug
a. De Brug gaat verhuizen naar de Buurtbox.
b. Samen met de wijkraad en buurtbewoners willen zij een schoonmaakactie in de omgeving van de
Buurtbox organiseren.
JIB
c. Inmiddels hebben vijf fondsen geld beschikbaar gesteld, onder voorwaarde dat de gemeente ook
subsidieert. De gemeente heeft tot op heden nog geen gehoor gegeven.
d. Zaterdag 29 oktober organiseert de stichting een zaalvoetbaltoernooi in de Spaarnehal.
Broodcontainers
e. De gemeente en Spaarnelanden zijn akkoord.
f. Spaarnelanden gaat nu bekijken of zij, op de door de wijkraden geadviseerde plekken, de
containers kunnen plaatsen en legen.
g. De gemeente zal de publiciteit over de broodcontainers verzorgen.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
h. Wijkschouw van 12 oktober: bewoners, Elan Wonen, Pré Wonen en het Buurtbedrijf waren
aanwezig. Handhaving helaas niet. Het doel van de schouw was om een algemeen beeld van
Meerwijk te krijgen op het gebied van bestrating en groen. De conclusie van de schouw is dat het
westelijk deel van Meerwijk er keurig bij ligt en in het oostelijk deel de straten in zeer slechte staat
zijn qua wegdek. Alle aanwezigen waren het erover eens dat dit zo niet kan, maar helaas staat het
niet bovenaan de lijst van de gemeente. Het zou ook een constructiefout kunnen zijn, want in
vergelijking met andere straten is de mate van verzakking van het asfalt erg groot. Afgesproken
wordt dat de wijkraad foto’s gaat maken en op het wijkgesprek met de gemeente vraagt, naar een
onderzoek of er sprake is van een constructiefout.
i. Spaarnelanden heeft beloofd het achterstallig onderhoud van de nooduitgang van de
parkeergarage aan te pakken.
Verkeer en Vervoer
j. 10 oktober heeft de werkgroep gekeken naar dynamische zebrapaden in Hoofddorp. De
werkgroep is hier enthousiast over en gaat 14 november met de gemeente in overleg voor twee
pilot-zebrapaden.
k. Versmalling Bernadottelaan: de gemeente heeft hiernaar gekeken en geconcludeerd dat de
versmalling hoort bij de inrichting van 30 km. De werkgroep heeft geadviseerd, dat als de
inrichting gevaar oplevert, omdat auto’s moeten stilstaan op de busbaan van de Zuidtangent, in te
spreken in de commissie Beheer.
l. De werkgroep heeft basisscholen bezocht om het idee van fietsverlichting bij de oudste groep te
stimuleren. Alle basisscholen reageren enthousiast. Wordt vervolgd.
m. 30/50 km: De gemeente werkt het pilotproject uit. Voor elk verkeersbord moet een vergunning
aangevraagd worden.
n. Jane Addamstraat te hard rijden: om een objectief beeld te krijgen heeft de werkgroep
geadviseerd om een snelheidsmeting aan te vragen.
o. Vastlopen van het verkeer in het gebied van de J. Ligthartstraat en Montessoristraat. Neemt de
wijkraad mee naar het wijkgesprek met de gemeente.
Rondvraag
a. N.a.v. de vraag over hoe het staat met de aanvraag van een straatnaam die verwijst naar
Marokko, wordt afgesproken dat er een conceptbrief gemaakt wordt. Tip: een Marokkaanse
‘oprichter’ of filosoof passen bij de straatnamen in de wijk.
b. Het witte ronde gebouwtje op de Bernadottelaan staat nu leeg. Met oud en nieuw in het zicht is
het een gemakkelijke prooi voor vandalen. Afgesproken wordt dat de wijkraad een mail naar
Ymere stuurt.
De volgende wijkraadvergadering is 29 november 2016.
Aanvang om 19.30 uur
Plaats
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