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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 29 mei 2018
Wijkagent
a. In verband met de ramadan, zijn er extra eenheden ingezet in de omgeving van de R.Steinerstraat
en het Spijkerboorpad. Aanwezigen merken op dat er dit jaar veel minder overlast wordt ervaren.
Het is fijn dat de gemeente, Dock, Sportsupport en Streetcornerwork diverse activiteiten
organiseren en de buurtouders een ramadanrooster lopen.
b. De vrijmarkt op Koningsdag op het marktplein is goed verlopen. De wijkagent legt uit hoe de
wijkagenten voor dit soort evenementen ingepland worden en hij daarom niet op de vrijmarkt,
maar wel elders in de stad aanwezig was.
c. Inbraken zijn al drie maanden dalende.
d. Melding over dealen vanuit auto’s op meerdere pleinen in de wijk. De wijkagent legt uit dat dit in
heel Haarlem en Nederland gebeurt. Dealen heeft minder prioriteit omdat de impact, in
vergelijking met bijvoorbeeld inbraken, op de burger kleiner is. Ook vertelt hij dat uit
politieonderzoek is gebleken dat het vaak niet om dealen gaat, maar om jongeren die in plaats
van in een portiek o.i.d. te hangen, dat nu in de auto doen. De wijkagent vraagt om het te melden
als er vermoedens van dealen zijn.
e. Gevraagd wordt of auto’s over het Spijkerboorpad mogen rijden. Dit gebeurt nu vaker omdat de
Twister en Tango bewoond worden. De wijkagent neemt hierover contact op met de gemeente.
f. Gevraagd wordt of er al meer bekend is over de meldingen van het midden in de nacht aanbellen
bij meerdere bewoners in Meerwijk zuidoost. De wijkagent neemt dit op en vraagt om alert te
blijven op inbraak.
g. Gevraagd wordt of het nut heeft om kentekens te noteren van automobilisten die roekeloos
rijden. De wijkagent antwoordt van niet. Het gedrag moet waargenomen worden door de politie,
zodat er rechtsgevolgen aanzitten.
h. Complimenten over de verbetering van de oversteek Costa del Sol.
Mededelingen
a. Midzomermark (23 juni): 100 kramen zijn al verhuurd. Er komen geen plantjes.
b. Dinsdag 19 juni om 14.30 uur is er een presentatie van Pré Wonen n.a.v. het onderzoek over de
veranderingen van de laatste vijf jaren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in Meerwijk.
c. Alle bewoners van Haarlem die vrijwilligerswerk doen zijn verzekerd via de gemeente Haarlem.
d. Donderdag bespreekt de kinderwijkraad om een schoonmaakactie in heel Meerwijk te houden.
e. De kinderwijkraad gaat ook het gemis aan speeltuinen bij de gemeente aankaarten.
f. In het coalitieprogramma zijn de buurtouders van Meerwijk en het aan te leggen warmtewet in
Meerwijk genoemd.
5. Zelfstandige werkgroepen:
De Brug:
a. Ramadanrooster: zeven dagen per week van 23.00 tot 01.00 uur. Er zijn nog geen incidenten
geweest.
b. In de nacht van zondag op maandag hebben de buurtouders een containerbrand ontdekt.
c. Ook Molenwijk heeft nu buurtouders. Zij zijn gisteren gestart.
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Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. De containers bij de Costa del Sol hebben nu stickers, waardoor duidelijk te zien is welke
container voor welk afval is bedoeld. Alle containers kunnen alleen met een pasje geopend
worden.
b. Melding: de berm langs de Bernadottelaan wordt vaak gebruikt om honden uit te laten. De
hondeneigenaars verwijderen de hondenpoep, maar kunnen het zakje niet kwijt in een afvalbak,
waardoor al deze zakjes bij de containers worden gelegd. Verzocht wordt om afvalbakken.
Geadviseerd wordt om handhaving te bellen.
c. Melding: een afvalbak op de Cordell Hullstraat wordt gebruikt voor huisafval. Geadviseerd wordt
om handhaving te bellen.
d. N.a.v. bomen die vol met spinsel van rupsen zitten: dit is normaal. De boom overleeft dit. Over
zes weken zijn de rupsen vlinder geworden en groeien de bladeren weer aan.
Verkeer
e. De werkgroep heeft een brief naar B&W en de fracties gestuurd n.a.v. het door de gemeenteraad
genomen besluit om de Engelandlaan met een blanco check naar 30 km in te richten. In de brief
wordt gerept over de verbazing van de werkgroep en wijkraden dat de raad vlak voor de
verkiezingen 1800 is gedraaid en verzocht wordt dat de overige wijkontsluitingswegen in
Schalkwijk net zo ingericht worden als de Engelandlaan, omdat uniformiteit de veilheid verhoogt.
f. N.a.v. de vraag of Connexxion over een 30 km weg wil rijden wordt gereageerd dat ook lijn 2 door
30 km straten rijdt.
g. Gevraagd wordt, wat er nu met de obstakels op de Stresemannlaan gebeurt nu de opinienota van
30 – 50 km niet uitgevoerd wordt? Een wijkraadslid neemt dit op.
Communicatie
h. De wijkkrant komt 4 juni van de drukker en wordt daarna verspreidt. Vanaf 4 juni staat de
wijkkrant ook op de website.
Jeugd
i. De jongerencontainer in de Poelpolder wordt momenteel niet gebruikt. De laatste groep jongeren
hebben de leeftijd bereikt om met de auto op pad te gaan. De container en de afvalbak daarnaast
zijn vernield. Wat nu te doen? Afgesproken wordt om de volgende wijkraadsvergadering te
stemmen om de container wel of niet te houden. Mochten bewoners over de vernielde container
gaan klagen dan kan tegen hen gezegd worden dat ze het bij de gemeente moeten melden.
Rondvraag
Hebben meer mensen de laatste dagen overlast ervaren van vliegtuigen? Dit wordt door meerdere
mensen beaamd. Waarschijnlijk komt het omdat het de laatste week oostenwind is geweest.
Hopelijk is dit geen voorbode van de uitbreiding van Schiphol.
De volgende wijkraadvergadering is 26 juni
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