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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 29 januari 2019

Mededelingen
a. De kunstprojectie op het L. da Vinciplein is gestart. Er zijn filmpjes van de opening te zien op
Haarlem 105 en RTV Noord Holland.
b. Het culturele kerstdiner in Da Vinci was zeer geslaagd. Een grote en diverse opkomst. De
burgemeester was ook aanwezig en dat werd zeer op prijs gesteld. In mei komt er een vervolg in
het kader van de ramadan.
c. In het kader van de nieuwe democratie bekijkt de gemeente opnieuw of de wijkraden op een
andere manier kunnen werken.
d. Voor de jaarvergadering op 26 maart zijn de vijf fractievoorzitters uitgenodigd, waarvan er vier al
hebben toegezegd.
e. De PvdA gaat hun verkiezingscampagne van de Provinciale Statenverkiezing van dit jaar in
Da Vinci aftrappen.
f. N.a.v. de gemeentelijke gebiedssessie Sociale Basis: er komt een nieuw vierjarige subsidieregeling
(2020-2023). Er zijn drie speerpunten benoemd:
- De sociale veiligheid voor ouderen vergroten;
- Perspectief bieden voor en talent stimuleren van de jeugd;
- Cultureel en creatief aanbod in Schalkwijk versterken.
De gemeente gaat de speerpunten uitwerken.
g. SCAS (Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk) heeft geld aangevraagd om in de wijkcentra van
Schalkwijk culturele activiteiten aan te bieden.
h. 40-40-20 regeling bij nieuwbouw: de vier wijkraden hebben 1500 handtekeningen verzameld
(waaronder 800 fysiek) om het winkelcentrum te behouden. Daarvoor moeten er meer woningen
in het middensegment gebouwd worden, zodat de draagkracht in Schalkwijk groter wordt. De
800 fysieke handtekeningen kunnen worden gebruikt om de 40-40-20 regeling opnieuw op de
agenda van de gemeenteraad te zetten, maar eerst is de wethouder nog aan zet.
i. Ook dit jaar organiseren de wijkraden van Schalkwijk een vrijmarkt op Koningsdag. De markt zal
staan aan de zuid en westzijde van het winkelcentrum tussen de oude V&D en de HEMA.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Pilotproject SPA in Meerwijk (gescheiden afval):
- In het begin waren er veel zorgen, maar Spaarnelanden doet hun best om alles goed te
regelen.
- Het lukt nog niet om de bewoners van flatgebouwen (huur en koop) hun gft en restafval
apart aan te laten bieden.
- De composteerbare zakjes om het afval in te doen zijn duur en niet stevig genoeg.
- Mensen zonder tuin hebben weinig gft-afval.
- Bewoners die een container ‘geadopteerd’ hebben kunnen foto’s van het zwerfafval rondom
de container naar Spaarnelanden sturen, die dan direct het zwerfafval weg komt halen. Dit
werkt goed.
- Een bewustwordingstraject samen met de corporaties zal misschien helpen.
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b. Het rollatorvriendelijk maken van de omgeving van het L. Da Vinciplein is uitgesteld, omdat de
gemeente voorrang heeft gegeven aan de bruggen in de Poelpolder.
Verkeer
a. De verkeerslessen van de werkgroep op de basisscholen over gezien worden in het verkeer waren
succesvol. Zeven scholen zijn bereikt en 525 fietslichtjes zijn uitgereikt. Er werden goede
voorbeelden gegeven die de ogen van de kinderen openden. Ook is gepoogd om via de kinderen
de ouderen te bereiken, door het berekenen van de remsnelheid. De ANWB en de rijschool Safe
hebben aan deze lessen meegewerkt door foto’s te maken waarop te zien is wat de
vrachtwagenchauffeur (niet) ziet. De scholen hebben al aangegeven om volgend jaar weer van
deze lessen gebruik te willen maken.
b. N.a.v. het verbeteren van de geschilderde rotonde op de Briandlaan als een ‘poort voor
Meerwijk’: bewoners kunnen een burgerinitiatief oprichten. Een groep bewoners kan veel effect
op de gemeente hebben. De wijkraad kan dit initiatief ondersteunen, maar niet trekken.
c. Het verkeerscirculatieplan voor Meerwijk Noord wordt door de gemeente betrokken bij IVORiM.
Communicatie
d. Wegens de vele kopij komt er een extra katern.
e. Er zijn veel complimenten over de laatste editie binnengekomen.
Jeugd
f. Meerwijk heeft twee plekken voor een grote speelplaats: Thomas More en het grasveld bij de
Mary Fleischmanstraat. De werkgroep: “iets met dieren” onderzoekt mogelijkheden voor een
speelplek en knuffelmomenten met kleine aaidieren. Deze werkgroep wordt geleid door Dock
Voor een kinderboerderij zoals de Eenhoorn is er geen ruimte in Meerwijk.
g. De Pannakooi bij de Moskee zal niet worden verplaatst naar de Aletta Jacobstraat, omdat dit te
duur is.
Zelfstandige werkgroepen
De Brug:
a. Het kerstdiner was zeer succesvol (zie ook de mededelingen)
b. De Brug heeft een cursus over polarisatie en hoe daar met kinderen mee om te gaan
georganiseerd. Was zeer geslaagd.
c. De jaarwisseling was druk. Het zaalvoetbaltoernooi met 6 teams was geslaagd. Daarna is er bij de
VMGH met de kinderen gegeten en een film gekeken. Daarna was er nog een avondprogramma
voor volwassen.
De wijkraad merkt op tevreden te zijn over hoe de jaarwisseling dit jaar in Schalkwijk verlopen is.
De overlast is de laatste jaren gedaald. Complimenten aan de organisaties.
Natuurwerkgroep Poelpolderpark
d. Bij de Meerwijkplas wordt een gebied geschikt gemaakt voor moerasvogels en er komt een vlot in
de plas.
e. 14 februari wordt het ecologisch beleidsplan in de commissie beheer van de gemeenteraad
besproken. Het Haarlems Dagblad heeft hier veel aandacht voor. Veel organisaties komen
inspreken, omdat het niet zo goed gaat met de natuur in Haarlem.
f. De jongerencontainer staat te verroesten in de Poelpolder. De wijkraad gaat er achteraan.
g. De werkgroep Meerwijkplas past samen met het Noord-Hollands Landschap en Spaarnelanden
het terrein rondom het Vlinderpad voor bepaalde vogels aan. Ook worden kleine boompjes
weggehaald en komen er intensieve grazers (pony’s).
De volgende wijkraadvergadering is 26 februari
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