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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 27 juni 2017

Wijkagent
De afgelopen maand heeft de politie in het kader van jongerenoverlast tijdens de ramadan met
buurtouders, handhaving en jeugdwerkers overlastplekken bezocht, voordat er meldingen binnen
kwamen. De wijkagent vond de samenwerking erg nuttig.
Mededelingen
a. In een woning in de Rousseaustraat heeft een bewoner twee weken in de woning gelegen, zonder
dat iemand wist dat hij overleden was.
b. N.a.v. de wijkschouw van GroenLinks en de daaropvolgend gevoerde gesprekken door GroenLinks
met de Wethouder zegt GroenLinks dat er extra middelen beschikbaar komen voor het verhelpen
van een aantal hotspots in Meerwijk (bijvoorbeeld de Heldringstraat, Alphons Arienstraat, Elsa
Brandstromstraat en Florence Nightingalestraat). Ook zal er n.a.v. de schouw nogmaals gekeken
worden naar de (middel)lange termijnplanning betreffende onderhoud in Meerwijk. De
aanleiding hiervan is de verzakking van het wegdek waarbij het rioolstelsel een obstakel (zowel
fysiek als onveiligheid) vormt voor mindervaliden, voetgangers, fietsers en gemotoriseerd
verkeer. GroenLinks dankt de wijkraad voor de medewerking.
c. Vinci 73: zoals het er nu uitziet lijkt er weer een leuk centrum te komen. Een ontmoetingsplek
met betaalbaar eten en drinken en een biljart. Er komen diverse organisaties in die
inloopspreekuren hebben. Het streven is om het centrum op 1 november te openen.
d. De herinrichting van de Europaweg gaat binnenkort van start.
e. De wijkraad kan artikelen uit de wijkkrant in de glossy HRLM plaatsen. Ook komen er interviews
met bewoners uit Schalkwijk in HRLM.
f. 23 september is er Burendag. In Meerwijk Noord organiseren de bewoners iets. In Meerwijk Zuid
komen bewoners op 9 september bij elkaar. Alle bewoners die met burendag iets willen
organiseren kunnen zelf subsidie aanvragen of contact opnemen met Dock.
Voortgang Wijkdorp 3.0
Op 13 juli is er een schouw in het kader van wijkdorp 3.0. De wijkraad vindt het jammer dat er niet
met hen is gecommuniceerd, want op deze datum is bijna iedereen van de wijkraad op vakantie.
Energiebesparing
a. Met mensen die al iets hebben gedaan aan energiebesparing (klein of groot) worden
geïnterviewd voor de folder.
b. De folder zal ingevoegd worden in de wijkkrant van september.
c. In overleg met de woningcorporaties wordt bekeken of de bewoners een energiebox aangeboden
kan worden. In de box kunnen bijvoorbeeld tochtstrippen, een bespaardouche, een
douchezandloper, een deurveer, een waterbespaarder en cv-folie zitten met een waarde van
ongeveer € 30,-. De maatregelen kunnen een besparing van € 110,- per jaar opleveren. Bij de
bewoners die zo’n box ontvangen zal een 0-meting worden uitgevoerd. De wijkraad adviseert om
met Ymere te gaan praten, omdat de flats van Ymere in Meerwijk niet gerenoveerd zijn.
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d. Mensen die het leuk vinden om aan een werkgroep deel te nemen om initiatieven op het gebied
van energiebesparing te bedenken kunnen zich aanmelden bij de wijkraad.
(wijkraadmeerwijk@hotmail.com)
Zelfstandige werkgroepen:
De Brug
a. Gedurende de ramadan hebben de buurtouders vanaf half twaalf ‘s avonds door de wijk gelopen.
Op de tweede dag van de ramadan was er een incident met een bus, daarna is er niets meer
gebeurd.
b. De buurtouders attenderen op een groep oudere jongeren bij de R. Steinerstraat.
c. Het idee wordt geopperd om in de R. Steinerbuurt een blikvanger te plaatsen. Wie weet vinden
de jongeren het leuk om hun afval hierin te werpen.
d. Het Haarlems Dagblad is met de buurtouders meegelopen.
Jongeren in Beweging
a. Het project ‘Jong en Oud, dan heb je goud’ loopt nu in zeven zorginstellingen.
b. Jongeren in Beweging wil de wijk in en zoekt contact met ouderen die een maatje nodig hebben.
Als je iemand weet, kan je contact opnemen met stichtingjongereninbeweging@gmail.com.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. De wijkraad maakt zich zorgen over de afvalscheiding voor flatbewoners. Nu al worden de
containers slecht geleegd en schoon is een basisvoorwaarde voor de leefbaarheid van een wijk.
Nota bene blijkt uit onderzoek dat na-scheiding effectiever is.
b. Subsidie voor plantenbakken (o.a. op de brug L. da Vinciplein om auto’s tegen te houden) is in
gang gezet.
c. Bezig om het kunstwerk op het L. da Vinciplein op te fleuren.
d. Een bewoonster is bezig om bewoners te enthousiasmeren om mee te werken aan een speeltuin
met buurtkeet bij de Mary Fleischmanstraat. Als er voldoende bewoners mee willen doen komt
er een gesprek met de gemeente.
e. De wijkraad heeft een bewonersbrief uitgedaan naar de bewoners rond de Jane Addamstraat om
te kijken of er animo is voor een pannakooi. De pannakooi van Bedrijven Doen, achter de moskee
is namelijk stuk en misschien kan deze naar het veld bij de Jane Addamstraat verplaatst worden.
f. De wijkraad is op zoek naar de voetbaldoeltjes, die ooit aangeschaft waren voor de Adlerstraat.
Tips naar wijkraadmeerwijk@hotmail.com.
g. Van de 23 speelplekken in Meerwijk hebben er vier nog grind, die door de katten als kattenbak
worden gebruikt. Eén grindveld is al weggehaald en daar komt gras, de andere drie zullen over
drie jaar gebeuren en eerder als blijkt dat de speeltoestellen nog langer dan twee jaar meegaan.
h. N.a.v. van het vele onkruid in de wijk wordt uitgelegd dat Spaarnelanden moet voldoen aan
niveau C. Een aanwezige weet te melden dat Trots Haarlem een motie zal indienen, dat zodra er
meer geld voor de openbare ruimte te besteden is, eerst de wijken die nu C-niveau hebben
worden opgewaardeerd naar B-niveau.
Communicatie
i. Er zijn veel complimenten over de wijkkrant binnengekomen.
Jeugd
j. Verhalenclub loopt: er is contact met de basisscholen.
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