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2037 RR HAARLEM
telefoon 06 – 494 869 99
www.wijkraadmeerwijk.nl

bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 24 april 2018

Mededelingen
a. De jaarvergadering over het warmtenet en IVOREM (aanpak riolen, wegdek en herinrichting) had
een goede opkomst. Het is nu belangrijk dat er een klankbordgroep komt voor de begeleiding van
IVOREM. Een aantal mensen hebben zich gemeld. Wie hieraan mee wil doen kan zich opgeven via
wijkraadmeerwijk@hotmail.com.
In de wijkkrant van juni komt nog geen artikel over IVOREM, omdat de gemeente de website met
informatie over dit project nog niet klaar heeft. Er komt wel een artikel over het warmtenet in de
wijkkrant. Geadviseerd wordt dat iedereen die een nieuwe cv-ketel nodig heeft deze voorlopig te
leasen en wie een nieuw gasfornuis nodig heeft vast een elektrische te kopen i.v.m. het
warmtenet en een gasloze wijk.
b. Da Vinci is 15 april onder grote belangstelling geopend. Op You Tube hebben Haarlem 105 en
023TV een filmpje over de opening geplaats. Het ontmoetingscentrum wordt al druk bezocht.
Ook de onderhandelaars van de coalitiepartijen hebben in het centrum overlegd.
c. In juni komt de heer Oosting, directeur van Spaarnelanden naar de wijkraadsvergadering om te
vertellen over SPA (afvalscheiding). Een aankondiging komt ook in de wijkkrant.
d. Op de wijkraadsvergadering van september komt er een presentatie over de voortgang Wijkdorp
Meerwijk (voorheen Wijkdorp 3.0).
e. Volgende week hoort de wijkraad of de Midzomermarkt door kan gaan. De drie corporaties
hebben subsidie toegezegd, maar de gemeente heeft minder subsidie toegezegd dan was
aangevraagd.
Zelfstandige werkgroepen:
De Brug:
a. De buurtouders hebben de buurtouders in Zaltbommel bezocht om ervaringen uit te wisselen.
Opvallend was dat ze in Zaltbommel te kampen hebben met dezelfde problematiek als in
Meerwijk (plein en een gesloten buurthuis). De buurtouders hebben de tip meegenomen, om als
zij iets opmerkelijks zien bij een woning o.i.d. een brief bij die bewoners te bezorgen.
b. 19 april heeft de voorzitter van de wijkraad in de Pletterij een positief verhaal over de
buurtouders verteld aan de onderhandelaars van de coalitiepartijen.
c. Gedurende de ramadan lopen de buurtouders zeven dagen per week van 23.00 tot 01.00 uur
door de wijk. De wijkraad is hier heel blij mee.
Jongeren in Beweging
d. Druk bezig met de fondsenwerving voor ‘Jong en Oud, dan heb je Goud’. De stichting heeft een
positief gesprek met de gemeente gehad.
VMGH geen nieuws
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
e. De excursie voor de wijkraadsleden op vrijdag 6 april was erg leuk en leerzaam. Veel waardering
voor de vrijwilligers.
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Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Vorige week was er een bijeenkomst over veiligheid en handhaving in Meerwijk. Ondanks de
forse kritiek was het toch een positieve bijeenkomst. Het resultaat is dat er eind dit jaar toch een
wijkcontract komt met een sociale poot. Er komen vier werkgroepen te weten: afval, jeugd,
openbare ruimte en verkeersveiligheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de werkgroepen.
In de wijkkrant komt hierover een artikel met de namen van de trekkers van de werkgroepen, en
hoe men zich voor een werkgroep kan opgeven.
b. 19 september is er van 9.00 tot 11.00 een wijkschouw openbare ruimte. Start: Da Vinciplein. De
schouw moet leiden tot punten voor het wijkcontract.
Verkeer
c. De VvE Twister heeft een brief geschreven over de gevaarlijke situatie bij het uitrijden van hun
parkeerterrein naar de Spijkerboorweg. De wijkraad zal contact met hen opnemen, om te kijken
of de situatie in de praktijk gelijk is aan het Definitieve Ontwerp Aziëpark.
d. Uitrit Bernadottehof: De wijkraad heeft gesproken met een ambtenaar van de gemeente afdeling
OGV en de volgende twee oplossingen aangedragen: de stoep van de Stresemannlaan
doortrekken en dit gebied te betrekken bij het verkeerdoorstromingsplan van Meerwijk Noord.
e. De verkeerslessen aan basisscholen gebeurt weer in oktober/november. Alle scholen in
Schalkwijk worden benaderd en de lessen worden aan groep 8 gegeven. Er wordt voor elke
school een apart filmpje gemaakt, waarin de schoolomgeving wordt meegenomen.
f. Matrixborden bocht Erasmuslaan en Stresemannlaan: De matrixborden kosten € 1000,- voor een
week. De wijkraad vindt dit te duur.
g. 30 – 50 km: De wijkraad heeft aan de onderhandelaars van de coalitiepartijen meegegeven dat
het een slechte gang van zaken is, dat één persoon van de gemeenteraad een nieuw besluit voor
elkaar krijgt, terwijl de opinienota 30-50 km al door de gemeenteraad aangenomen was. De
wijkraad hoopt dat Schalkwijk qua verkeerssnelheden snel uniform wordt en Meerwijk een 30
kilometer gebied.
Communicatie
h. Behalve Ine van Ameijde is ook Jan Bos redacteur van de wijkkrant.
i. Da Vinci is te volgen via facebook https://www.facebook.com/DaVinciHaarlem/
Jeugd
j. De voorzitter van de wijkraad is vorige week naar de kinderwijkraad geweest. Ook de
kinderwijkraad heeft afval op het prioriteitenlijstje staan. De kinderen gaan op excursie naar
Spaarnelanden.
k. Helaas zijn er geen voldoende vrijwilligers om de speeltuin bij de Fleischmanstraat op te zetten
en te beheren.
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