WIJKRAAD MEERWIJK
p.a. L. da Vinciplein 73
2037 RR HAARLEM
telefoon 06 – 494 869 99
www.wijkraad-meerwijk.nl

Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 27 november 2018

Mededelingen
a. 8 november was er een zeer geslaagde bijeenkomst van wijkdorp Meerwijk. 50 mensen waren
aanwezig. De grote opkomst is waarschijnlijk te danken aan de aansprekende flyer ‘Hé Buur’. De
flyer is verspreid in een deel van de wijk. Het verslag van de bijeenkomst zal op dezelfde manier
verspreid worden.
b. Gisteren was er een bijeenkomst met de vier voorzitters over Schalkwijk Centrum.
c. De proef om kunst op de blinde muur naast Da Vinci te projecteren was geslaagd. Vanaf
december gaat het project van start door elke avond een aantal dia’s te projecteren.

Tussenevaluatie Wijkvisie Meerwijk van woningcorporatie Pré Wonen
In 2013 heeft Pré Wonen een wijkvisie voor Meerwijk gemaakt, omdat Meerwijk voor Pré Wonen
toen een aandachtswijk was. Het startpunt van deze visie is:
“Over 10 jaar is Meerwijk een schone wijk, ziet de openbare ruimte er netjes uit en is de uitstraling van de
hoogbouw verzorgd. De wijk heeft een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling met de juiste doelgroep
in een passende woning. Buren kennen elkaar en kennen de weg naar een levendig hart in de wijk waar
iedereen zich thuis voelt. De jeugd heeft het er naar hun zin en er is voldoende voor hen te doen. De
partners in de wijk werken er goed samen. Kortom, een ruim opgezette, schone wijk met een perfecte
ligging ten opzichte van centrum Haarlem en recreatie, een wijk om trots op te zijn.”
Wat heeft Pré Wonen in de afgelopen vijf jaar gedaan om de visie waar te maken?
Sociaal:
• Partner van de buurtouders. De buurtouders leveren veel op voor de jeugd.
• Ondersteunen van projecten voor jongeren van de Stichting Stad.
• Grote rol gespeeld in de opstart Vinci 73.
• In gesprek met bewoners van de galerijflats in Meerwijk Noord. Het doel van deze gesprekken
was om de bewoners te betrekken bij hun leefomgeving. Het is wel belangrijk dat bewoners die
eigen problemen hebben daar eerst mee te helpen, voordat zij actief voor hun leefomgeving
kunnen zijn. Ook kan je initiatieven voor de buurt niet van boven opleggen. Een aantal projecten
zijn gestart, maar als deze projecten niet aangejaagd blijven worden zakken ze ook weer in. Zodra
de renovatie van de galerijflats, start worden de projecten weer nieuw leven ingeblazen.
• Extra buurtbeheerders
• Partner van de Kas en Buurtbedrijf.
Fysiek:
• Pré Wonen heeft de uitstraling van de galerijflats van de W. Boothstraat en omgeving en
eengezinswoningen in Meerwijk Noord verbeterd. Naast het gangbare technisch noodzakelijke
onderhoud, zijn er extra verbeteringen in de uitstraling aangebracht.
• Planvorming en ontwerp van de woontorens in het Aziëpark. Uitvoering door een externe partij.
Er zijn nu meer middeldure en dure woningen in Meerwijk gekomen.
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Is Pré Wonen op de goede weg?
Volgens de leefbaarheidsmeter (landelijk meetinstrument) is Meerwijk verbeterd. De professionals
die in Meerwijk werken (wijkraad, buurtouders, politie etc.) vinden dat de wijk vooruit is gegaan,
terwijl de meeste bewoners vinden dat de wijk achteruit is gegaan of hetzelfde is gebleven.
Een reden voor dit verschil kan zijn dat de professionals meer actief betrokken zijn en letten op de
verschillen, terwijl de bewoners bijvoorbeeld zwerfvuil zien liggen, niet wetende dat het de helft
minder is geworden.
De opgave voor de komende jaren
• Gevoel van veiligheid met name in relatie met groepen hangjongeren.
• Behoefte aan spontane ontmoetingsplekken in de openbare ruimte voor de sociale cohesie.
• Doorgaan met het wijkteam, de wijkbuurtbeheerders, partner wijkdorp Meerwijk, samenwerking
met buurtouders en buurtbedrijf.
• Voortzetting sociale aanpak in de galerijflats.
• Groot onderhoud aan 4 galerijflats in Meerwijk-Noord, 2 galerijflats in Meerwijk-Midden en 89
eengezinswoningen in Meerwijk-Zuid. Bij het groot onderhoud wordt ook de uitstraling van de
complexen meegenomen en aandacht gegeven aan de sociale cohesie.
N.a.v. vragen en opmerkingen:
• Toewijzen woningen. Meerwijk heeft 80% sociale huurwoningen en de corporaties verhuren aan
huishoudens met een sociaal inkomen. Daar zit ook uitstroom van de GGZ bij. Dit betekent een
opgave voor alle corporaties.
• Meerdere aanwezigen vragen waarom Ymere en Elan Wonen niet bij dit project betrokken zijn?
Hierop besluit de wijkraad om de woningcorporaties Ymere en Elan Wonen uit te nodigen voor
een gesprek om te bekijken hoe zij ook kunnen helpen om de wijk te versterken.

Wijkcontract Meerwijk
In april is er een bijeenkomt met bewoners van Meerwijk geweest in het kader van de veiligheid in de
wijk. De punten die er uitkwamen om aangepakt te worden waren: jeugdoverlast, afval, verkeer en
openbare ruimte.
De openbare ruimte wordt aangepakt via IVORiM. Tevens worden dan straten heringericht waardoor
het verkeer veiliger wordt.
De jeugd is een blijvend aandachtspunt waar de gemeente aan blijft werken.
Afval is opgepakt: iedere dag wordt er door het wijkteam zwerfafval geprikt, het Buurtbedrijf haalt
verkeerd weggezet grof afval op en er is in Meerwijk een Whats appgroep van een aantal bewoners
en Spaarnelanden om afval in de wijk te melden.
Er zijn dus geen echte punten voor een wijkcontract. Wel zal de wijkraad met Dock, de gemeente en
woningcorporaties de samenwerking continueren.

Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Voor deze werkgroep worden vrijwilligers gezocht.
Verkeer
b. De verkeerslessen op de basisscholen over gezien worden in het donker gaan aanstaande vrijdag
beginnen.
Jeugd
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c. Een wijkraadslid heeft met kinderen uit de buurt van de Jung- en Forelstraat gesproken. De
kinderen zeggen daar niet buiten te kunnen spelen, omdat ze door bewoners worden
weggestuurd. Er zijn echter 25 speelplekken in de wijk. Afgesproken wordt om contact op te
nemen met de kinderwijkraad om te vragen waar de kinderen buiten willen spelen. Eventueel
kan met de kinderwijkraad een ronde gelopen worden
d. Er komt een bewonersraadpleging over een speeltoestel op het grasveld bij de Jungstraat.

Zelfstandige werkgroepen
De Brug:
a. 21 december wordt een kersdiner in Da Vinci georganiseerd in samenwerking met Dock en de
wijkraad.
b. 31 december is er in de middag een zaalvoetbaltoernooi. Met VMGH en Stg. Ain Chifa worden
activiteiten voor jong en oud in de avond georganiseerd.
Natuurwerkgroep Poelpolderpark
c. De werkgroep is gevraagd of er een buurtcamping (een weekend kamperen voor kinderen en hun
ouders) in het Poelpolderpark georganiseerd mag worden? De werkgroep staat hier positief
tegenover en de wijkraad vindt het ook een prima idee.

De volgende wijkraadvergadering is 29 januari
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