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Concept
Verslag van de Wijkraadvergadering van 25 september 2018
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig wijkraad:
Verslag:

Frank Hilterman (voorzitter), Kacem Achahboun (vicevoorzitter), Jan Bos
(penningmeester), Jerney Groeneveld-Vooys en Paula Willems.
Diverse bewoners, Buck, Ceylan Karaburun (wijkagent tot agendapunt 5),
Dick Jansen (Dock, vanaf agendapunt 6) Marian Matthijsse (vanaf agendapunt
5) Melek Metinturk, Mohamed Mounji (Jongeren in Beweging) en Albert
Vermeij (brandweer en tot agendapunt 6)
Martin van Delden, Marianne van Kleef, Riet Spanjaart en Tonco Tijdeman
Jos Belt en Joke van Wittmarschen

1. Opening
a. De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom.
2. Politie en Handhaving
a. De politie heeft te kampen met een capaciteitsprobleem, waardoor er niet voldoende
wijkagenten in Schalkwijk zijn. Werving is uitgezet en de verwachting is dat er over een paar
maanden drie wijkagenten voor Schalkwijk bijkomen.
b. De teamchef van de politie komt de volgende wijkraadsvergadering bijwonen.
c. Paula Willems denkt dat door de buurtouderprojecten in Meerwijk en Europawijk de jongeren
uitgeweken zijn naar Molenwijk. De wijkagent legt uit dat deze groep in kaart wordt gebracht.
d. Frank Hilterman heeft aan Dock gevraagd of zij kunnen zorgen voor gratis wifi bij de picknicktafels
in het Aziëpark, om deze plek voor de jongeren aantrekkelijk te maken.
e. De voetbalkooi wordt weinig gebruikt. De wijkagent heeft van de jongeren gehoord dat er te
weinig verlichting is.
f. Mohamed Mounji is van mening dat er weinig activiteiten voor jongeren zijn. Stichting Samen
Haarlem had veel projecten waar veel jongeren op af kwamen, maar er is geen geld meer. De
wijkagent vindt dat er voor de jongeren nu meer te doen is dan er in het verleden ooit was. Er zijn
veel groepen jongeren die op een eigen plek willen hangen en zich niet willen mengen met
andere groepen in een jongerencentrum. Paula Willems hoopt dat een vrijwilliger zich aanmeldt
om fondsen voor jongerenactiviteiten te werven.
g. Afgelopen twee maanden 5 inbraken in Schalkwijk.
3. Verslag van 26 juni 2018
Tekstueel: geen op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
88: Parkeren Spijkerboorpad: gele strepen zijn aangebracht. Handhaving kan nu bekeuren.
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122: Er mag niet over het Spijkerboorpad met de auto gereden worden. De wijkagent heeft aan de
gemeente gevraagd om de verkeerspaaltjes weer terug te zetten. In de winter moeten de
verkeerspaaltjes weer verwijderd worden, anders kunnen de strooiwagens er niet door.
124: Eén obstakel bij de Stresemannlaan is weggehaald. Er komt een uitrit voor het Bernadottehof en
de stoep wordt doorgetrokken. Frank Hitlerman zal op het verkeerscirculatieplan van Meerwijk
Noord blijven hameren, helemaal nu met alle nieuwbouw in deze buurt het verkeer is
toegenomen.
126: De wijkraad heeft de gemeente gevraagd de jongerencontainer in de Poelpolder weg te halen.
Kan van de lijst.
4. Mededelingen
a. Het gaat bete met Marianne van Kleef. Ze blijft lid van de wijkraad.
b. 16 oktober vindt de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Warmtenet en IVOREM plaats.
Omdat de projecten met elkaar samenhangen, zijn deze twee klankbordgroepen samengevoegd.
c. N.a.v. de vorige wijkraadsvergadering waar Spaarnelanden aanwezig was is er een Whats
Appgroep opgericht waar wijkraadsleden inzitten. Zij sturen foto’s van plekken met veel zwerfvuil
en verkeerd gedumpt afval naar Spaarnelanden.
d. Vorige week vond de wijkschouw plaats. Er waren veel gemeenteambtenaren aanwezig.
10 oktober vindt het overleg met de gemeente n.a.v. de schouw plaats. Er zijn geen schokkende
zaken naar voren gekomen.
e. De volgende wijkraadsvergadering wordt de Midzomermarkt geëvalueerd.
5. Brandweer in de wijk
Toelichting van Albert Vermeij, clustercommandant Kazerne Haarlem Oost
De kazerne in Haarlem Oost (F. van Adrichemlaan) heeft een beroepsbezetting. Brandweerlieden
komen uit het hele land en daarom wil de brandweer iets extra’s doen om verbinding met de wijk te
krijgen. Hiervoor is het project ‘Brandweer in de wijk’ opgezet. De brandweer gaat alle basisscholen
bezoeken om de jeugd bewust te maken over wat de brandweer allemaal doet en begin volgend jaar
organiseert de brandweer in alle wijken een ‘Brandveilig Leven’ avond (rookmelders, hoe om te gaan
met elektra en laders en preventie). Paula Willems houdt contact met Albert Vermeij voor een
column in de wijkkrant.
7. Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig Frank Hilterman
a. Schouw: zie agendapunt 4d.
b. Voor deze werkgroep worden vrijwilligers gezocht.
Verkeer Marian Matthijsse
c. De lessen op de basisscholen over fietsen in het donker zijn in voorbereiding. Alle scholen doen
mee. De fietslichtjes zijn inmiddels binnen.
d. Er is sprake van, dat de Stresemannlaan een voorrangsweg wordt. Veel mensen zijn hier niet blij
mee, het is al een racebaan en dat zal dan alleen maar erger worden.
e. Er wordt gehandhaafd op het parkeren van grote wagens in de wijk na 19.00 uur.
f. Slecht wegdek omgeving Jan Ligthartstraat/Montessoristraat: tussen nu en 2020 wordt dit gebied
aangepakt. Frank Hilterman merkt op dat als de straten aangepakt worden, deze hoger komen te
liggen dan de tuinen wat tot wateroverlast in de tuinen kan leiden. Hij heeft hier bij de schouw
aandacht voor gevraagd.
Communicatie Paula Willems
g. De wijkkrant is verschenen en complimenten voor Paula Willems.
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Jeugd Jerney Groeneveld-Vooys
h. Er is een bewoner die de jeugd heeft gemotiveerd om handtekeningen te verzamelen voor een
Pannaveldje bij de Aletta Jacobstraat. De wijkraad ondersteunt de wens van de jeugd en heeft
dat per brief aan de gemeente laten weten.
i. Frank Hilterman vraagt hoe het met de kinderboerderij staat? Marian Mathijssen antwoordt dat
er bewoners zijn die iets in die richting op willen zetten.
8. Zelfstandige werkgroepen:
De Brug: Kacem Achahboun
a. Burendag in de Rudolf Steinerstraat georganiseerd. Het was een geslaagde dag.
b. Voorafgaand aan burendag is er een opruimactie met de kinderen gedaan. Er is veel zwerfvuil
opgehaald.
c. In het voorjaar organiseert De Brug met de drie basisscholen, Spaarnelanden en corporaties weer
een grote schoonmaakactie.
d. De burgemeester zal in oktober of november met de buurtouders meelopen.
e. Frank Hilterman vertelt dat de straatnamencommissie het verzoek om een Marokkaanse
straatnaam heeft ingewilligd. Er komt een straat met de naam Casablanca in het winkelcentrum
Jongeren in Beweging Mohamed Mounji
f. Het project ‘Jong en Oud dan heb je Goud’ loopt goed. De gemeente heeft geld voor het project
beschikbaar gesteld.
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
g. Paula Willems vertelt dat de werkgroep extra gaat snoeien in het gebied van de Meerwijkplas.
6. Wijkdorp Meerwijk (voorheen Wijkdorp 3.0)
Toelichting Dick Jansen, directeur Dock
a. Ontmoetingscentrum Da Vinci is de kern van het Wijkdorp Meerwijk geworden. Dit loopt goed.
Buck, vrijwilliger bij Da Vinci vult aan dat de eettafels (dinsdag en vrijdag) en de wijkkantine goed
draaien. Er worden vrijwilligers gezocht.
b. Frank Hilterman vertelt dat vorige week twee wethouders in Da Vinci waren die een positieve
indruk hebben gekregen.
c. Zorgbalans heeft de behoefte om het Wijkdorp klein te houden om goed aan te kunnen haken
met de zorg en Pré Wonen heeft er behoefte aan dat woningen passend gemaakt worden voor
ouderen. Zij leggen hun focus op de Thomas Moreflat en willen daar ook de gemeenschapszin
versterken. Frank Hilterman vertelt dat aan deze bewoners gevraagd is om een lijstje met punten
die aangepakt moeten worden voor 10 oktober aan de stuurgroep te geven.
d. De volgende fase van het project is de diversiteit in activiteiten. Dick Jansen wil hier graag een
meedenkgroep voor oprichten en zoekt hier mensen voor. Paula Willems adviseert om mensen
persoonlijk aan te spreken. Afgesproken wordt dat Dick Jansen samen met Frank Hilterman bij de
deelnemers van de eettafel en Thomas Moreflat mensen gaan werven. Ook zal Frank Hilterman
een oproep doen bij de maandelijkse concerten in het winkelcentrum.
e. Buck vertelt dat de mensen die in Da Vinci komen een biljarttafel willen, zodat ze na de eettafel
nog iets leuks samen kunnen doen. Frank Hilterman vult aan dat dit een voorwaarde voor het
ontmoetingscentrum was.
8. Rondvraag
Paula Willems tipt om borden met ‘Wij hebben hier hele lekkere koffie’ of iets degelijks bij de ingang
van Da Vinci te zetten zodat nog meer mensen naar Da Vinci komen. Buck reageert dat hij zich ervoor
wil inzetten dat van 10.00 tot 16.00 uur allerlei lekkers voor alle leeftijden aangeboden wordt.
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Melek Metinturk vindt de bediening van de lift in Da Vinci onhandig. Dick Jansen antwoordt dat dit
een plateaulift is. Dock kan hier geen verandering brengen, want het gebouw is van Vastgoed en voor
een deel van de VvE.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.
De volgende wijkraadvergadering is 30 oktober
Actielijst:
26-6-18
127

Corporaties benaderen over weghalen blad op hun grond ………….Marieke van der Kaa

25-9-18
128

Mensen werven voor de meedenkgroep activiteiten Wijkdorp Meerwijk …Frank en Dick
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