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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 26 februari 2019
Eenmalig Schalkwijks Koor voor alle inwoners van Schalkwijk
Voor de inwoners van Schalkwijk komt er een bijzonder project waar iedereen gratis aan mee kan
doen: het Schalkwijkse Koor met optredens op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli. Dit is een project van de
Koorbiënnale in samenwerking met het Nederlands Kamerkoor en de Stichting Culturele Activiteiten
Schalkwijk . Op 5 juli wordt gezongen op het Mahlerplein (station Zuid) in Amsterdam en op 6 juli bij
de Lidl in Boerhaavewijk. Iedereen mag meedoen, je hoeft niet te kunnen zingen. Donderdag 21
maart om 19.30 uur is de eerste repetitie in de Wereldmuziekschool in het winkelcentrum Schalkwijk.
Gezongen wordt een koorstuk gecomponeerd door David Lang. Zie www.thepublicdomain.nl voor
meer informatie of bezoek YouTube en zoek op koorbiënnale.

Verslag van 29 januari 2019
Onder het punt werkgroep Verkeer en Vervoer is de verkeerde rijschool genoemd. Het is de
verkeersrijschool Proficiat die aan de verkeerslessen voor de basisscholen heeft meegewerkt.

Jaarvergadering
De fractievoorzitters van de collegepartijen en de grootste oppositiepartij komen op de
jaarvergadering om met elkaar in debat te gaan over Meerwijk.
De voorzitter inventariseert de onderwerpen. Genoemd worden: jongerenactiviteiten, ongedeelde
stad inclusief winkelcentrum, het warmtenet en 30-50 km.
Na afloop van de jaarvergadering is er een optreden van het Ampzing genootschap

Presentatie voorstel VMGH Project ‘Open huis – Verbonden wijk’
De Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem (VMGH) bestaat nu 2,5 jaar en in die jaren
trekken zij al meer mensen van diverse culturen.
De VMGH wil hun locatie meer openstellen voor de wijk: wat kunnen zij voor de wijk betekenen en er
zijn voor iedereen.
Zij gaan dit doen door middel van de Go Deep Game Training, een methode om inzicht te krijgen wie
waar goed in is en wie iets voor de buurt wil doen. Er wordt begonnen met het leggen van contacten,
bewoners aan te spreken en partners te vinden.
8 april is er een informatieavond voor bewoners.
Vragen en opmerkingen
- Wordt dit concurrentie van Da Vinci?
Antwoord: Nee, Da Vinci is er voor heel Meerwijk en VMGH is er met dit programma voor de
eigen omgeving.
- Voorstel: probeer Meerwijk Noord te bereiken.
- De naam van het project ‘Open huis’ kan verward worden met het Open huis in Boerhaavewijk en
de kringloopwinkel in het winkelcentrum.
- Suggestie: bundel de krachten met De Brug.
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Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. In het Haarlems Dagblad is een artikel verschenen over zwerfafval in Meerwijk. De kop ‘Meerwijk
wordt steeds smeriger’ dekt niet de lading van het artikel, dat veel genuanceerder is.
b. 5 maart is er een bijeenkomst met de gemeente en het bestuur van de wijkraad over de
openbare ruimte, het zwerfafval en de jeugd. Met betrekking tot het zwerfafval: de gemeente zal
een bewustwordingstraject starten.
c. In september komt er een grote schoonmaakactie met de basisscholen in Meerwijk.
Werkgroep Verkeer en Vervoer (25 februari).
d. Voor de tweede maal was niemand van de gemeente aanwezig bij het overleg, waardoor veel
zaken stagneren.
e. De verkeerslessen op de basisscholen over gezien worden in het verkeer waren succesvol. Zowel
de leden van de werkgroep die deze lessen gaven, als de kinderen waren zeer enthousiast. Zeven
scholen zijn bereikt en 525 fietslichtjes zijn uitgereikt. Er wordt voor het volgende seizoen
opnieuw budget aangevraagd en ook zal er geld worden aangevraagd om fluoriderende hesjes te
kunnen aanschaffen.
Communicatie
f. De wijkkrant is uit. Een extra dik nummer.
Jeugd
g. Er wordt nu actief gezocht naar mensen die willen helpen met de kinderboerderij/speeltuin.

Zelfstandige werkgroepen
De Brug:
a. Er is weinig tot geen jeugdoverlast in Meerwijk.
b. Wijkraad Molenwijk heeft contact opgenomen met de buurtouders voor samenwerking met het
buurtouderproject in Molenwijk.
Jongeren in Beweging
c. Op 21 december heeft Jongeren in Beweging een geslaagd Midwinterdiner georganiseerd.
d. Ook de Oud en Nieuw activiteiten waren geslaagd en werden goed bezocht.
e. Op 8 maart organiseert Jongeren in Beweging samen met andere organisaties internationale
vrouwendag.
f. Het project ‘Jong en oud dan heb je goud’ loopt goed en Jongeren in Beweging is nu bezig om het
project ook in 2020 voor te kunnen zetten.
Natuurwerkgroep Poelpolderpark en Meerwijkplas
g. Stadsecoloog: in de commissie Beheer is er gediscussieerd over het aanstellen van een
stadsecoloog. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de stadsecoloog gefinancierd zou worden uit
het budget voor ecologie. Dit budget is echter ook bestemd voor het subsidiëren van de
Haarlemse bewonersnatuurbeheergroepen. Diverse politieke partijen hebben een motie
ingediend waarin staat dat de stadsecoloog niet ten koste mag gaan van de
bewonersnatuurbeheergroepen. Het is mogelijk dat de natuurwerkgroep Meerwijkplas hier al
hinder van ondervindt. Zij waren samen met Landschap Noord-Holland aan het werk om het
gebied te verbeteren. De natuurwerkgroep heeft vorige week echter afscheid genomen van de
medewerker van Landschap Noord-Holland.
De natuurwerkgroep houdt de moties over het budget voor ecologie in de gaten. Als de
natuurwerkgroepen niet kunnen doorgaan met hun werk, is alles voor niets is geweest, want de
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natuur groeit gewoon door, terwijl die juist continu beheerd moet worden om de flora en fauna
divers te houden.
h. De verroeste jongerencontainer in de Poelpolderpark is nog steeds niet door de gemeente
weggehaald.
De jaarvergadering is 26 maart
De volgende wijkraadvergadering is 30 april
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