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 28 mei 2019

Wijkagent / handhaving
a. Via de mail is een melding van een bewoner binnengekomen over overlast van jongeren bij de
poort van de volkstuintjes. Er ligt veel afval van o.a. lachgaspatronen. Handhaving en politie
hebben laten weten niets tegen de jongeren te kunnen doen, want ze mogen in een auto zitten
om te wachten of te chillen. De wijkraad zal aan de buurtouders vragen of zij dit kunnen
opnemen en stuurt een antwoord naar de melder met een cc naar de volkstuinvereniging.
b. Melding over verwaarloosde parkeerplaatsen aan de kopse kant van de flats aan de zuidkant van
Meerwijk. Ook hier hangen vaak jongeren en er wordt veel afval gedumpt. Spaarnelanden ruimt
dit niet op, omdat de parkeerplaats van de woningcorporatie is. De afvalcoach kan wel het
buurtbedrijf bellen om het afval op te halen. Dit probleem speelt overigens bij alle flats in
Meerwijk.

Mededelingen
a. Vanuit het Vier Wijkradenoverleg:
- Beleid voor lachgas is lastig, omdat lachgas legaal is. Wel bekijkt de gemeente Haarlem met
andere gemeenten in de regio of het probleem gezamenlijk aangepakt kan worden;
- Binnenkort komt er een spreekuur van de wijkagent in Meerwijk, waarschijnlijk in Da Vinci;
- Uitgelegd is wat er gebeurt aan de jongerenoverlast in Molenwijk.
b. De gemeente heeft gereageerd op de brief van de vier wijkraden over de gevaarlijke situatie van
de bushalte hoek Europaweg/Schiphollaan door gele blokken te plaatsen.

Werkgroepen
Werkgroep Verkeer en Vervoer:
Donderdag wordt het Voorlopig Ontwerp over de herinrichting van de kruispunten met de
Amerikaweg in de gemeenteraad behandeld.
Communicatie
De wijkkrant komt maandag uit. Dat is iets later dan verwacht.
Wijkdorp Meerwijk
Het project Wijkdorp Meerwijk is nieuw leven ingeblazen. De aanpak van de zeven hoofdpunten die
de bewoners op een bijeenkomst hebben geformuleerd lopen nog stroef.
Wat wel is gebeurd:
- de ZoefZoef;
- Da Vinci;
- project gemeenschapsbouwen William Boothstraat (bewoners met elkaar in contact brengen om
samen dingen te ondernemen).
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Kinderwijkraad
a. De kinderboerderij: de werkgroep is uit elkaar gevallen. De ondersteuning vanuit Dock is
weggevallen. Er wordt bekeken hoe het met de Kinderwijkraad weer vlot te trekken.
b. De kinderwijkraad heeft de speelgelegenheid in Meerwijk geïnventariseerd en is betrokken bij de
verplaatsing van een speeltoestel op de Jungstraat.
c. De kinderwijkraad is betrokken bij de posterontwerpwedstrijd over wat je kunt doen in de plaats
van roken.
d. Projecten op scholen over pesten en discriminatie. De kinderwijkraad maakt een lesprogramma
voor 270 kinderen.
e. De kinderwijkraad is uitgenodigd door de VMGH om iets voor de buurt te betekenen.
f. Deze kinderwijkraad stopt met de zomervakantie en daarna wordt er een nieuwe raad gekozen.

Zelfstandige werkgroepen
De Brug:
De buurtouders lopen gedurende de ramadan vanaf 23.00 uur in de wijk.
Jongeren in Beweging:
a. "Jong en Oud, dan heb je Goud" loopt goed. Er zijn veel activiteiten voor de ouderen
georganiseerd.
b. De preramadanmaaltijd van 3 mei was met 175 deelnemers een zeer geslaagde bijeenkomst net
zoals de iftar op 26 mei met 90 deelnemers.
Natuurwerkgroep Poelbroekpark:
a. In Meerwijk heeft Spaarnelanden te intensief de groenstroken gemaaid. Dit is gemeld aan
Spaarnelanden.
b. Vijf raadsleden zijn op werkbezoek geweest in het Poelbroekpark en het gebied van de
Meerwijkplas.
c. Over de bestrijding van de reuzenberenklauw is ook goed contact met de gemeente. De
vrijwilligers zetten zich hier hard voor in.
d. De wilde paardjes voor het natuurbeheer van de Meerwijkplas lopen in het najaar ook in het
Poelbroekpark. Paardenliefhebbers zeggen dat die plek niet goed is voor paarden, omdat er geen
beschutting is. Mensen voeren de paarden en vlechten hun manen, wat niet de bedoeling is. Het
bedrijf waarvan de paardjes gehuurd zijn, controleert de paarden elke dag.
De gemeente zou permanente borden moeten ophangen met informatie over deze paarden,
hoewel de vraag is of dit effect heeft.
De volgende wijkraadvergadering is 25 juni
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