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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 26 juni 2018
Politie en Handhaving
a. De voorzitters van de vier Schalkwijkse wijkraden hebben een overleg gehad met de teamchefs
van de politie. Zij zijn geïnteresseerd in wat de wijkraden doen voor de wijk en zullen met
regelmaat aanschuiven op de wijkraadsvergaderingen.
b. Schalkwijk heeft vier handhavers en twee vliegende keeps.
c. N.a.v. het doen van meldingen: bewoners ervaren nogal eens de toon als vervelend, waarop zij bij
een telefonische melding aangesproken worden. Handhaving legt uit dat de procedure is dat
n.a.v. een melding een standaard bericht naar de melder gaat. De terugkoppeling gebeurt ook via
de gemeente. In Zandvoort kan de handhaver zelf terugkoppelen wat zowel voor de handhaver
als voor de melder betere resultaten geeft.
d. N.a.v. afval in de verkeerde container gooien: handhaving mag alleen zakken die naast de
container staan controleren en niet de zakken die in de container zijn. Handhaving kan dus niet
handhaven op het storten van het verkeerde afval in de containers. Er wordt zeker dagelijks een
boete uitgedeeld aan mensen die hun afval naast de container zetten.
e. N.a.v. jongeren: handhaving gaat gesprekken met de jongeren aan om hen zo uit de anonimiteit
te halen. Het zijn vaak goede gesprekken waarna handhaving de jongeren makkelijker op hun
gedrag kunnen aaspreken. Handhaving neemt contact op met de buurtouders.
f. Handhaving heeft de indruk dat in Meerwijk na een jaar de jongerenoverlast bij de
J. van Zutphenflat en het L. da Vinciplein is afgenomen. Het verkeerd aanbieden van afval is niet
gedaald.
g. N.a.v. vrachtwagens geparkeerd in de wijk: na 19.00 uur ’s avonds mogen er geen vrachtwagens
in de wijk geparkeerd staan. Zij moeten buiten de bebouwde kom parkeren.
Mededelingen
a. Hoewel de Midzomermarkt rustiger was dan andere jaren, was het toch weer een succesvolle
dag. De organisatie is niet ontevreden over hun eerste keer. Ze hebben veel geleerd waaronder
meer publiciteit maken. Volgend jaar willen ze weer de Midzomermarkt organiseren.
b. Op de Midzomermarkt is ook een mozaïekbank op het L. da Vinciplein onthuld. Straks worden de
andere twee banken ook met mozaïek bekleed.
c. De burgemeester blijft de stadsdeelwethouder van Schalkwijk.
d. Vorige week dinsdag heeft Pré Wonen het onderzoek gepresenteerd over de veranderingen van
de laatste vijf jaren in Meerwijk op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Uit het onderzoek
blijkt dat op deze gebieden de wijk erop vooruitgegaan is. Ook blijkt uit het onderzoek dat een
kinderboerderij in de wijk, een grote wens van de bewoners is. De gemeente staat hier
welwillend voor open. Dock gaat een werkgroep trekken om te proberen deze wens te
verwezenlijken.
e. Eind van het jaar worden de flats van Ymere op de Erasmuslaan en Braillelaan opgeknapt. De
bewoners hebben hiervoor een werkgroep opgericht.
f. Da Vinci loopt goed. Ook de eetgroepen lopen goed.
g. In september staat de wijkraadvergadering in het teken van het wijkdorp Meerwijk.
h. De tuk tuk rijdt drie dagen in de week voor alle Schalkwijkers. Het project kampt nog wel met
aanloopproblemen, maar als die opgelost zijn gaat de tuk tuk vaker rijden.
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Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Voor deze werkgroep worden vrijwilligers gezocht.
Verkeer
b. De wijkraad zit er bij de gemeente bovenop dat er een verkeerscirculatieplan komt inclusief het
gebied van de Bernadottehof, Twister en Tango.
Communicatie
c. De wijkkrant is verschenen en complimenten voor Paula Willems. De wijkkrant ziet er prachtig uit.
d. In de wijkkrant staat een artikel over een collectief zonnepanelenproject voor mensen die geen
panelen op hun eigen dak kunnen of willen hebben. Er zijn nog panelen vrij.
Jeugd
e. Er is weer geld voor de verhalenclub aangevraagd en de penningmeester geeft hier zijn
goedkeuring aan.
f. De kinderwijkraad is op bezoek geweest bij Spaarnelanden. In september komt er een grote
schoonmaakactie met de drie basisscholen in de wijk.
g. Jongerencontainer: de wijkraad stemt ervoor om de container weg te laten halen, omdat het niet
meer gebruikt wordt voor het doel. Notabene komen er bij het Aziëpark twee overdekte
picknicktafels.
Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA)
Voor dit agendapunt is Spaarnelanden aanwezig
a. Reden van de afvalscheiding:
- Afval scheiden gebeurt al heel lang. Denk bijvoorbeeld aan de vodden- en schillenboer en
papier ophalen voor de (sport)verenigingen. Eind jaren 50 werd de glasbak geïntroduceerd
gevolgd door kleding- en papiercontainers.
- Nieuw zijn gft (groente fruit en tuinafval) en pmd (plastic metaal en drinkpakken).
- Vroeger werd alle afval op stortplaatsen gestort, zoals de plek waar nu het Reinaldapark is en
de Put van Vink. Later werd het afval verbrand.
- De grondstoffen die uit de aarde gehaald worden raken op en daarom is hergebruik
belangrijk. Daarbij is verbranding vervuilend voor de lucht en daarmee slecht voor onze
gezondheid en het klimaat.
b. Vragen en opmerkingen
- Volgens een aanwezige stond In het Haarlems Dagblad een artikel dat een duobak (glas en
papier) € 150,- meer per Haarlemmer kost. Alleen bewoners van laagbouw krijgen een
duobak, terwijl de flatbewoners hier wel aan mee moeten betalen.
Antwoord: Spaarnelanden is niet bekend met dit artikel. Twee jaar geleden is de
afvalstoffenheffing nog verlaagd. Afval scheiden kost geld, maar levert veel waarde op. Denk
hierbij aan de klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen. De opbrengst van
duobakken is van hoge kwaliteit, namelijk 97%
- Mensen gooien plastic of restafval in de gft-container. Hoe kijkt Spaarnelanden daar
tegenaan?
Antwoord: gft inzamelen bij hoogbouw is het moeilijkste wat er is. Dat geld voor heel
Nederland. In Meerwijk is er nu een pilot om de bewoners ertoe te bewegen hun afval te
scheiden en dit gaat niet goed. Het lijkt erop dat dit te maken heeft met gedrag.
Oorspronkelijk was het idee om afval dat waarde heeft vlak voor de deur aan te kunnen
bieden en voor het restafval verder te lopen. Nu krijgt Spaarnelanden klachten dat mensen te
ver moeten lopen voor hun restafval. Spaarnelanden zet nu restafvalcontainers terug. Daar
waar dat al is gebeurd blijkt dat er minder afval naast de container gezet wordt en beter
wordt gescheiden. Ook komen er meer milieustraatjes (gft, papier rest en plastic), omdat de
mensen dit makkelijker vinden. Zo wordt er dus geleerd van het pilotproject in Meerwijk.
Milieustraatjes kosten wel meer geld, behalve de bakken en de kabels in de grond verleggen
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zijn er ook meer vuilniswagens nodig. De kosten moeten opwegen tegen de inkomsten via de
afvalstoffenheffing.
Klachten over de lade-opening van de gft-containers, waardoor een emmer niet in de
container geleegd kan worden.
Spaarnelanden erkent dit probleem en gaat met de openingen experimenteren om te kijken
welke opening voor het minste afval naast de container zorgt.
Advies om stickers op de containers aan te brengen met plaatjes van welke soort afval in de
container thuishoort en tevens in het groot het bedrag erop te zetten wat een boete voor het
verkeerd aanbieden van het afval kost.
Spaarnelanden neemt dit advies over.
De gft-container is zonder pasje te openen. Het gebeurt nu dat mensen met een auto aan
komen rijden en allerlei afval in de gft-container gooien. Spaarnelanden neemt dit mee. Het
pasjessysteem is een duur systeem.
Afloop pilot: de pilot met duobakken is geslaagd en ook een deelproject met gft-containers in
een buurt in Haarlem is geslaagd. Met betrekking tot het SPA in Meerwijk: het pilotproject
zou tot mei 2018 lopen, maar Spaarnelanden heeft meer tijd nodig om meer uit te proberen,
zoals de milieustraatjes.
N.a.v. containers die te vaak vol zitten: Spaarnelanden vraagt iedereen om dit te melden.
Bewoners van Meerwijk kunnen een container adopteren (oog in het zeil houden) en krijgen
dan een direct nummer naar Spaarnelanden. Met de informatie van bewoners die een
container adopteren wil Spaarnelanden ook te weten komen waarom bepaalde containers
snel vol zijn. Heeft het te maken met bedrijfsafval, met kartonnen dozen van de webwinkels
of zijn er andere oorzaken?
In de restafvalcontainer zit een meetinstrument. Nadat de klep een bepaald aantal keren met
een pasje is geopend krijgt Spaarnelanden een melding dat de container bijna vol is. Dit is
echter een duur systeem. (Spaarnelanden kan niet zien welk pasje wordt gebruikt).
Gaan we in de toekomst betalen voor ons restafval?
Spaarnelanden legt uit dat het SPA door de gemeenteraad is aangenomen. In het SPA staat
dat afvalscheiding bij de bron moet gebeuren met eventueel de mogelijkheid om er in de
toekomst voor te betalen. Of dit gaat gebeuren, is een politieke keuze.
Loopt Haarlem achter bij andere gemeenten met afvalscheiding?
Spaarnelanden antwoordt van niet. Haarlem zit in de middenmoot. De gemeente was vele
jaren ingedeeld in een verkeerde stedelijkheidsklasse en leek het daarom slecht te doen.
Hoeveel afvalcoaches heeft Meerwijk?
Antwoord: twee (niet alleen voor Meerwijk, deze twee afvalcoaches bedienen ook de andere
SPA-wijken).
Bewoners willen niet meer bellen naar het meldpunt wegens een hoge telefoonrekening.
Antwoord: het telefoonnummer is 023 – 751 72 00. Mensen die vaak een melding doen
willen misschien ambassadeur worden. Zij krijgen dan een opleiding en een telefoon. Dit kan
met behoud van uitkering.
Als straks de bladeren van de bomen vallen moeten de gft-containers makkelijk te vullen zijn.
Nota bene blijven de bladeren in Meerwijk wel 9 maanden liggen of wijzen Spaarnelanden en
de corporaties naar elkaar van wie de grond is waar de bladeren op liggen.
Spaarnelanden neemt dit op met de corporaties.
Complimenten aan Spaarnelanden voor het opruimen van de wekelijkse markt.

Zelfstandige werkgroepen:
De Brug:
De ramadanrperiode is voor de buurtouders druk geweest. Ze hebben 30 dagen lang van 23.00 tot
01.00 uur gelopen. Alle aanwezigen danken en complimenteren de buurtouders voor hun inzet.
De volgende wijkraadvergadering is 25 september
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