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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 31 oktober 2017
Wijkagent
a. Geen bijzonderheden in de wijk.
b. De wijkagent wordt veel ingezet voor andere taken bij de politie waardoor de beschikbaarheid
van 80% voor de wijk niet gehaald wordt. De wijkraad is hier niet blij mee. Notabene stond op
nummer 1 van de participatiebijeenkomst over veiligheid in de wijk, de jeugdoverlast en daar is
de wijkagent hard voor nodig. Dit punt wordt meegenomen naar het Vier Wijkradenoverleg.
Mededelingen
a. Volgende week is er een bijeenkomst over de energierekening.
b. Vinci 73: de opening loopt vertraging op, maar de wethouder wil toch snel iets organiseren in het
gebouw, zodat de bewoners weten dat er weer iets moois komt. Dit gebeurt op maandag
18 december van 18.30 tot 20.30 uur.
c. Het is gelukt om kunst op de blinde muur van het flatgebouw naast het L. da Vinciplein te
projecteren. Met de verbouwing van Vinci 73 wordt rekening gehouden met een plek voor de
projector.
d. De vier penningmeester van de wijkraden van Schalkwijk komen volgende week bij elkaar om te
bespreken wat de consequenties zijn van het opgaan van het bewonersondersteuningsbudget in
het leefbaarheidsbudget. De wethouder heeft op de debatavond in de Pletterij gezegd dat de
uitgaven die de wijkraden aan bewonersondersteuning hebben uitgegeven, niet onder discussie
staan.
Voorlichting initiatief Burenhulp
a. In 2014 is het project Burenhulp in Haarlem gestart om op een laagdrempelige manier te weten
wie je buren zijn en bijvoorbeeld elkaar te helpen. Voorbeelden: koffie drinken, een boodschap
doen, groeten op straat etc.
b. Werkwijze: Per wijk is er een coördinator die voor elke straat een contactpersoon werft. De
straatcontactpersoon stuurt de medebewoners aan.
c. De wijkraad vindt het een mooi initiatief. Wel spreekt de wijkraad zorgen uit over het
enthousiasmeren van contactpersonen. Eventueel is Meerwijk.Nextdoor.nl een optie of via de
woningcorporaties. Ook denkt de wijkraad dat dit project goed te combineren is met
Wijkdorp 3.0
Midzomermarkt
Tot grote vreugde van de wijkraad willen Arie van der Knokke en Paul Kruger de Midzomermarkt
organiseren.
De wijkraad zal ervoor zorgen dat er geld is om gratis plantjes aan de bewoners van Meerwijk uit te
delen.
Zelfstandige werkgroepen:
De Brug
a. De Buurtouders hebben een presentatie gegeven aan de wijkraad van Molenwijk, omdat ook zij
buurtouders willen.
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b. Speciale aandacht voor de Cornelia de Langelaan.
Jongeren in Beweging
a. 10 november organiseert Jongeren in Beweging een High Tea samen met SDHD in de Ringvaart.
b. 22 december is er in de Ringvaart een wereldmuziekavond in samenwerking met Stichting
Culturele Activiteiten Schalkwijk. Er is Turkse, Marokkaanse en Syrische muziek en hapjes. De
Syrische muziek wordt verzorgd door de inmiddels beroemd geworden gevluchte zusjes uit Syrië
Jawa en Shaza, die in Meerwijk wonen.
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
a. Het werk werpt zijn vruchten af, want de gemeente ziet de Meerwijkplas nu als natuurgebied.
b. Er is een aanloop van vrijwilligers.
c. Er is contact met Spaarnelanden over gereedschap.

Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. De wijkraad heeft aan het GOB gevraagd wat er nu allemaal gebeurt bij het Spijkerboorpad. Het is
ook niet bekend waarvoor de bergen zand zijn.
b. De werkgroep heeft aan Spaarnelanden gevraagd of zij het voetbalveld bij de container willen
bijhouden. Spaarnelanden heeft geantwoord dat zij maaien en het veld acceptabel genoeg is om
te kunnen voetballen.
c. De Pannakooi bij het Aziëpark is van Bedrijf en Samenleving. Zij hebben echter geen geld en tijd
om het hek te repareren. De werkgroep heeft nu een melding gemaakt bij de gemeente met het
oog op de veiligheid (verwondingen door het kapotte hek).
d. De werkgroep heeft besloten in november geen wijkschouw te houden, omdat Wijkdorp 3.0 en
Groen links ook al een wijkschouw hebben gehouden. Dit betekent dat er ook geen wijkgesprek
met de gemeente plaats vindt, maar alle knelpunten die eerst voltooid moeten worden zijn al
bekend. In mei is er weer een schouw.
e. Er komen dit jaar geen bladkorven. Als er bij een afvoer bladeren liggen kan men dit melden.
Aanwezigen merken op dat zij wel veegkarretjes zien, maar geen blazers.
Verkeer
f. Er is een mail binnengekomen van een bewoner over de uitrit van het Bernadottehof uitkomend
op de Stresemannlaan. De wijkraad heeft tegen deze uitrit bezwaar gemaakt in de tijd dat de
plannen bekend werden gemaakt. Ook is de wijkraad toen, met de gemeente, ter plekke wezen
kijken en heeft voorgesteld om de uitrit op de Bernadottelaan uit te laten komen. Dit wilde de
gemeente niet doen.
g. Eenrichtingverkeer straten ten noorden van de Stresemannlaan: Het plan van Ruud Licht is
behandeld in de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk en de werkgroep staat hierachter. Nu
moet de wijkraad handtekeningen ophalen en een brief naar de gemeente sturen.
h. De werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk gaat het project over gezien worden in het verkeer
voor de basisscholen weer oppakken.
i. N.a.v. parkeren vlak voor en achter de zebrapaden op de Bernadottelaan. Dit mag niet en moet
gewoon gemeld worden bij het meldpunt. Hoe meer meldingen hoe hoger de prioriteit bij
handhaving.
j. De parkeerplaatsen bij de R. Steinerflat verzakken, waardoor hier veel water staat. Dit moet
gemeld worden bij Pré Wonen, omdat de parkeerplaatsen van Pré Wonen zijn.
k. Melding van aan beide kanten van de ondergrondse container op de P. van der Steurstraat,
waardoor niemand er meer langs kan.
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Communicatie
l. Er zijn veel positieve signalen binnengekomen dat de Haarlemse glossy in Meerwijk te verkrijgen
was. Met de eindredacteur van de glossy wordt binnenkort gesproken om voortaan altijd de
glossy in Meerwijk te laten verschijnen.
m. Half december verschijnt de nieuwe wijkkrant.

De volgende wijkraadvergadering is 28 november 2017
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