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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 30 oktober 2018

Evaluatie Midzomermarkt
a. De organisatie van de Midzomermarkt dankt de wijkraad voor de plezierige samenwerking.
b. 110 kramen zijn verhuurd.
c. De organisatie van de Midzomermarkt vraagt of zijn verantwoordelijk zijn voor ongelukken die
met het springkussen gebeuren?
Antwoord: de gemeente heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers en een optie is om
een maximaal aantal op het springkussen toe te laten.
d. Financiën: dit jaar heeft de Midzomermarkt € 59,- teveel uitgegeven. De Midzomermarkt had
voor dit jaar een lager budget, waardoor er al minder is gedaan. Zo zijn er geen gratis plantjes
uitgedeeld en zijn er geen muziekbandjes gevraagd om te komen spelen.
e. Publiciteit: In 2017 is er geen Midzomermarkt geweest en in 2016 was het bezoekersaantal
wegens het slechte weer laag. De markt kan dus weer meer bekendheid gebruiken. Een bewoner
heeft zich aangemeld om de publiciteit te verzorgen.

De Schouw van 10 oktober
a. Binnen een maand is het bekend of de gemeente of de VvE verantwoordelijk is voor onderhoud
aan het L. da Vinciplein en de ondergrondse garage.
b. Een dennenboom op het plein is dood. Dit had niet hoeven te gebeuren, want in mei is de
gemeente die verantwoordelijk is voor de bomen op het plein al gevraagd om de boom in
verband met de droogte extra water te geven.
c. Voor 31 december zal de fysieke omgeving (straten, stoepen en obstakels) van Da Vinci
aangepakt worden, zodat het ontmoetingscentrum goed bereikbaar is voor ouderen en mindervaliden.
d. Een deel van het veldje bij de Thomas Moreflat is van Elan Wonen en wordt gebruikt als
opslagplaats voor de renovatie van de flats van Ymere. Het andere deel is van de gemeente. De
wijkraad gaat aan de gemeente vragen of hier een speelplek gerealiseerd kan worden.
e. Het veldje bij de Fleischmannstraat is opgeknapt.
f. De motie om in de buitenwijken de beeldkwaliteit van het groen op te hogen naar B-niveau is
door de gemeenteraad aangenomen. Spaarnelanden kan deze kwaliteit nog niet bereiken en zal
dit uitleggen in een artikel in de wijkkrant.
g. De gft-container ter hoogte van de garage op de Bernadottelaan is nog niet weggehaald. In de
gaten houden.
h. De Waterloop is schoongemaakt.
i. Aan de jongeren is verteld dat als ze gebruik maken van de picknicktafels in het Aziëpark, daar
gratis wifi komt.
j. Wijkcontract: de animo van de gemeente is afgenomen. Pré Wonen heeft er wel oren naar. De
volgende wijkraadsvergadering komt Pré Wonen en de projectmanager Sociale Veiligheid
Schalkwijk toelichting geven.
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Mededelingen
a. De vier wijkraden hebben gezamenlijk een brief naar het college B&W gestuurd n.a.v. de 40-4020 regeling (nieuwbouw moet voldoen aan 40% sociale woningbouw, 40% middelduur en 20%
dure woningen). Ook wil de gemeente streven naar een ongedeelde stad en dit bijt elkaar.
Schalkwijk heeft al 56% sociale woningbouw (Meerwijk 80%) en dit percentage gaat met deze
regeling omhoog omdat er in Schalkwijk veel gebouwd wordt. De vier voorzitters hebben een
uitnodiging gekregen om met de wethouder hierover te praten.
b. 16 oktober vond de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep IVORiM en Warmtenet plaats.
40 mensen waren aanwezig die levendig met elkaar in discussie gingen.
c. 9 november wordt er proefgedraaid met kunst op de blinde muur op het gebouw naast Da Vinci
door middel van projectie. De kinderen van de school en de bewoners van de flat gaan onder
begeleiding van een kunstenaar kunst voor deze muur maken.
d. November staat in het teken van de cultuurmaand. Er zijn dan veel activiteiten in het
winkelcentrum. Bewoners van Meerwijk waarvan het mailadres bekend is hebben het
programma toegestuurd gekregen. Ook is het te vinden op de website van de wijkraad

Wijkdorp
a. Dock komt in januari op de wijkraadsvergadering om te vertellen over hun project om in de
Thomas Moreflat de gemeenschapszin te versterken.
b. 8 november is er in Da Vinci een bewonersbijeenkomst om samen ideeën op te doen hoe
eenzaamheid in de buurt te bestrijden. Na de bijeenkomst is er een gezamenlijke maaltijd.

Beleid van de politie Haarlem
Toelichting van een teamchef van de politie Haarlem
a. Nederland is verdeeld in elf eenheden, waarvan Noord-Holland er een is. Een eenheid bestaat uit
districten. Noord-Holland heeft de districten Noor-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en
Kennemerland. Kennemerland heeft vier basisteams waarvan Haarlem er een is. Het basisteam
Haarlem heeft twee teamchefs.
b. Haarlem is verdeeld in drie clusters (Noord, Zuid en Centrum) en elke cluster heeft een
Operationeel Expert. Ook zijn er Operationeel Experts voor jeugd, netwerk, leefstijlen & culturen
en horeca & evenementen.
c. Haarlem is in korte tijd gegroeid van 151.000 naar 160. 000 inwoners. Op 160.000 inwoners
zouden er 32 fte wijkagenten horen te zijn. Voor Schalkwijk met 36.000 inwoners zijn dat 8 fte
wijkagenten. Momenteel zijn er inclusief de vacatures en inclusief de Operationeel Expert zeven
wijkagenten.
d. De cijfers: overlast van jeugd en personen met verward gedrag staan bovenaan.
N.a.v. vragen en opmerkingen
e. Er wordt weinig gebruik gemaakt van het politiebureau Schalkwijk om digitale aangifte te doen.
f. De acties die worden uitgezet via het Burgernet helpen goed. Een oproep aan iedereen om aan te
melden voor Burgernet. (www.burgernet.nl)
g. De Whats Appgroepen in de buurten helpen ook. Vooral om elkaar te informeren en om op te
letten bij verdachte situaties.

7. Werkgroepen
Verkeer
a. De verkeerslessen op de basisscholen over gezien worden in het donker zijn in voorbereiding. De
basisscholen in Schalkwijk zijn benaderd. Behalve gezien worden in het donker, gaan de lessen
ook over de remweg en de dode hoek. Met de kinderen worden tags op straat gekrijt om te
attenderen op fietsverlichting.
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b. 13 november is de opening van de Europaweg.
c. De Schalkwijkse werkgroep Verkeer en Vervoer wordt gevraagd om het verkeerscirculatieplan van
Meerwijk Noord te agenderen.
d. Er komt geen zebrapad op de Stresemannlaan ter hoogte van de Braillelaan, omdat de
Stresemannlaan een 30 km weg is.
e. Zolang de wegen in Meerwijk er niet op ingericht zijn om 30 km te moeten rijden kan de politie
niet op snelheid handhaven.
De wijkkrant
f. De bibliotheek stopt wegens tijdgebrek met de column in de wijkkrant. De brandweer is bereid
gevonden om de column over te nemen.
Jeugd
g. Elan Wonen staat welwillend over het verplaatsen van de Pannakooi mits 70% van de bewoners
hier voor is. Over de kosten zijn de gemeente en Elan Wonen in overleg.
h. Er is geen geld om een dieplader te huren om de jongerencontainer uit de Poelpolder weg te
halen. De container wordt nu in stukken gezaagd en afgevoerd.

Zelfstandige werkgroepen:
De Brug:
a. Ook nu het slechter weer wordt, lopen de buurtouders hun rondes.
b. In de avond en nacht van het oude naar het nieuwe jaar organiseren de buurtouders allerlei
activiteiten voor jongeren.
Natuurwerkgroep Poelpolderpark
c. De werkgroep doet haar best om invasieve exoten zoals de reuzenbalsemien, Japanse
duizendknoop en de reuzenberenklauw te bestrijden. De werkgroep vraagt of de wijkraad kan
helpen om een bewonersavond te organiseren om bewoners te stimuleren hiermee te helpen. De
wijkraad neemt dit op met de andere wijkraden van Schalkwijk.

De volgende wijkraadvergadering is 27 november
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