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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 29 november 2016
Wijkagent
a. Aandachtspunten zijn parkeeroverlast bij het Spijkerboorpad en overlast jongeren/jong
volwassenen bij de R. Steinerflat.
b. Voorbereidingen voor oud en nieuw zijn begonnen. De wijkraad geeft de volgende punten door:
De Bernadottelaan, die open ligt en het ronde witte gebouwtje op de Bernadottelaan.
c. Melding van verkeersoverlast Jan Ligthartstraat, Montessoristraat en omgeving. De straten zijn
smal en verzocht wordt om hier eenrichtingsverkeer van te maken. De werkgroep Verkeer kijkt
naar opties.
4. Mededelingen
a. De deelnemers van het Vier Wijkradenoverleg hebben met Jos Wienen, de nieuwe burgemeester
door Schalkwijk gefietst. De burgemeester was positief over Schalkwijk.
b. De PvdA heeft afgelopen zaterdag Meerwijk bezocht. Ook hier een positief beeld van de wijk.
c. Bewonersbijeenkomsten over de toekomstvisie Haarlem 2040 vinden in december plaats.
d. Vorige week is de concept woonvisie 2017-2020 gepresenteerd. Het doel van de visie is om een
tweedeling van de stad te voorkomen.
e. In het ABC-architectuurmuseum is een presentatie over woningen in Schalkwijk geweest. Ook hier
werd positief over de kansen van Schalkwijk gesproken.
f. Schalkwijk aan Zee: het gevoel heerst dat de wijkraden niet betrokken zijn bij dit festival. De
corporaties kunnen wegens de nieuwe woningwet het festival niet meer subsidiëren. Aanwezigen
merken op dat de voorloper van dit festival ‘Muziek in de Wijk’ met Schalkwijk aan Zee door
professionals is overgenomen. Het doel om Schalkwijk te promoten en de kloof tussen Haarlem
en Schalkwijk te dichten lukt zeker met dit festival. De wijkraad kiest voor de optie om te kijken wat
er al bestaat en daarbij aan te sluiten.
Openbare Orde en Veiligheid
a. De WhatsApp buurtpreventie-waarschuwingsborden worden verplaatst en komen bij de
toegangswegen van de wijken. De wijkraad stuurt een mail naar de bewoners, om hen te wijzen
op de WhatsAppbuurtpreventie. Ook komt er een stukje in de wijkkrant.
b. De parkeeroverlast bij de scholen op het Spijkerboorpad is waarschijnlijk met een eenvoudige
herinrichting op te lossen.
c. N.a.v. de overlast van de jongeren/jong volwassenen rond de R. Steinerflat is een plan van
aanpak is in de maak. In december is er een bewonersavond. Opgemerkt wordt, dat de Turkse
moskee in Parkwijk ‘s nachts open is om jongeren binnen te laten. Het zou een oplossing zijn als
de moskee in Meerwijk dat ook zou doen.
d. Jongerencontainer Poelploder: de vergunning is bijna verlopen en een nieuwe is aangevraagd. Er
komt een nieuwe contactpersoon en aan Martin van Delden worden complimenten gegeven voor
zijn inzet om de container geplaatst te krijgen. De container wordt door meerdere groepen
jongeren gebruikt.
e. Ook de buurtouders en Stichting Samen Haarlem zijn initiatieven die invloed hebben in hoe de
jeugd zich straks hier gaat thuis voelen.
f. De preventielessen op de basisscholen over alcohol, drugs en vuurwerk door de gemeente zijn
wegbezuinigd. De wens voor deze lessen is groot. De scholen kunnen de lessen wel inkopen,
maar hebben hier het geld niet voor.
g. Het terugdringen van woninginbraken gaat goed. Een daling van 30% in heel Haarlem. Dit is
dankzij de politie, de WhatsApp buurtpreventie en het plan van aanpak wat in 2014 is gemaakt.
Buurtbeheerders zijn opgeleid om signalen en verdacht gedrag op te vangen. Ook de buurtouders
zullen worden opgeleid. Oplettendheid blijft geboden, rond kerst en oud en nieuw nemen de
inbraken altijd weer toe.

Verslag Wijkraadvergadering Meerwijk

29 november 2016

Pagina 1 van 2

Stand van Zaken Vinci 73
Vanaf 1 januari 2017 staat het gebouw leeg. Er is een werkgroep gestart om invulling aan het gebouw
te geven. Er komt een plan van aanpak, dat gepubliceerd wordt op de website van de gemeente
Haarlem. Vastgoed heeft een uitvraag naar een hoofdhuurder gedaan. Voor 10 december kan men
hierop reageren en vervolgens wordt bekeken wie dit het beste kan gaan doen. Ook wil de gemeente
de mogelijkheid geven aan startende ondernemers.
Vanaf 1-1-2017 komt er een leegstandsbeheerder in het pand.
Een wijkraadslid heeft via internet de huurprijs van Vinci 73 vergeleken met andere locaties. Er zijn
panden op de Zuid-as van dezelfde oppervlakte en volledig ingericht voor een huur van € 65.000,-,
terwijl Vinci 73 een huur van € 87.000,- exclusief servicekosten moet gaan opbrengen. De
gebiedsverbinder reageert hierop dat deze prijs kostendekkend is, maar dat er over de prijs
onderhandeld kan worden.
Zelfstandige werkgroepen:
Jongeren In Beweging: Het is gelukt om het project “Jong en oud, dan heb je goud” te financieren. In
januari wordt het project gestart en zal JIB het project in de wijkraadsvergadering komen toelichten.
De stichting dankt iedereen die geholpen heeft om de financiering rond te krijgen.
VMGH
a. Er zijn nu aerobics lessen voor vrouwen van 10.00 tot 11.30 uur.
b. Huiswerkbegeleiding op de donderdag van 17.00 tot 18.00 uur. Kosten: € 1,- per keer.
Natuurwerkgroep Meerwijkplas: De natuurwerkgroep wil het beheerplan wat loopt tot 2020
openbreken. Er is achterstallig onderhoud en door het beheerplan te wijzigen is er kans op subsidie.
Hierover zijn contacten met Landschap Noord-Holland.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Er komt een broodcontainer bij de moskee op de Bernadtottelaan. Het gaat om een pilot van een
half jaar.
b. De bladkorven zijn in het wijkgesprek besproken en de conclusie is dat het niet gaat lukken. Wil
het project rendabel zijn zouden er bijna net zoveel korven geplaatst moeten worden als dat er
bomen zijn en daar is geen budget voor.
c. Er zijn bodemproeven in de verzakte straten gedaan. De gemeente is zich bewust van het
probleem. Misschien wordt het in 2018 aangepakt en dan wordt tevens het riool ontkoppeld
(hemel/rioolwater). Tot die tijd alleen noodreparaties.
d. Aandacht wordt gevraagd voor bladeren op de weg, die gevaarlijk zijn voor kwetsbare
verkeersdeelnemers. Misschien helpt het als bewoners hier een melding van maken.
e. Melding van een hobbel in de weg op de Stresemannlaan.
Verkeer en Vervoer
f. De werkgroep en het GOB gaan zich inzetten voor een pilot van een dynamisch zebrapad over de
Bernadottelaan, ter hoogte van de Vomar. Dynamisch wil zeggen dat ledlichten gaan branden
zodra iemand wil oversteken.
g. Eind januari organiseert de werkgroep voorlichting op basisscholen over fietsen in het donker en
worden er fietslichtjes uitgedeeld namens de wijkraden van Schalkwijk.
h. De Bernadottelaan is 28 november feestelijk geopend. De wijkraad heeft aan de wethouder de
zorgen over de ‘fuik’ geuit. De ambtenaren en wethouder hebben toegezegd dit in de gaten te
houden. Zodra de vorst voorbij is wordt er een rood/wit markering aangelegd.
Communicatie: 15 december wordt het eerste exemplaar van Mijn Haarlem officieel overhandigd en
vervolgens in Schalkwijk huis-aan-huis verspreidt.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met de woorden dat 2016 een bewogen jaar was. Er is veel
gebeurd; mooi was het feest in het kader van 50 jaar Meerwijk en vervelend dat opnieuw Vinci 73 in
moeilijkheden verkeert. De voorzitter vindt dat Meerwijk goed op de kaart staat en veel bewoners het
leuk vinden om hier te wonen. Hij wenst de aanwezigen fijne kerstdagen en een goed begin van 2017.
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