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Jaarverslag wijkraad Meerwijk 2016
In 2016 hebben twee onderwerpen een belangrijke rol gespeeld in de wijk: de viering van het 50-jarig
bestaan van Meerwijk en de sluiting van Vinci 73. Om met het eerste te beginnen, het zal weinigen
ontgaan zijn dat in 2016 werd gevierd dat Meerwijk 50 jaar bestond. In maart werd daarover een
jubileumkrant uitgebracht, in kleur. Het blad zag er zo mooi uit dat de wijkraad besloten heeft de
wijkkrant voortaan altijd in kleur te maken. In augustus was er een groot Meerwijk 50-feest op het
Leonardo da Vinciplein, waarbij alles uit de kast is gehaald. Letterlijk van ‘s ochtends vroeg tot ‘s
avonds laat was er voor iedereen wat te doen.
Tegenover het feestgedruis staat een triest afscheid. Halverwege 2016 werd duidelijk dat de activiteiten in Vinci 73 moesten worden beëindigd. Het wijkgebouw aan het Leonardo da Vinciplein was bedoeld als plek voor de activiteiten uit het gesloopte wijkcentrum Schalkererf. De eerste invulling van
het gebouw liep niet goed en in 2014 werd na een verbouwing Vinci 73 geopend, met restaurant,
vintagewinkel en het Buurtbedrijf. Maar ook deze invulling redde het niet en nu wordt de wijk opnieuw geconfronteerd met de sluiting van haar wijkgebouw. De wijkraad moest in de laatste maanden van 2016 dan ook op wisselende locaties haar vergaderingen houden. Wij hopen dat, onder het
motto driemaal is scheepsrecht, in 2017 een nieuwe wijkgerichte invulling voor het gebouw wordt
gevonden.
Ruimtelijke ordening
In 2016 zijn belangrijke stappen gezet in de ingrijpende verbouwing van het Winkelcentrum. De laatste uitspraak van de Raad van State is geweest en alle wegen liggen nu vrij om te gaan bouwen. Tijdens de jaarvergadering zal hier aandacht aan worden besteed. Op feestelijke wijze zijn door wethouder Sikkema de vernieuwde Forel- en Jungstraat geopend. Even feestelijk is later in het jaar de
gerestaureerde Bernadottelaan geopend. De woningbouwcorporaties hebben een aantal woningen
gerenoveerd. Dit alles draagt bij aan een verbetering van het woon- en leefklimaat van de wijk.
Openbare orde en veiligheid
Ook in 2016 is door de buurtouders weer een belangrijke bijdragen geleverd aan het veilig houden
van de wijk. Het project is zo succesvol dat het is uitgebreid naar Europawijk. We namen afscheid van
onze wijkagent, Dennis Burgstra. Na zeven jaar Meerwijk heeft hij zijn werkterrein verlegd. We heten
zijn opvolger Ceylan Karaburun van harte welkom.
Groen, schoon en veilig
In 2016 zijn er twee schouws geweest. Er werden geen grote problemen geconstateerd en de kleinere zijn in samenwerking met gemeente en Spaarnelanden veelal snel opgelost. Wel problematisch is
de kwaliteit van de wegdek in het oostelijk deel van Meerwijk. Daar moeten spoedig adequate maatregelen worden genomen om de wegen te verbeteren.
In 2016 heeft Spaarnelanden wijkambassadeurs geïntroduceerd. De effecten hiervan hebben zich
nog niet uitgekristalliseerd. Tijdens de jaarvergadering is een eerste presentatie geweest over energiebesparende maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen. In september werd een vervolgbijeenkomst gehouden bij de VMGH. Hieruit vloeide het plan voort een brochure te schrijven voor de
wijkbewoners. Naar verwachting zal deze in de loop van 2017 worden gepresenteerd.

Op 12 augustus heeft Simon Hogervorst afscheid genomen als voorzitter van de
Natuurwerkgroep Meerwijkplas. De wijkraad heeft Simon op passende wijze bedankt voor zijn jarenlange inzet. Gelukkig gaan de activiteiten van de werkgroep op dezelfde wijze verder. In 2016 is onder het Vlinderpad een persleiding van de waterzuivering aangebracht.
Hoewel de officiële evaluatie nog moet plaatsvinden kan worden gesteld dat dit zonder al te grote
problemen is gebeurd.
Verkeer en vervoer
Door toedoen van de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk is in de gemeenteraad groot draagvlak ontstaan om in Schalkwijk een 30-50 kilometer beleid te gaan invoeren. De rotonde op de Briandlaan is aangepast. In 2016 is een begin gemaakt met de discussie over dynamische zebrapaden. In
2017 zal naar verwachting een eerste proef worden gedaan.
Jeugd en jongeren
De overlast van jongeren op het Leonardo da Vinciplein en in de buurt van de Rudolf Steinerstraat
blijft een zwak punt in de wijk. Het is noodzakelijk dat er een goed aanbod van activiteiten komt voor
jongeren. In de septembervergadering van de wijkraad gaf een groot aantal organisaties een toelichting op het jongerenbeleid. Dit blijkt met grote inzet aangepakt te worden. In de oktobervergadering
is meer ingegaan op het jeugdbeleid. De wijkraad constateerde dat ook op dit vlak adequate ruimtes
node worden gemist. Gelukkig worden door een groep actieve ouders met regelmaat activiteiten
georganiseerd.
Evenementen
Naast het grote feest waren er vele andere evenementen. In de zomer was er een breed activiteitenprogramma op het dak van de parkeergarage van het winkelcentrum. Memorabel waren de concerten van het Ricciotti Ensemble op dit dak en op het Leonardo da Vinciplein. Vinci 73 is afgesloten met
een tango-avond en een karaoke avond.
Genoemd moet zeker ook worden de feestelijke Halloweenavond aan de Meerwijkplas. In mei was er
weer een grote schoonmaakactie onder verantwoordelijkheid van De Brug. Ook werd wederom een
buitengewoon succesvolle midzomermarkt gehouden. Dit zou wel eens de laatste keer zou kunnen
zijn, de huidige organisator moet er wegens verandering van werkkring mee stoppen. Op 4 september was er al voor vijfde maal Schalkwijk aan Zee. Mooie optredens, veel bezoekers, kortom op naar
de zesde editie.
Na het afscheid van Bernt Schneiders heeft de nieuwe burgemeester Jos Wienen net als zijn voorganger de taak als stadsdeelbestuurder van Schalkwijk op zich genomen. De voorzitters van de vier
wijkraden maakten op 31 oktober een fietstocht met hem door het stadsdeel. De burgemeester was
positief verrast door de kwaliteiten van Schalkwijk en de betrokkenheid van de bewoners.
Slot
U ziet, ook in 2016 heeft de wijkraad niet stilgezeten. In dit jaarverslag zijn in het oog springende
zaken genoemd. Veel kleinere problemen worden in stilte opgelost. Dat kan alleen door de inzet van
velen. De wijkraad wil dan ook dank zeggen aan de gemeente Haarlem (met name het gebiedsteam
Schalkwijk), de afdeling Handhaving, de politie (speciaal natuurlijk de wijkagent), Spaarnelanden,
woningbouwcorporaties Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere, en iedereen die we misschien vergeten.
Tenslotte willen wij alle bewoners bedanken die op een of andere wijze actief zijn in de wijk. Zonder
al die vrijwilligers zou het allemaal niet mogelijk zijn.
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