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Een hoogtepunt in 2017 was ongetwijfeld het bezoek van koning Willem Alexander aan
Schalkwijk. Bij dit bezoek heeft ook een delegatie van de wijkraad Meerwijk een indruk
mogen geven over het wel en wee van de wijk.
Verder is duidelijk geworden dat Vinci 73 een herstart krijgt en wel onder de naam Da Vinci,
centrum voor ontmoeting. U bent van harte welkom bij de feestelijke opening op 15 april, de
geboortedag van Leonardo da Vinci.
Ook de start van het project Wijkdorp 3.0 was een belangrijk moment voor Meerwijk.
Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Wat is er nodig om in Meerwijk fijn oud te
worden, ook als je niet meer alles zelf kunt? Samen met een groot aantal betrokken
bewoners, Dock, Zorgbalans, Pré Wonen en de gemeente is hiernaar gekeken. Een groot
aantal ideeën kwam naar voren, die we in 2018 hopen te implementeren. Het nieuwe
wijkcentrum spelt daarin een belangrijke rol. Het ideeënboek van Wijkdorp 3.0 is te vinden
op de website van de wijkraad.
Gememoreerd moet zeker worden dat in HRLM, de Haarlemse Stadsglossy, meerdere keren
aandacht is geschonken aan Meerwijk
Openbare ruimte
In het kader van Wijkdorp 3.0 zijn we met rollator en rolstoel de wijk in gegaan om te kijken
waar zich problemen voordoen. Op basis van deze schouw is een lijst gemaakt van punten
die moeten worden aangepakt. Naar verwachting wordt dit jaar een begin gemaakt met
herstel- en aanpassingswerkzaamheden.
Bewoners hebben actie gevoerd vanwege de slechte staat van de flats aan de Braillelaan,
Maarten Luther Kinglaan en Erasmuslaan. Deze moeten hoognodig worden gemoderniseerd.
De wijkraad heeft hier in het verleden al meerdere keren op aangedrongen, zonder
resultaat. Het lijkt erop dat Ymere, als gevolg van de bewonersactie, nu eindelijk de
broodnodige verbeteringen gaat aanbrengen.
De gemeente heeft laten weten dat zij de komende jaren een flinke slag wil maken in het
verbeteren van de openbare ruimte in Meerwijk. Denk hierbij aan verzakte straten en
stoepen en onderhoud van het groen. Dit zal ook in de jaarvergadering aan de orde komen.
Openbare orde en veiligheid
Ook het afgelopen jaar hebben de buurtouders weer een belangrijke bijdrage geleverd om
de wijk zo rustig mogelijk te houden. Het effect is zo groot dat de buurtouders inmiddels ook
actief zijn in de Europawijk en dat Molenwijk om advies gevraagd heeft om zelf een groep
buurtouders op te zetten.

Een aantal bewoners van Meerwijk heeft meegedaan aan een onderzoek van de gemeente
over openbare orde en veiligheid. De prioriteiten voor de bewoners van Meerwijk zijn:
Schoon, heel en veilig; aanpak overlast jongeren; rijgedrag en parkeren.
Groen, schoon en veilig
Een ingrijpende verandering is het gescheiden inzamelen van afval, waarmee in het najaar
begonnen is. Eengezinswoningen hebben hiervoor duocontainers gekregen en bij de flats is
een deel van de restafvalcontainers omgebouwd. Meerwijk is een van de proefwijken, om te
kijken waar de knelpunten zitten. Alhoewel Spaarnelanden haar uiterste best doet om de
negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden is de proef nog niet geslaagd.
De werkgroep Groen, schoon en veilig heeft veel tijd en energie besteed aan het in goede
banen leiden van de proef.
Verkeer en vervoer
Een punt van zorg blijft de 30-50 kilometerkwestie. Het is inmiddels al een jaar geleden dat
we de gemeenteraad lieten weten dat in Meerwijk alle straten in principe 50
kilometerstraten zijn. Dat is een onaanvaardbare situatie. Tot op heden heeft de gemeente
nog geen voorstellen gedaan voor aanpassing.
Verder heeft de wijkraad verschillende keren haar zorg uitgesproken over de afwikkeling van
het verkeer bij het Hof van Bernadotte, het nieuwbouwproject aan de Bernadottelaan. Een
vergelijkbare situatie doet zich voor bij het Spijkerboorpad.
Jeugd en jongeren
In mei is er een grote schoonmaakactie geweest in de wijk door leerlingen van De Meer, Al
Ikhlaas en de Erasmusschool. Het was een groot succes, dat dit jaar herhaald zal worden.
Er is een wijkschouw gehouden met als belangrijkste punt de speeltoestellen en
speelplekken. De deelname was groot en er is een aantal voorstellen voor aanpassingen
gedaan. Helaas is duidelijk geworden dat er op enkele plaatsen weinig tolerantie is voor
spelende kinderen.
Na een lange discussie is de beslissing genomen om in het Aziëpark twee overdekte duckouts te plaatsen.
In een samenwerkingsverband van Al Ikhlaas en De Meer is in Meerwijk een kinderwijkraad
opgericht.
Evenementen
Helaas was er om organisatorische redenen het afgelopen jaar geen midzomermarkt.
Gelukkig lijkt het in 2018 wel te lukken.
Voor het eerst is bij het winkelcentrum een centrale vrijmarkt gehouden op Koningsdag. Ook
dit jaar zal dat evenement plaatsvinden.
Tijdens de Ramadan zijn door verschillende bewonersgroepen allerlei activiteiten
georganiseerd, variërend van iftarmaaltijden tot opvang van jongeren. Rond de Aziëweg is
door samenwerking van een groot aantal partijen de ramadan rustig verlopen, behoudens
een enkele uitzondering.
Op 3 september was het festival Schalkwijk aan Zee, voor het eerst georganiseerd door de
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk.
Ook is er weer een succesvolle Halloweentocht georganiseerd door bewoners. Dit lijkt een
vast onderdeel van de evenementen in Meerwijk te worden.

Slot
Kortom, de wijkraad heeft ook in 2017 niet stilgezeten. Hierboven las u over een aantal in
oog springende punten, maar een veelvoud aan kleinere problemen is in stilte opgelost. Dat
kon alleen door de inzet van velen. De wijkraad wil dan ook dank zeggen voor de
samenwerking aan de gemeente Haarlem (met name het gebiedsteam Schalkwijk), de
afdeling Handhaving, de politie (speciaal natuurlijk de wijkagent), de
woningbouwcorporaties, Spaarnelanden en iedereen die we misschien vergeten. Ook willen
wij alle bewoners bedanken die op een of andere wijze actief zijn in de wijk. Zonder al die
vrijwilligers zou het allemaal niet mogelijk zijn.
De wijkraad zelf verliest twee belangrijke leden, die zich vooral bezighielden met de
dagelijkse gang van zaken. Als er geen vervanging voor hen komt, komen belangrijke
ontwikkelingen in de knel. De implementatie van Wijkdorp 3.0, het ontwikkelen van
bewonersactiviteiten in Da Vinci, de grootschalige opwaardering van de openbare ruimte,
een mogelijk nieuw wijkcontract, al deze dingen vragen veel inzet. We hopen dat nieuwe
enthousiaste bewoners zich melden.
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