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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 28 november 2017

Vinci 73
a. De verbouwing is inmiddels gestart. De oplevering staat gepland op 1 maart 2018.
b. In het vernieuwde Vinci 73 zullen onder andere worden gevestigd:
• Odense Huis (dementiezorg en mantelzorg naar Deens concept) door SHDH en het
Reinaldahuis
• Herstelacademie (zelfhulp voor mensen met psychiatrische problematiek)
• Inloophuis Kennemerland (voor mensen met- of herstellende van kanker)
• Wijkkantine
• Eventuele aanvullende derde partijen zoals spreekuren van het Sociaal Wijkteam en
Tandem
c. De nadruk zal liggen op samenwerking tussen de verschillende partijen en huurders. De
verschillende ruimtes kunnen afwisselend door verschillende partijen gebruikt worden.
d. De hoofdhuurder is Dock. Dock is voornemens de diensten die nu nog in de KAS plaats vinden te
verplaatsen naar Vinci 73.
e. De wijkraad heeft aangegeven gemeentelijke spreekuren op het gebied van politie en Sociale
Zaken in Vinci 73 te willen.
f. De benedenzaal zal worden ingericht als sportzaal zonder apparaten, die ’s-avonds door andere
partijen gebruikt kunnen worden. In de grote zaal komen in ieder geval 80 stoelen voor
vergaderingen van bijvoorbeeld de wijkraad en VvE’s.
g. De gemeente heeft een kwartiermaker aangesteld om contacten tussen partijen en de beheerder
te verzorgen. Verzoeken kunnen aan de kwartiermaker gericht worden.
h. De trap naast de ingang zal worden versmald, het gebouw krijgt een duidelijkere entree en boven
de entree komt een plek voor een projector die kunst kan projecteren op de tegenoverliggende
muur.
i. De vergadering spreekt de wens uit dat met het oog op de herkenbaarheid en duidelijkheid de
naam van het gebouw ‘Vinci 73’ blijft.
j. Bij verhuur van ruimtes aan niet commerciële partijen bepaalt Dock de huurprijs en
servicekosten. Onder welke voorwaarden verhuur ten behoeve van privé-feesten is toegestaan is
nog niet helemaal duidelijk en wordt nog besproken.
k. Het streven is dat het Buurtcafé/ de Wijkkantine ’s ochtends al opengaat. Wie het beheer gaat
doen wordt later beslist.
l. De huidige keuken wordt opgeknapt en verbeterd, daarnaast komt er nog een tweede, kleine
keuken voor het Odense huis.
m. De jaarvergadering van de wijkraad zal op 27 maart in het nieuwe gebouw zijn.
n. Op 18 december is er een open huis in het te verbouwen Vinci 73. Er zal een presentatie zijn van
de architect, stands van de organisaties, muziek en hapjes. Ook wethouder Jur Botter zal
aanwezig zijn.
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Rapport integrale veiligheid en handhaving
a. Het actieprogramma is door de gemeenteraad opgesteld aan de hand van enquêtes, de
veiligheidsmonitor, cijfers en input van bewoners. De volgende punten blijken belangrijk voor de
bewoners van Meerwijk:
• Schoon, Heel en Veilig.
• Aanpak overlast door groepen jongeren (deels al gebeurd).
• Woningtoewijzing moet diversiteit in inkomens bevorderen om een te grote concentratie
van zwakke groepen te voorkomen.
• Meer diversiteit in woningsoorten (minder nadruk op sociale huur).
b. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat Meerwijk een van de twee wijken is waar de bewoners zich
het minst veilig voelen. Wel wordt benadrukt dat dit een subjectief gevoel betreft. In een wijk
met veel ouderen zoals in Meerwijk, voelen mensen zich misschien wel sneller onveilig dan in
andere wijken.
c. De kwesties die bij de schouw duidelijk werden: het afval en de verkeerssituatie Spijkerboorpad
bij de moskee en de school zijn niet in het actieprogramma terug te vinden, maar komen wel aan
de orde in het overleg met de wijkraad.
d. Extra aandacht zal worden besteed aan de bewoners van de Rudolf Steiner flat.

SHDH
a. SHDH gaat een fusie aan met Amie Ouderenzorg en zal dan per 1 januari een naamsverandering
ondergaan.
b. De SHDH heeft een dagcentrum in de Ringvaart voor ouderen die thuis wonen en een indicatie
hebben voor bijvoorbeeld dementie, Parkinson, Alzheimer, of een behoefte aan contact hebben.
Het dagcentrum van SHDH kan nu alleen bezocht worden met een indicatie maar dat gaat in de
toekomst veranderen.
c. Het dagcentrum is elke door-de-weekse dag open van 10.00 tot 16.00 uur. De ouderen
beoefenen bijvoorbeeld sport en creatieve activiteiten.
d. Ook begint SHDH voor twee dagen per week een dagcentrum in Vinci 73.
e. Iedereen mag eens langs komen voor een kop koffie en meemaken wat er allemaal in het
dagcentrum gebeurt.
a. Elke derde vrijdagmiddag van de maand organiseert SHDH een Buurtkamer in de Ringvaart waar
iedereen voor is uitgenodigd. De Buurtkamers zijn laagdrempeliger. De Dagcentra van SHDH
kunnen nu alleen bezocht worden met een indicatie maar dat gaat in de toekomst veranderen.

Zelfstandige werkgroepen:
De Brug:
a. De buurtouders doen het perfect. De wijkraad is erg blij met de buurtouders.
b. De buurtouders waren aanwezig bij de ceremonie van het plaatsen van de afvalscheiding.
c. De wijkraad van Molenwijk heeft contact opgenomen met De Brug om ook in Molenwijk
buurtouders op te richten. De wijkraad reageert dat het goed is de expertise van de buurtouders
uit Meerwijk met de wijkraad van Molenwijk te delen, maar dat het niet ten koste moet gaan van
de aanwezigheid van buurtouders in Meerwijk.
d. De buurtouders hebben een cursus over radicalisering gevolgd.

Verslag Wijkraadvergadering Meerwijk

28 november 2017

Pagina 2 van 3

Jongeren in Beweging
e. De High Tea op 10 november van Jongeren in Beweging samen met SDHD in de Ringvaart was een
succes. Er waren ongeveer 60 bezoekers. Alleen de diversiteit liet nog wat te wensen over. De
bedoeling is om deze activiteit ook in Vinci 73 te laten plaatsvinden.
f. Financiering van de nog lopende projecten wordt gezocht bij de gemeente. Jongeren in Beweging
vraagt of de wijkraad bij deze aanvragen wil helpen.
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
g. De natuurwerkgroep heeft 15 leden en is daarmee de grootste natuurwerkgroep van Haarlem.
Wegens hun vele werk krijgen de vrijwilligers een kleine attentie van de wijkraad.

Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
22 november is de ombouwactie voor de afvalscheiding gestart. Er zijn nog wat zaken die niet goed
functioneren zoals:
- Niet gemerkte containers;
- Niet goed werkende pasjes;
- Containers op de verkeerde plek;
- De benodigde biologisch afbreekbare zakjes zijn niet overal te krijgen. De werkgroep heeft aan
Spaarnelanden gevraagd of zij ervoor kunnen zorgen dat de Vomar deze in het assortiment
opneemt;
- Niet alle bewoners zijn bekend met, of snappen het nieuwe systeem;
- De verschillende soorten containers liggen ver van elkaar.
Het betreft nog een pilotproject van Spaarnelanden en hoeft dus niet persé een succes te worden.
Een aanwezige merkt op dat de proef gebaseerd is op het principe van bron-scheiding, wat niet beter
schijnt te werken dan na-scheiding.
Communicatie
De werkgroep gaat een opzet maken voor een brief over Wijkdorp 3.0. De wijkraad maakt zich zorgen
om de sociale dimensie van dit project.
Mededelingen
• 16 december tussen 12:30 en 13:15 Concert in het winkelcentrum Schalkwijk.
• 17 december opening van het Wereldmuziekplaza ook in het winkelcentrum, het oude
Rabobankpand
• 18 december Open dag in Vinci 73
• 22 december om 19:30 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.
• In januari komt er een brainstormsessie met alle betrokken partijen over wijkdorp 3.0. Een
oproep voor bewoners om daaraan mee te doen staat in de wijkkrant.
• Parkeren bij het winkelcentrum is inmiddels mogelijk met een parkeer-App. Men betaalt precies
de tijd die is geparkeerd en vooral handig als de parkeerautomaten niet functioneren.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur en wenst iedereen prettige decemberfeestdagen.
De volgende wijkraadvergadering is 30 januari 2018
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