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Wijkagent
a. N.a.v. de kwartaalcijfers juni-juli-augustus:
- Landelijke trend van diefstal van en in auto ’s.
- Het aantal meldingen over overlast van jongeren in Meerwijk zijn toegenomen. De oorzaak
hiervan was een groep op de J.v. Zutphenstraat. Dankzij de ketenpartners is dit nu opgelost.
- Minder overlast van mensen met een psychische ziekte.
b. N.a.v. de overlast van jongeren bij de R. Steinerstraat: de politie en handhaving kunnen weinig
doen aan de 10 à 15 jongeren die blijven hangen. Zij hebben geen strafblad, plegen geen
vernielingen en dealen niet (openlijk). Samenscholing is geen strafbaar feit. De wijkraad vindt dat
de gemeente moet beslissen of hier wel of niet een samenscholingsverbod moet komen. De
wijkraad heeft gehoord dat de gemeente bezig is om een andere plek voor deze jongeren te
vinden.
c. N.a.v. ramadan: complimenten aan jongerenwerk, de buurtouders, politie en handhaving.
Mededelingen
a. ’t Dak is succesvol verlopen. Veel mensen zijn op het programma afgekomen. Volgend jaar weer.
b. Ook Schalkwijk aan Zee was succesvol.
c. 30-50 km: het college heeft besloten om het idee van de wijkraden te volgen, maar aan de
uitvoering wordt maar niet begonnen. Dit tot frustratie van de wijkraden. Intussen is in
Europawijk een actiegroep ontstaan over de Engelandlaan.
d. Vinci 73: de vergunning voor de verbouwing is verleend. In januari of februari vindt waarschijnlijk
de opening plaats. Er komt een buurtcafé in waar ’s avonds gegeten kan worden; het sociale
wijkteam en het Buurtbedrijf komen erin en diverse instanties zullen in Vinci 73 spreekuren
houden (ook een wens van Wijkdorp 3.0). Ook komen er ruimtes voor jongeren en een
vergaderzaal. Dock zal het pand gaan beheren.
e. L. da Vinciplein: een kunstenaar wil samen met bewoners bekijken hoe het plein opgefleurd kan
worden. Gedacht wordt aan de boombakken, de bruggen en het projecteren van kunst op de
blinde muur van de flat van Pré Wonen. Zodra het budget duidelijk is en er is goedkeuring van de
gemeente en Pré Wonen, worden de bewoners benaderd.
f. Aardwarmte voor Meerwijk: dit is een proef wat gekoppeld gaat worden aan de aanpak van de
straten in Meerwijk. Aan de wethouder zal gevraagd worden deze proef op de jaarvergadering in
maart 2018 toe te lichten.
g. Energiebesparing: de folder over energiebesparing komt bij de wijkkrant. 7 oktober en in
november komen er voorlichtingsbijeenkomsten. De wijkraad heeft geld van het Bouwfonds
Ontwikkeling gekregen voor doosjes met energiebesparende middelen.
Openbare orde en veiligheid
2000 inwoners van Meerwijk en Delftwijk hebben van de gemeente een uitnodiging gekregen om
mee te praten over veiligheid en openbare orde. 7 oktober is er een wijkwandeling en 14 oktober een
discussie met de bewoners en de betrokken partijen.
De wijkraad was hiervan niet op de hoogte gebracht. Nota bene krijgen de bewoners die meedoen
een VVV-bon van € 25,-, terwijl er voor de wijkraadsleden die zich jaar in en uit inzetten voor de wijk,
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geen geld voor een attentie is. Op de wijkraden wordt alleen maar bezuinigd. De wijkraad heeft dit
aangekaart op het Vier Wijkradenoverleg. Dit heeft erin geresulteerd, dat de teammanager Veiligheid
en Handhaving de wijkraad heeft uitgenodigd om voor 5 oktober door te geven wat belangrijk is voor
Meerwijk en 7 oktober mee te lopen met de wijkwandeling.
Op het Vier Wijkradenoverleg bleek dat alle wijkraden van Schalkwijk het gevoel hebben tegen een
muur te lopen. De wijkraden vinden dat de gemeente niet voldoende informeert en niet, of niet snel
genoeg, besluiten uitvoert. De vier voorzitters hebben hier een apart gesprek met de burgemeester
over gehad.
Voortgang Wijkdorp 3.0
a. N.a.v. de behoeftepeiling: Mensen missen een bejaardentehuis, omdat men zich daar veilig voelt,
er zijn voorzieningen, er is zorg en men zegt daar makkelijk een praatje te kunnen maken.
b. Op de terugkombijeenkomst zijn de ideeën besproken en er is een wijkschouw gelopen. Het
ideeënboek is te vinden op de website van wijkraad Meerwijk: www.wijkraadmerwijk.nl
c. Er is geld uit het sociale domein beschikbaar gekomen om n.a.v. de wijkschouw aanpassingen aan
de openbare ruimte te doen.
d. Vinci 73 wordt een ontmoetingsplek, maar het Wijkdorp wil meerdere ontmoetingsplekken in de
wijk.
e. De gemeente heeft goedkeuring voor de tweede fase gegeven. Het doel van de tweede fase is
het verbinden van de buurtbewoners. Hiervoor komt in oktober of november een denktank bij
elkaar. Dock gaat deze fase trekken.
Zelfstandige werkgroepen:
De Brug
a. Sinds 1 september lopen de Buurtouders weer door de wijk.
b. De Buurtouders hebben geholpen bij Schalkwijk aan Zee. Onder andere de op- en afbouw.
c. 23 september in het kader van Burendag heeft De Brug een geslaagd buurtfeest georganiseerd.
Jongeren in Beweging
a. Het project ‘Jong en Oud, dan heb je goud’ loopt in zeven zorginstellingen.
b. Jongeren in Beweging wil de wijk in en zoekt contact met ouderen die een maatje nodig hebben.
Hiervoor heeft de stichting geflyerd en ouderen hebben hier ook al op gereageerd.
VMGH
a. 6 oktober komt Spaarnelanden informatie geven over de afvalduobakken en afval scheiden.
b. Morgen begint de huiswerkbegeleiding weer. Kosten: € 1,- per keer. Voor kinderen van groep 5
tot klas 2 middelbare school.
c. Vrijdagmiddag aerobic voor vrouwen.
Natuurwerkgroep
De werkgroep loopt goed. Wel heeft de werkgroep een bijdrage in de kosten nodig. De wijkraad
beaamt dit en komt met ideeën.

10. Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Vandaag is er een gesprek geweest met Spaarnelanden over de ondergrondse afvalcontainers bij
de flats. Het is beleid van de gemeente Haarlem, dus de containers komen er. Een
restafvalcontainer is maximaal 200 meter lopen. Er komen twee afvalcoaches voor de wijk.
De werkgroep heeft aan kunnen geven waar bijplaatsing verwacht wordt.
b. De duocontainers blijken goed aan te slaan.
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c. Meldingen pakt de gemeente op. Het oppakken van de wateroverlast op de Briandlaan heeft lang
geduurd, maar het was ook een groot probleem waarover de wijkraad op de hoogte werd
gehouden.
d. Het artikel over de pannakooi in de wijkkrant heeft veel telefoontjes opgeleverd van bewoners
die het jammer vinden dat de kooi niet geplaatst wordt.
e. Op de Jungstraat staan twee speeltoestellen waartegen een bewoner, volgens Spaarnelanden,
een rechtszaak heeft aangespannen. Alle omwonenden zullen persoonlijk worden uitgenodigd
om hun visie te geven: verplaatsen of weg. Het kan zijn dat de plek waar de toestellen staan
bestemd is al speelplek. Als dit het geval is kan er waarschijnlijk geen bezwaar worden gemaakt.
f. De Rousseaustraat ligt open. De wijkraad is hierover niet geïnformeerd. Ook weet geen van de
aanwezigen hiervan.
g. Het voetbalveld bij de jongerencontainer wordt slecht bijgehouden. De wijkraad zal dit melden.
h. Een aanwezige vindt dat de bomen achter de Ralph Bucherstraat te hoog worden en wil dat er
gesnoeid wordt. De wijkraad antwoordt dat de bomen op het terrein van de bewoners van de
R. Bucherstraat staan en de bewoners deze dus zelf moeten snoeien.
i. Een aanwezige vindt dat de broodcontainer te dicht bij de manneningang van de moskee staat,
waardoor het vrouwen hindert om hier brood in te gooien. De werkgroep Groen, Schoon en
Veilig zal dit doorgeven aan Spaarnelanden. Bij scholen is de plek misschien beter.
Communicatie
j. Er zijn veel complimenten over de wijkkrant binnengekomen.
k. De Haarlemse Glossy (HRLM) met informatie over de wijkraden in Schalkwijk is op meerdere
plekken in Schalkwijk te verkrijgen.
Jeugd
l. De Verhalenclub is in volle gang.
m. De jongeren van de container willen bankjes in de container. Het materiaal hiervoor is aanwezig.
De wijkraad adviseert om de jongeren zelf aan het knutselen te zetten.

De volgende wijkraadvergadering is 31 oktober 2017
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