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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 30 januari 2018

Kinderwijkraad Meerwijk
a. De vereniging Kies & Co heeft subsidie van de gemeente Haarlem gekregen (sociale zaken) voor
het oprichten van een kinderwijkraad in Meerwijk.
b. De groepen 6, 7 en 8 van de Al Ikhlaas en De Meer krijgen sinds 8 januari drie lessen in
democratie.
c. Eén van die lessen wordt gebruikt om plannen te maken over hoe je een kwestie in de wijk, die
je wil verbeteren aan kan pakken. De kinderen stemmen op elkaars plannen en drie daarvan
worden uitgevoerd. De plannen die gemaakt zijn gingen over zwerfaval, roken,
speelvoorzieningen, hondenpoep, pesten en verkeersveiligheid. De drie plannen die gekozen
zijn: zwerfaval, roken en speelvoorzieningen. Dit zijn ook de punten (m.u.v. roken) die hoog
scoorde op de leefbaarheidsmonitor van Meerwijk.
d. De duur van de kinderwijkraad is een jaar.
e. De wijkraad vindt dit een leuk initiatief en spreekt af om elkaar op de hoogte te houden en
eens per jaar samen vergaderen.
f. Ook de aanwezige gemeenteambtenaren zijn blij met dit initiatief en zullen ook met de
kinderwijkraad overleggen.
g. Via de website http://kinderwijkraad.nl/schalkwijk kan iedereen op de hoogte blijven van de
kinderwijkraad.
Wooncomplexen Ymere aan de Maarten Luther Kinglaan, Erasmuslaan en Braillelaan.
a. De bewoners kampen al jaren met slecht onderhoud. Voorbeelden: lekkages, tocht, schimmel,
houtrot etc.
b. De wijkraad heeft al meerdere malen naar Ymere toe uitgesproken dat de uitstraling van deze
wooncomplexen een doorn in het oog voor de wijk zijn. Ook is er overleg geweest met Ymere
en de gemeente. Het komt erop neer dat op uitvoerend niveau de medewerkers van Ymere
willen dat er iets gebeurt, maar het op hoger niveau stagneert wegens het benodigde budget.
c. Ook op de afgelopen gemeenteraadsvergadering is voor deze wooncomplexen aandacht
geweest.
d. De bewoners hebben een bewonerscommissie opgericht met een besloten facebookgroep om
met elkaar te communiceren. Ook voeren ze veel persoonlijke gesprekken met de bewoners.
e. De bewoners gaan aanstaande donderdag weer naar de gemeenteraad om in te spreken en ze
willen een juridische procedure voeren.
f. Op de vraag van de bewoners wat de wijkraad voor hen kan betekenen wordt geantwoord, dat
de wijkraad geen budget heeft om juridische procedure te financieren. Wel ondersteunt de
wijkraad de klachten van de bewoners.
Programma Meerwijk 2018 en meerjarenprogramma Meerwijk 2018-2023
a. Het Meerjarenprogramma is te vinden op https://www.haarlem.nl/gebiedsprogramma. Door
in te zoemen op Meerwijk en de navigatiepunten te openen is te zien wat er in de buurt gaat
gebeuren. Het is een dynamische plattegrond die continu bijgewerkt wordt.
b. Op de wijkraadvergadering worden een aantal navigatiepunten geopend:
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N.a.v. warmtenet: Er komt een proef in Meerwijk over geothermie. Wethouder Sikkema
komt hierover op de jaarvergadering meer vertellen.
- N.a.v. warmtenet wordt de opmerking gemaakt dat er in Meerwijk veel gelegenheid is voor
zonnepanelen. Als de daken benut worden, kan Meerwijk de duurzaamste wijk van
Haarlem worden.
- Aziëweg: er komen nog twee flats bij en een waterloop. Het park wordt heringericht. De
opmerking wordt gemaakt dat bewoners last hebben van de weerkaatsing van het zonlicht
in de ramen van de woontorens Tango en Twister.
c. 23 januari zijn op een feestelijke manier de contracten voor de bouw van Schalkstad
getekend. Op de vergadering worden twee filmpjes getoond over hoe Schalkstad en de
bioscoop eruit komen te zien. Zie http://www.winkelcentrumschalkwijk.nl/applaus-voorplannen-met-centrum-schalkwijk/
Da Vinci
a. 18 december waren de deuren van Da Vinci even geopend om te laten zien hoe het gaat
worden. De avond werd goed bezocht en de reacties waren positief.
b. Zondag 15 april vindt de opening van Da Vinci officieel plaats. 15 april is de geboortedag van
Leonardo Da Vinci. Het centrum is wel al eerder open.
c. In het najaar komt er in het Teylersmuseum een tentoonstelling over Leonardo da Vinci. Er
wordt bekeken of er samen iets gedaan kan worden.
d. Werknemers van Akzo Nobel gaan in het kader van sociaal ondernemen Da Vinci op 16 en
20 februari schilderen. Het zal leuk zijn als meer mensen komen helpen schilderen.
Mededelingen
a. Een aantal wijkraadsleden van Schalkwijk en andere initiatiefnemers van organisaties in
Schalkwijk waren 18 januari uitgenodigd voor een gesprek met minister Koolmees van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Echter het was niet de minister die kwam, maar de Koning. Het
bezoek aan Schalkwijk was er één in een reeks bezoeken van de Koning rondom de vraag in
hoeverre mensen zich thuis voelen in hun wijk. Daarbij komt onder andere de sociale
samenhang in de wijk aan bod en wat bewoners er samen aan doen om die te behouden en
te versterken.
b. 22 december, de culturele avond in de Ringvaart was een groot succes. Het was onverwacht
druk en een diverse samenstelling van bezoekers.
Zelfstandige werkgroepen:
De Brug:
a. 31 december hebben de buurtouders overdag, ’s avonds en ’s nachts gelopen. Oud en nieuw
is in Meerwijk goed verlopen.
b. De wijkraad heeft aan de Koning verteld dat de buurtouders zeer belangrijk voor de wijk zijn.
Jongeren in Beweging
c. De presentatie op 15 januari over ‘Jong en Oud dan heb je Goud’ was zeer geslaagd. Veel
mensen hebben de presentatie bijgewoond. In diverse kranten zijn artikelen over dit project
verschenen. De wethouder vindt het een geweldig project en is bereid om te kijken of er geld
voor is.
d. Ook aan de Koning is over dit project verteld.
VMGH
e. Met NLdoet op 9 en 10 maart, wordt de buitenkant van het gebouw aangepakt. Nu is de
organisatie bezig met het opknappen van de binnenkant.
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9. Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Spaarnelanden doet een inhaalslag om zwerfafval weg te werken.
b. Naar aanleiding van het project afval scheiden wordt opgemerkt dat restafval in de
groencontainers wordt gegooid of restafval en groen in de plasticcontainers. Nota bene geven
aanwezigen aan dat zij de restafvalcontainers in hun buurt niet kunnen vinden of dat de
restafvalcontainers acht van de twaalf keer vol zijn.
c. Het wegdek van de Floris Nightingalestraat en omliggende straten is geëgaliseerd.
d. Meerdere aanwezigen vragen om een broodcontainer aan het L. da Vinciplein, omdat er nu
veel brood in de sloot wordt gegooid. Afgesproken wordt dat er in de wijkkrant van juni een
folder wordt toegevoegd in drie talen over de nadelen van het voeren van brood.
e. Er komen twee tijdelijke picknicktafels in het Aziëpark.
Verkeer
f. Een afvaardiging van de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk heeft een gesprek gevoerd
met de wethouder over de langzame vorderingen van de 30 – 50 km nota. Na de verkiezingen
komt er meer duidelijkheid. Overigens is de werkgroep Verkeer en Vervoer voor 30 km, maar
dan wel op de voorwaarde dat de straten zo ingericht worden dat het duidelijk is dat het om
een 30 km straat gaat.
g. Europaweg: positieve reacties over de rotondes van automobilisten.
h. Een wijkraadslid heeft handtekeningen verzameld voor eenrichtingsverkeer in de straten ten
zuiden van het Spijkerboorpad. De handtekeningen zijn naar de gemeente gestuurd.
Jeugd
i. De verhalenclub is afgerond. De penningmeester zegt budget toe voor nog een ronde.
j. Een aanvraag voor een Johan Cruijff Court bij de jongerencontainer is aangevraagd.

De volgende wijkraadvergadering is 27 februari 2018
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