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Wijkagent
a. Oud en nieuw is goed verlopen.
b. Parkeeroverlast Spijkerboorpad: de wijkagent heeft de indruk dat de overlastmeldingen afnemen.
Volgens aanwezigen is er nog niets aan de problematiek veranderd. (zie ook onder Verkeer en
Vervoer).
c. Er komt een uitrijspiegel bij de moskee.
d. N.a.v. het krantenartikel over de hoge criminaliteit in Schalkwijk legt de wijkagent uit dat diverse
meldingen verkeerd waren ingeboekt. Zo waren van de zeven autodiefstallen vier in een andere
gemeente gestolen of was er een poging tot diefstal. De criminaliteitscijfers van Meerwijk liggen
onder het landelijke gemiddelde.

Wijkdorp 3.0
Voor dit agendapunt zijn aanwezig de initiatieforganisaties: Dock, Pré Wonen, Zorgbalans en bureau
Meneer de Leeuw.
Toelichting van Zorgbalans:
a. Een deel van de ouderen mist het verzorgingstehuis, omdat daar hulp dicht bij huis is,
gezelligheid, veiligheid en er worden activiteiten georganiseerd. Welzijn, Zorg en Wonen
gemeente Haarlem wil het project ‘Wijkdorp 3.0’ beginnen, omdat ouderen langer zelfstandig
moeten blijven wonen. In Meerwijk ten oosten van de Bernadottelaan en ten zuiden van de
Erasmuslaan wonen veel ouderen en zijn weinig voorzieningen, daarom gaat hier een pilotproject
beginnen. Onder het Wijkdorp 3.0 kunnen we onder andere verstaan: toezicht (gaan lichten aan,
gordijnen open), boodschappen voor elkaar doen, ontmoeten, mensen verenigen om samen
activiteiten te ondernemen etc.
b. Ontmoeten: zijn er ontmoetingsruimtes op loopafstand of kunnen die er komen, digitaal
verbinden en gebruik maken van wat er is (bijv. Buuv, sociale wijkteams).
c. Er komt een schouw om te kijken of de infrastructuur voldoet (lage stoepen, voldoende
verlichting etc.). Het verkeersbureau van de gemeente kan hierin ondersteunen. In het Meer
Jaren Gebiedsprogramma (MJGP) heeft de wijkraad al een bedrag op laten nemen om de
infrastructuur te verbeteren.
d. Opgemerkt wordt te letten op ouderen die geen hulp durven te vragen en niet digitaal vaardig
zijn.

Toelichting bureau Meneer de Leeuw
e. Bureau Meneer de Leeuw is een werkplaats voor innovatie en maatschappelijke verandering.
Met betrokkenen kijken zij gelijkwaardig opnieuw naar het probleem.
f. Het bureau heeft o.a. een project uitgevoerd in Noord-Holland: ‘Hoe wordt je beter oud in NH?’
zie ook de website www.thuislab.nu. De gebruikte methode, is om in gesprek te gaan met familie,
vrienden en buren over hoe oud te worden. Ook zijn zij met een keet diverse gemeenten langs
gegaan om gesprekken te voeren met inwoners. Elke gemeente was anders. De verhalen zijn
gebundeld in het boek ‘Luisteren naar Olifantenpaadjes’.
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g. De stappen die genomen kunnen worden om het Wijkdorp 3.0 te verwezenlijken.
1. Mensen nodig die buurtbewoners willen interviewen.
2. Dinsdag 7 februari: de mensen die willen interviewen voorbereiden en afspreken wie wie
interviewt.
3. In de maand februari: interviewen van buurtbewoners.
4. Na 7 maart wordt een bijeenkomst gepland om deze interviews bij elkaar te brengen en de
rode draden te vinden waarmee gestart kan worden.
5. Maart/ april een bijeenkomst voor alle mensen die geïnterviewd zijn. Wat is er gehoord en
wat is nodig om het Wijkdorp 3.0 voor elkaar te krijgen.
h. Ook leerlingen van de basisschool kunnen interviews afnemen.
Mededelingen
a. Een deel van de wijkraad heeft een gesprek gehad met de leerlingenraad van basisschool
De Meer. De kinderen willen in het voorjaar samen met de wijkraad op een dag de wijk
schoonmaken.
b. Schalkwijk aan Zee: de corporaties hebben zich teruggetrokken. De vraag is nu: Wie is de
eigenaar van dit festival? De vier wijkraadvoorzitters van Schalkwijk hebben gezegd dat de
wijkraden het eigenaarschap op zich willen nemen onder de voorwaarden dat de gemeente dit
festival subsidieert en het meer een Schalkwijkse festival wordt (bijvoorbeeld ‘Schalkwijk got
talent’). Het concertgebouw heeft al aangegeven ook mee te willen doen aan Schalkwijk aan Zee.
c. De wijkraad heeft een reactie op de woonvisie verstuurd. In de reactie is opgenomen, dat er
meer gemengde woningtypes (sociale huur, middensegment, (dure) koop) in Meerwijk moeten
komen. Dit houdt in dat er geen sociale huurwoningen bij mogen komen en zelfs gesloopt mogen
worden. Ook is in de reactie gewezen op de vitaliteit van de bewoners van Meerwijk en dat er
meer mogelijkheden moeten komen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
d. Op de jaarvergadering wordt het eerste exemplaar van de gemeentelijke brochure over energie
besparen met weinig geld uitgereikt. De jaarvergadering vindt op 28 maart plaats in Heliomare.
Het thema is: ontwikkelingen in Schalkwijk. Wethouder Jeroen van Spijk zal toelichting komen
geven.
e. Op het Vier Wijkradenoverleg is het MJGP gepresenteerd. De wijkraad heeft gepleit voor geld
voor het Wijkdorp 3.0 en renoveren van de straten in het zuid/westelijke gedeelte van Meerwijk.
f. Er wordt door de gemeente hard gewerkt om een invulling voor het wijkcentrum te vinden. In de
wijkraadvergadering van februari zal hier uitgebreider over gesproken worden.
g. Er komen ‘wijktafels’ van gemeenteambtenaren op het L. da Vinciplein. Gemeenteambtenaren
willen graag horen wat de wijkbewoners van Meerwijk vinden. De datum is nog niet bekend,
maar zal in het voorjaar plaats vinden.
Zelfstandige werkgroepen:
a. De burgemeester heeft een bezoek gebracht aan onder andere De Brug, Stichting Samen
Haarlem, Jongeren in Beweging, VMGH en de moskee.
Jongeren in Beweging (JIB)
b. Het project “Jong en oud, dan heb je goud” gaat binnenkort van start. Het doel is om jongeren
aan ouderen te koppelen. Dit gebeurt in overleg met onder andere De Meerhoeve, Schalkweide
en SHDA. Er komen groeps- en individuele activiteiten zoals spelletjes High Tea en gesprekken.
Het project richt zich op ook zelfstandig alleenwonende ouderen.
c. Inmiddels is JIB een erkend leerbedrijf.
VMGH
d. De activiteiten met oud en nieuw waren een succes. De wijkraad complimenteert alle
organisaties in Schalkwijk die deze avond iets voor de jongeren hebben georganiseerd.

Verslag Wijkraadvergadering Meerwijk

31 januari 2017

Pagina 2 van 4

e. Bij het gebouw van de VMGH staan speeltoestellen van de architect Aldo van Eyck, die in het
weekend volop door kinderen worden gebruikt.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Het L. da Vinciplein is bij vorst een glijbaan. Spaarnelanden strooit niet, omdat zij vinden dat de
winkeliers en bewoners hier zorg voor moeten dragen. Wel hebben ze twee bakken met
strooizout geplaatst. Getipt wordt dat het fietspad over het L. da Vinciplein een officiële
fietsroute is en er daarom dus gestrooid moet worden. De wijkraad neemt contact op met de
Fietsersbond.
b. N.a.v. de informatiebijeenkomst over het nieuw in te richten Aziëpark:
- De wijkraad heeft aandacht gevraagd voor de verwaarloosde groenstrook aan de andere kant
van het Spijkerboorpad.
- De nieuwe bewoners willen de voetbalkooi weg hebben. Hier heeft de wijkraad op
gereageerd.
- De woontorens Twingo en Tango (1e fase) krijgen een iets verlaagde parkeerplaats. Voor de
twee andere torens (2e fase) komt een verplichting van ondergronds parkeren. Fase 3 is de
aanpak van de rest van het park tot en met de Moskee.
c. Vervangen van bomen in Schalkwijk: Schalkwijk bestaat 50 jaar en de bomen zijn nu ook 50 jaar
oud, en hebben hun langste tijd gehad. De gemeenteraad wil dat meer bewoners bij de
besluitvorming over vervanging betrokken worden en daarom zullen er 100 bewoners van
Schalkwijk uitgeloot worden om mee te denken over de bomen in Schalkwijk. De wijkraad vraagt
zich af de loting gaat werken, omdat men zich moet opgeven om aan deze loting mee te doen. De
wijkraad is juist benieuwd naar de beweegredenen van de mensen die zich niet opgeven.
d. N.a.v. bovenstaande wordt opgemerkt dat alle bewoners van Haarlem bij de gemeente om een
boom voor hun huis kunnen vragen mits de omwonenden akkoord zijn en de boom gezien de
leidingen in de grond geplaatst kan worden.
e. Uit een gesprek met moeders blijkt er een grote behoefte te bestaan aan buitenspeelruimtes met
toestellen. Op 10 mei om 16.00 uur zal er een fietsschouw plaats vinden met o.a. Spaarnelanden
langs alle speelplekken. Dit betekent dat de voorkeur van de wijkraad nu uitgaat naar omheinde
speelplekken.
f. 22 februari is er boomfeestdag. De Al Ikhlaas is benaderd om samen met de wethouder bomen
bij het Spijkerboorpad te planten.
g. Er zijn bij de wijkraad geen klachten binnengekomen over de aanleg van de persleiding in het
gebied van de Meerwijkplas.
Verkeer en Vervoer
h. Het plan voor het kruispunt Schipholweg/Amerikaweg wordt in de commissie beheer besproken
en vervolgens gaat het plan naar de omliggende gemeenten.
i. Oversteek Schipholweg: De wens van de wijkraden van Schalkwijk en Slachthuisbuurt is om de
oversteek te verwijderen. De gemeenteraad heeft echter een motie aangenomen om deze
oversteek veilig te maken door middel van knipperbollen. De werkgroep was hier zeer verbaasd
over, omdat de werkgroep kortgeleden nog heeft ingesproken. De trekker van de werkgroep
heeft contact met de wethouder opgenomen, die een speciale bijeenkomst met
belanghebbenden georganiseerd heeft. De werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk heeft hier
het idee ingebracht om het fietspad achter de benzinepomp te verlengen naar het kruispunt met
de Amerikaweg, zodat de oversteek niet meer nodig is.
j. Parkeeroverlast Spijkerboorpad: gevraagd wordt of er een zebrapad kan komen naast
De Rozemarijn, voor de veiligheid van de kinderen. Een wijkraadslid antwoordt dat de gemeente,
handhaving en politie aandacht hebben voor deze parkeerproblematiek. Dit punt wordt
behandeld in de werkgroep Verkeer en Vervoer van Schalkwijk op 20 februari.
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k. N.a.v. een ontbrekend verkeersbord doorgaande route (bord met pijlen) op de Groningenweg
blijkt dat een bord met pijlen altijd geplaatst hoort te worden onder een officieel bord
(bijvoorbeeld een voorrangsbord). Het is hier dus niet mogelijk.
l. Een snelheidsmeting voor de Jane Addamstraat is aangevraagd. Wordt in de gaten houden.
Communicatie
m. Er is voldoende kopij voor de komende wijkkrant. 13 februari is de sluitingsdatum.
n. Er komt een evaluatie over Mijn Haarlem waarin de voortzetting en de verspreiding wordt
besproken.
Jeugd
o. Jongeren willen de pipowagen bij de Buurtbox gebruiken, maar zij willen niet het beheer. Dat
betekent dat hier een jongerenwerker voor ingezet moet worden en het is de vraag of Dock daar
het geld voor heeft. De wijkraad neemt contact met Dock op.

De volgende wijkraadvergadering is 28 februari 2017
Aanvang om 19.30 uur
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