Jaarverslag wijkraad Meerwijk 2018
Inleiding
Ook in 2018 is er weer veel gebeurd in Meerwijk. Het absolute
hoogtepunt was natuurlijk de (her)opening van het nieuwe Da
Vinci op het Da Vinciplein. Wethouder Jur Botter heeft zich
persoonlijk ingezet om weer een nieuw centrum in de wijk te
krijgen. Het centrum heeft als naam “Centrum voor Ontmoeting Da
Vinci”. Dat komt omdat naast de wijkfunctie ook het Inloophuis,
het Odensehuis en de Herstelacademie hun thuis in het gebouw
hebben gevonden, waarmee het gebouw dus een multifunctioneel
karakter heeft gekregen.
Inmiddels begint er leven in de brouwerij te komen. Er wordt ’s
avonds regelmatig gegeten, er is een leesclub, er wordt gesport en
vergaderd. Overdag mag het nog wel wat levendiger worden. U
bent welkom om hier wat te drinken of met elkaar af te spreken.
Da Vinci serveert ook een eenvoudige doch voedzame lunch.
Er is een aantal bijeenkomsten geweest in het kader van Wijkdorp
Meerwijk (voorheen Wijkdorp 3.0) om te bespreken welke
activiteiten nog meer kunnen worden aangeboden. Mooi aan Da
Vinci is dat u ook zelf met initiatieven kunt komen voor activiteiten.
Zo is een bewoner hier onlangs een kleiclub gestart.
De werkzaamheden van Wijkdorp gaan gestaag verder. In het kader

van Ivorim moeten fysieke problemen worden opgelost zodat het
makkelijker wordt om naar Da Vinci te komen. Ook op sociaal
terrein vindt vooruitgang plaats. Een mooi voorbeeld is de
Zoefzoef, een elektrische auto die u tegen een kleine vergoeding
binnen Schalkwijk vervoert.
Er zijn wederom vier wijkkranten verschenen en geconstateerd
moet worden dat de wijkkrant inmiddels op een hoog niveau is
beland en vol staat met voor de wijkbewoners van belang zijnde
informatie.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Centraal stond het afgelopen jaar de start van Ivorim, integrale
Vernieuwing Openbare Ruimte In Meerwijk. Een grote
opknapbeurt moet ervoor zorgen dat Meerwijk er de komende 40,
50 jaar weer mooi bijligt.
Gelukkig heeft een 40-tal bewoners zich bereid gevonden om in
een klankbordgroep mee te denken over de plannen die worden
ontwikkeld. Er zijn al twee bijeenkomsten geweest en deze hebben
geleid tot een plan van aanpak. In september van dit jaar moet het
masterplan klaar zijn zodat daarna kan worden begonnen met het
werk. Bewoners die ook willen deelnemen aan de klankbordgroep
kunnen zich melden via de wijkraad.
Gelijk oplopend met de activiteiten van Ivorim wordt gewerkt aan
het gasvrij maken van Meerwijk door het ontwikkelen van een
warmtenet. Dit zal een ingrijpend project zijn op het wel en wee
van de bewoners. Ook hiervoor is een klankbordgroep die
meedenkt met de gemeente. Geïnteresseerden voor deelname
kunnen zich wederom via de wijkraad melden.

In de wijkraadsvergadering van november heeft Pré Wonen haar
tussentijdse wijkvisie gepresenteerd. Duidelijk is geworden dat Pré
veel waarde hecht aan voortzetting van het ingezette beleid.
Ymere is begonnen met de renovatie van de flats op de Braillelaan,
Erasmuslaan en Marten Luther Kinglaan. En ook Elan Wonen is
bezig met renovatie van verschillende flatcomplexen in Meerwijk.
Een punt van discussie met de gemeente is de hoeveelheid sociale
woningbouw in het nieuwe complex van het winkelcentrum. Het
winkelcentrum en de wijkraden hebben aangegeven dat er
behoefte bestaat aan een wat groter percentage woningen in het
midden en hoge segment dan de gemeente in gedachten heeft.
Met 79% sociale woningbouw draagt Meerwijk al meer dan genoeg
bij.

Openbare orde en veiligheid
Ook het afgelopen jaar hebben de buurtouders weer een
belangrijke bijdrage geleverd om de wijk zo rustig mogelijk te
houden. Speciale aandacht was er voor de Ramadan en de
jaarwisseling. Beide gebeurtenissen zijn dankzij hun inzet redelijk
rustig verlopen.
In de wijkraadsvergadering van oktober is door een van de twee
teamchefs van de politie in Haarlem een toelichting gegeven op
het beleid. Het aantal inbraken en diefstallen in de wijk blijkt af te
nemen, maar er is nog wel een gevoel van onveiligheid in de wijk.
De politie is blij met de what’s app groepen in de wijk.
Overigens blijkt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid om in bureau Schalkwijk aangifte te doen via een

rechtstreekse video verbinding, de zogenoemde digitale aangifte.
Vanuit de wijkraad wordt gevraagd om een spreekuur voor de
wijkagent. De politie constateert dat problemen met verwarde
personen in toenemende mate aandacht vragen van de wijkagent.

Groen, schoon en veilig.
Een ingrijpende verandering is het gescheiden inzamelen van afval.
Met name bij de flats levert dit nog steeds problemen op.
Spaarnelanden heeft geprobeerd met het bijplaatsen van bakken
en het creëren van afvalstraatjes de gescheiden inzameling
makkelijker te maken. In Meerwijk zijn inmiddels ook
afvaladoptanten actief. Zij vormen een what’s app groep met
Spaarnelanden. Als er op verkeerde plekken afval ligt, sturen ze
daarvan een foto. Dit werkt goed. In 2019 zal worden geprobeerd
met een bewustwordingsoperatie de neuzen verder in de goede
richting te krijgen.
Er is ook een schouw geweest. In deze schouw is samen met de
gemeente, Spaarnelanden en handhaving door de wijk gelopen.
Gewezen is op (kleinere) problemen die een oplossing behoeven.
De meeste problemen zijn inmiddels aangepakt.
Het gebied van de Meerwijkplas heeft een grote verandering
ondergaan. Door het kappen van bomen en bosjes is er meer
ruimte ontstaan voor de natuurlijke flora en fauna van dit gebied.
Deze verbeteringen hebben de pers gehaald, zowel het Haarlems
Dagblad als het magazine van Landschap Noord-Holland hebben
erover geschreven.

Verkeer en vervoer
Een punt van zorg blijft de 30-50 kilometer discussie. Het is
inmiddels al twee jaar geleden dat onder de aandacht van de
gemeenteraad is gebracht dat in Meerwijk alle straten in principe
50 kilometer zijn. Dat is een onaanvaardbare situatie. Tot op heden
heeft de gemeente nog geen voorstellen gedaan voor aanpassing.
De wijkraden hebben gezamenlijk voorlichting gegeven op de
basisscholen over gezien worden in het donker. Alle kinderen
kregen fietslampjes.
Veel van de geconstateerde kleinere en grotere verkeersproblemen
zullen worden meegenomen in Ivorim.

Jeugd en jongeren
Eind vorig jaar is de tweede kinderwijkraad geïnstalleerd.
Afgesproken is dat de werkzaamheden van de wijkraad en de
kinderwijkraad meer met elkaar worden afgestemd. Een van de
plannen is dat een vertegenwoordiging van de kinderwijkraad mee
gaat doen aan de wijkschouw.
Naar aanleiding van de schouw en wensen van bewoners in het
onderzoek van Pré Wonen is een werkgroep aan het onderzoeken
of er in de wijk een kleine kinderboerderij en/of speelterrein kan
komen, met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.
Bij het Aziëpark zijn twee overdekte picknicktafels geplaatst die
kunnen dienen als hangplek.

Evenementen
Gelukkig is er vorig jaar weer een Midzomermarkt geweest en ook
dit jaar komt die er, op 22 juni.
Tijdens de Midzomermarkt is ook het mozaïek op een van de
bankjes op het Leonardo da Vinciplein onthuld. Verschillende
bewoners hebben onder deskundige leiding het bankje kleurig
versierd.
Aan het eind van het jaar is door De Brug in samenwerking met
Dock en de wijkraad een multiculturele kerstmaaltijd
georganiseerd. Een kleine 100 mensen, een goede afspiegeling van
de wijk, hebben gezamenlijk gedineerd in Da Vinci. Als kers op de
taart is ook de burgemeester aangeschoven aan de maaltijd.

Slot
Ook in 2018 heeft de wijkraad niet stilgezeten. In dit jaarverslag
belichtte ik de meest in het oog springende punten. Maar veel
kleinere problemen worden in stilte opgelost. Dat kan alleen door
de inzet van velen. De wijkraad wil dan ook dank zeggen aan de
gemeente Haarlem (met name het gebiedsteam Schalkwijk), de
afdeling Handhaving, de politie (speciaal natuurlijk de wijkagent),
de woningbouwcorporaties , Spaarnelanden en iedereen, die we
misschien vergeten zijn, voor de samenwerking in 2018.
Tenslotte willen wij alle bewoners bedanken die op een of andere
wijze actief zijn in de wijk. Zonder al die vrijwilligers zou het
allemaal niet mogelijk zijn.
Zoals altijd doe ik ook een beroep op u. Er is een oudhollands
spreekwoord dat zegt dat vele handen licht werk maken. Als u zich

betrokken voelt bij uw wijk dan kunt u zich op verschillende wijzen
inzetten om Meerwijk nog mooier en leuker te maken.
Allereerst kunt u meedoen met de wijkraad. Elke laatste dinsdag
van de maand wordt vergaderd. Kom gerust eens langs om te
kijken of het u bevalt.
Ik heb al gesproken over warmtenet en Ivorim. In de
klankbordgroepen van deze projecten kunt u een nuttige bijdrage
leveren aan het wel en wee van de wijk. Wilt u meedoen, meld u
via de wijkraads-email.
Ik wil ook nog de natuurwerkgroep Meerwijkplas noemen. Zij
werken twee vrijdagochtenden in de maand in het gebied. Ga
gerust eens kijken.
Ook in het Poelbroekpark is een natuurwerkgroep actief, eenmaal
per maand. Deze verzorgt dit jaar drie leuke excursies, zie hiervoor
onze website.
De wijkkantine van Da Vinci zoekt vrijwilligers in de rol van
gastvrouw of gastheer, maar ook om een bijdrage in de keuken te
leveren.
Tenslotte, mocht u iemand kennen die een leuke cursus wil geven
in Da Vinci, of wilt u zelf een activiteit opzetten, meld u bij de
wijkraad. Dock kan u hierbij ondersteunen.
Frank Hilterman (Voorzitter wijkraad Meerwijk)

