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Bewonersverslag van Wijkdorp 3.0 en wijkraadvergadering van 25 april 2017
Wijkdorp 3.0
Aanwezig zijn wijkbewoners en betrokken partners zoals: Dock, Zorg en welzijn, wijkraad, VMGH,
buurtouders, woningcorporatie Prè-wonen, Jongeren in beweging en wethouder Jur Botter. In totaal
54 mensen.
De organisatie mag tevreden zijn over de grote opkomst en de vele ideeën die de aanwezigen over
het onderwerp “zelfstandig ouder worden in de wijk”, aandroegen.
Er komt een wijkschouw, die door wijkdorp 3.0 wordt georganiseerd, om na te gaan waar de
knelpunten in de wijk liggen betreft begaanbaarheid voor ouderen en gehandicapten. Er worden
vrijwilligers gevraagd die hieraan mee willen werken.
Wijkraadvergadering
Mededelingen:
a. Er is nog geen uitsluitsel over de invulling van Vinci 73
b. Er is op 29 april om half 1 een cello concert in het Winkelcentrum.
c. Voor de vrijmarkt op Koningsdag zijn 110 kramen verhuurd.
d. Er is op 16 mei een schoonmaakactie door de drie scholen De Meer, De Al Ikhlaas en De Erasmus
met medewerking van wijkraad, Spaarnelanden en Dock.
e. Op 11 mei is er een expertmeeting voor betrokkenen rond de toekomstige ontwikkeling van
Haarlem.
f. 25 mei is er een iftar in de wijk voor ieder die wil. (Zie bijlage).
Mededelingen uit de werkgroepen:
Buurtouders:
a. Ze gaan in Meerwijk 3x per week lopen, 2 dagen in Europawijk.
Natuurgroep Meerwijkplas:
a. De natuurwerkgroep is tevreden over de werkwijze van de mensen van de persleiding.
b. Het gerucht gaat dat de boer aan het Vijfhuizerwegje stopt met zijn bedrijf. Wellicht zijn hier
mogelijkheden voor een doorstart als zorg/ kinderboerderij. Een breed gedragen wens van alle
bewoners van Meerwijk.
Groen, schoon, veilig:
a. Er blijft een zorg over de aangekondigde wijzigingen in de afvalscheiding.
b. 10 mei: wijkschouw met aandacht voor speeltoestellen. Verzamelen met de fiets op het Leonardo
da Vinciplein om 16.00 uur.
c. 12 mei; de problemen over overlast en vernielingen op het Da Vinciplein worden besproken in
De Kas om 13.00 uur samen met Handhaving , bewoners, Vomar, politie, gemeente en de
beheerder van de gebouwen aan het plein.
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