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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 25 juni 2019
Wijkagent / handhaving
a. De verwachting is dat de wijkagent in september weer fulltime aan het werk is en dan zal de
wijkagent ook een spreekuur in Da Vinci houden.
b. N.a.v. de overlast door jongeren bij de volkstuinen Poelpolderpark: de teamchef van de politie
heeft gezegd er een jongerenagent op af te sturen.
c. De burgemeester bestudeert de mogelijkheden om lachgas in de APV op te nemen.

Mededelingen
a. Stand van zaken IVORiM: het project loopt vertraging op.
Volgende week wordt de kadernota in de gemeenteraad besproken. In de kadernota staat dat het
budget van IVORiM omhoog moet en het bedrag staat op pro memorie, wat betekent dat nog
onbekend is wanneer het bedrag nodig is. NB is het budget gebaseerd op prijzen uit 2012.
De wijkraad is voorgespiegeld dat de kwaliteit omhoog zou gaan en dat in 2020 de uitvoering zou
beginnen. Wat de wijkraad betreft: liever een goede kwaliteit en dan op de koop toe nemen, dat
er later met de werkzaamheden begonnen wordt.
b. Vanuit het Vier Wijkradenoverleg: het thema was gemengd wonen. Een wijk met veel sociale
woningbouw heeft veel bewoners die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het is belangrijk
dat de wijk schoon, heel en veilig is. Afgesproken is dat in het najaar een conferentie
georganiseerd wordt door de gemeente, Pré Wonen, het sociale wijkteam en de voorzitter van de
wijkraad Meerwijk.
c. 6 juli treedt het grote Schalkwijkse koor (koorbiënnale) op, op het Da Vinciplein.
d. In het kader van de Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk: op 31 juli treedt het Ricciotti
ensemble op.
e. Een wijkraadslid deelt mee dat hij zich meer gaat inzetten voor transgenders. Zo organiseert hij
nu elke zaterdagavond het transgendercafé. Hij schrijft hierover een stukje voor de wijkkrant.

Evaluatie Midzomermarkt
Het was prachtig weer, drukker dan vorig jaar en er zijn geen vervelende incidenten gebeurd. Met
andere woorden het was een succes en gezien de animo willen Paul Kruger en Arie van de Knokke de
Midzomermarkt van 2020 ook weer organiseren. Ook financieel is de markt gezond, de kosten waren
niet hoger dan de baten.
Een paar dilemma’s worden besproken:
- Niet iedereen was er voor 9.00 uur om de kraam op te bouwen. Omdat de organisatie geen lege
plekken op de markt wilde, hebben de mensen die op tijd waren soms een betere plek gekregen.
Als de telaatkomers alsnog aankwamen waren zij niet blij, dat hun plek was afgestaan. Tip:
opnemen in overeenkomst.
- Hoe omgaan met mensen die hun kleedje neerleggen en spullen gaan verkopen. De wijkraad
adviseert om dit niet toe te staan, omdat het er anders elk jaar meer worden.
- Het zou leuk zijn als er ook kraampjes op het plein staan. De kraamopbouwer wil echter geen
kramen op het plein zetten, omdat hij niet met de auto het plein op mag. Een idee is om volgend
jaar met vrijwilligers de kraampjes op het plein te zetten.
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- Beter handhaven op fietsers die over de markt fietsen.
- Meer kinderactiviteiten.
- Meer publiciteit geven.
Beelden van de Midzomermarkt zijn te zien op Haarlem 105
De wijkraad bedankt Arie van de Knokke en Paul Kruger met applaus voor hun geweldige inzet om de
markt tot een succes te maken.

Werkgroepen
Werkgroep Verkeer en Vervoer:
a. Het asfalt op de Briandlaan ter hoogte van het zorgcentrum is vernieuwd. De wijkraad heeft
gevraagd of het zebrapad een meter opgeschoven kon worden, zodat het een logischere
oversteek is. Dit kon helaas niet, omdat dat niet op de tekening stond aangegeven.
b. Op de eerstvolgende vergadering van de Schalkwijkse werkgroep Verkeer en Vervoer komt een
gemeenteambtenaar de verkeersplannen van het Middengebied toelichten.
Communicatie
Er is weer een prachtige wijkkrant verschenen. Complimenten aan Paula Willems.
Jeugd
a. De kinderboerderij: een bewoonster laat weten het te betreuren dat de werkgroep gestopt is,
omdat er niemand is die het traject op kan pakken. De medewerkers van Dock mogen geen
uitvoerende taken meer doen en de consulent van Pré Wonen heeft het organiseren opgegeven.
Aan de gemeente is gevraagd om een simpel hek rond het gebied te zetten om honden te weren
en twee simpele goaltjes en een picknicktafel op het veld neer te zetten, zodat ouders en
kinderen nu toch al van deze plek kunnen genieten. De gemeente heeft hier geen gehoor aan
gegeven. De wijkraad stelt voor dat op 16 juli, als de top 3 van Meerwijk met de gemeente
geëvalueerd wordt dit signaal mee te nemen: de kinderboerderij staat namelijk in de top 3.
b. De wijkraad oppert het idee om de kinderwijkraad te vragen met de schouw mee te lopen.
c. De kinderwijkraad heeft een grotere ruimte nodig om bijeen te komen. Een wijkraadslid gaat
hierover contact opnemen met de gebouwenbeheerder van Da Vinci.

Zelfstandige werkgroepen
De Brug:
a. 1 juni was de iftar met wel 120 bezoekers.
b. 8 juni is het Suikerfeest in het gemeentehuis gevierd.
c. 22 juni heeft De Brug met een kraam op de Midzomermarkt gestaan en de buurtouders hebben
over de markt gelopen.
d. Gedurende de ramandan hebben de buurtouders in heel Schalkwijk gelopen. Er was geen enkel
incident. Ook de teamchef van de politie heeft zijn complimenten over de buurtouders
uitgesproken.
VMGH:
De wijkraad heeft diverse mails gekregen over de activiteiten die de VMGH deze maand organiseert.
Natuurwerkgroepen:
a. Er is overleg met de gemeente over de berenklauw. De Provincie wordt benaderd om de
berenklauw langs de ZuidTangentbaan weg te halen en ProRail om het langs het spoor te
verwijderen, met het doel dat de berenklauw zich niet verder verspreidt.
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b. Haarlem bestaat volgend jaar 775 jaar. In de kadernota staat te lezen dat de gemeente hiervoor
€ 150.000,- uit het budget van € 300.000,- van de bewonersinitiatieven haalt, waardoor er dus de
helft minder geld voor bewonersinitiatieven is.
c. Een bewoonster heeft vernomen dat er officiële informatieborden komen over hoe mensen met
de paardjes in het gebied van de Meerwijkplas om moeten gaan.
Rondvraag
a. Veel wijkbewoners denken dat de wijkraad voldoende vrijwilligers heeft, gezien de vele foto’s
van wijkraadsleden op de eerste pagina in de wijkkrant van wijkraadsleden. Omdat niet iedereen
actief is wordt geadviseerd om alleen foto’s van het bestuur te plaatsen en de overige actieve
vrijwilligers te benoemen met wat ze doen.
b. Melding van schotels op de gerenoveerde flat van Pré Wonen, terwijl afgesproken was, dat dit na
de renovatie niet meer zou mogen. De wijkraad neemt het op.
c. Tip: ‘Doe-boek Schalkwijk’. Het boek is nog te koop.
d. De Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk heeft een vacature voor iemand die culturele
activiteiten in Schalkwijk kan stimuleren. De vacature is voor twee à drie dagen per week.
e. Tip: neem een kijkje in het winkelcentrum waar het nieuwe theatertje staat.
De volgende wijkraadvergadering is 24 september
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