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Integrale veiligheid en handhaving
Toelichting: gemeente Haarlem
a.
Vroeger waren er twee afdelingen: de afdeling beleid en de afdeling handhaving. Deze twee
afdelingen zijn samengevoegd, waardoor nu de kennis van de straat meteen bij het beleid
terecht komt.
b.

De afdeling Integrale veiligheid en handhaving schrijft jaarlijks een actieprogramma waarin de
prioriteiten van het komende jaar staan. Deze prioriteiten komen tot stand door o.a. samen
met de politie te onderzoeken wat er speelt. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de
prioriteiten. Voor 2017 zijn dit:
- Jeugd en veiligheid;
- High Impact Crimes (inbraak, straatroof en overvallen)
- Leefbaarheid van wijken/buurten en burgerparticipatie (zoals buurtouders)
- Woon- en adresfraude;
- Ondermijning door georganiseerde criminaliteit (de onderwereld die meer toegang
probeert te krijgen in de ‘bovenwereld’)

c.

N.a.v. Jeugd en Veiligheid (leeftijd 12 tot en met 23 jaar):
De overlast gevende jongeren worden in kaart gebracht. Er worden twee methoden gebruikt
om dit aan te pakken:
1. Preventie: met hulp van diverse instanties zoals de Jeugd & Gezin coaches en
streetcornerworker, op individueel, wijk en groepsniveau.
2. Repressie: voor de jongeren die niet geholpen willen worden. Zij en hun gezin krijgen
bezoek en worden doorgelicht. Ook het bestuurlijk interventieteam is hierbij betrokken.
Daarnaast is er ook het D.O.M.-project (als handhaving een minderjarige ziet drinken wordt dat
direct bekeurd) en het gele kaarten project (één waarschuwing).
De wijkraad vindt dat er voor de jeugd van 16/17 jaar niets te doen is in Schalkwijk. Er
verdwijnen voorzieningen waar niets voor in de plaats komt, zoals Futurzz, Vinci 73 en de
boksclub op de H. Schaftstraat, waar veel voor de jongeren wordt georganiseerd.
Opgemerkt wordt dat hang- en spelplekken vaak bij een groep jongeren horen waar de andere
groepen jongeren dan niet mogen komen. Bijvoorbeeld een groep met een andere culturele
achtergrond of uit een andere buurt. Dit is van alle tijden.

d.

N.a.v. High Impact Crimes: deze dalen. De reden kan zijn de gezamenlijk aanpak van:
• Woningcorporaties die de buurtbeheerders hebben getraind;
• De politie met het donkere dagen offensief;
• De voorlichtingsbijeenkomsten;
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•
•
•

De WhatsAppgroepen. Aanwezigen klagen over hoe mensen de WhatsAppgroep
gebruiken. Bekeken wordt of de gemeente cursussen kan organiseren over hoe deze
WhatsAppgroepen te gebruiken.
Inzet buurtauto in buurten waar veel ingebroken wordt;
Gesprek met het slachtoffer en tips over hoe inbraak te voorkomen.

e.

N.a.v. leefbaarheid: het betreft vooral irritaties over hondenpoep, afval en dergelijke. Schoon
en heel heeft invloed op hoe veilig men zich voelt.
Een aanwezige vertelt over de boswachters in de Kennemerduinen die in gesprek gaan met
hondenbezitters, wat goed werkt.

f.

N.a.v. afval: Meerwijk heeft vijf hotspots. De wijkraad wil graag meer containers, maar daar
heeft de gemeente geen geld voor. Ook wordt opgemerkt dat de afvalscheiding aan zijn eigen
succes te onder gaat. De plasticcontainers zitten vaker dan drie maal per week overvol,
ondanks de duocontainers. Spaarnelanden wil de containers niet vaker legen.

Mededelingen
a. Wijkdorp 3.0: er zijn nog geen uitslagen binnengekomen.
b. Vinci 73: In de gemeenteraad heeft de wethouder gezegd dat Vinci 73 eind dit jaar een invulling
heeft.
c. Celloconcert in het winkelcentrum: het was een groot succes.
d. Vrijmarkt Koningsdag: was ook een groot succes.
e. Schoonmaakactie van de drie basisscholen: een succes en de scholen willen dit jaarlijks doen.
f. Iftar 25 mei: de wijkraad complimenteert Jongeren in Beweging. Het was een groot succes om
met bewoners met diverse culturele achtergronden samen te eten en de wijkraad zou willen dat
dit maandelijks georganiseerd wordt.
g. Zorg/Kinderboerderij Vijfhuizenwegje: het gerucht dat de boer stopt met zijn bedrijf is wel waar,
maar het bedrijf wordt door familie overgenomen.
h. Duobakken: de wijkraad is niet blij met de duobakken en vindt dat de gemeente vergeet dat
mensen die in een flat wonen niet met een lekkende vuilniszak naar een container moet laten
lopen die ver weg staat. Het gevolg kan zijn dat flatbewoners het grijze afval bij het plastic doen.
i. Overlast L. da Vinciplein: de wijkraad heeft een aanvraag voor plantenbakken ingediend met het
doel dat door de plantenbakken de jongeren niet meer tegen de muur kunnen voetballen.
Wijkschouw 10 mei en wijkgesprek 18 mei
a. De animo voor de wijkschouw met het thema speelplekken was groot. Ook naar aanleiding van
het artikel in de wijkkrant kwamen er veel reacties over speelterreinen binnen.
b. De moesbakken aan de Mary Fleischmanstraat, worden niet bijgehouden.
c. De hekken van de Pannakooi bij de moskee zitten los.
d. De waterloop voldoet niet aan het beeldkwaliteit. Inmiddels is er al actie ondernomen en zijn de
tegels teruggelegd.
e. Het toegezegde parkeerverbod voor het Spijkerboorpad is er nog niet. De gemeente zou met de
moskee overleggen of van hun parkeerplaats gebruikt kan worden.
f. Een bewoonster uit Molenwijk heeft het voor elkaar gekregen om vrouwen die moeilijk de deur
uitkomen, te enthousiasmeren voor een sportclubje. Iedereen mag zich hierbij aansluiten.
Behalve dat zij kunnen sporten is het tweede doel ontmoeten en te weten komen wat er voor
hen allemaal te halen is in de wijk.
g. Speelterrein Mary Fleischmanstraat: moeders uit Meerwijk willen graag een speelterrein dat
afgesloten kan worden met een buurtkeet om ijs te eten of iets te drinken. Er is een mogelijkheid
op de Mary Fleischmanstraat. De moeders gaan dit terrein zelf beheren. Er zijn veel
speeltoestellen nodig om hier een succes van te maken. Er wordt nu bekeken waar in de wijk
toestellen staan die weinig gebruikt worden en wat de kosten zijn om die te verplaatsen.
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Zelfstandige werkgroepen:
De Brug
a. Samen met de buurtouders heeft De Brug een maaltijd voor de ramadan georganiseerd.
b. Tijdens de ramadan lopen de buurtouders vanaf 23.30 uur in de wijk.
VMGH
c. De VMGH is gedurende de ramadan elke avond/nacht van 22.00 tot 02.00 uur open.
Natuurwerkgroepen
d. In de Poelpolder grazen pony’s, wat een positief effect op de flora en fauna heeft.
e. De natuurwerkgroep Poelpolder en Meerwijkplas zijn lid van de klankbordgroep Ecologie van
Spaarnelanden.
f. Bestrijding van de reuzenberenklauw gebeurt in samenwerking met Spaarnelanden. In juni is er
een landelijk week over exoten met een proef om de berenklauw te bestrijden.
g. Overlast van honden die loslopen, afval dat wordt gedumpt en vernielingen in de natuurgebieden
van Meerwijk. Hier is contact over met handhaving.
Werkgroepen
Verkeer en Vervoer 19 april 2017
a. De notitie 30-50 km Schalkwijk: (50 km op de wijkontsluitingswegen, behalve bij de scholen en
alle overige straten 30 km) is goedgekeurd door de gemeenteraad en wordt nu stapje voor stapje
ingevoerd.
b. Voorlichting over ‘gezien worden in het verkeer’ op de basisscholen: het was een groot succes.
Voor elke school is een apart filmpje gemaakt over wanneer een fietser bij de school wel of niet
te zien is. Na de voorlichting door leden van de werkgroep kregen de kinderen fietslichtjes van de
vier wijkraden mee.
Communicatie
c. In juni verschijnt de wijkkrant.
d. Mijn Schalkwijk, die in november uit zou komen, gaat niet door, omdat er een wijkraad niet mee
wil doen. Het is wel mogelijk voor de wijkraden van Schalkwijk om om de beurt 8 pagina’s in de
glossy HRLM t te vullen onder de noemer ‘Kijk op de Wijk’. De werkgroep vraagt zich echter af of
de bewoners dit blad wel lezen, zelfs als het in hun brievenbus terecht komt. De werkgroep denkt
erover om en een wijkkrant uit te brengen en mee te doen aan HRLM.
Jeugd
e. Het jongerenwerk van Dock probeert een duck-out in het Aziëpark te krijgen ter compensatie van
de pipowagen bij de Buurtbox.
f. De wijkraad gaat proberen om de verhalenclub voor de groepen 6-8 van de basisscholen weer op
te starten. In 10 lessen leren de kinderen hoe een verhaal is opgebouwd. De wijkraad bekijkt wat
hiervoor de mogelijkheden zijn met het geld dat nog over is van de anonieme gift voor
kinderactiviteiten.
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