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Wijkagent / handhaving
Melding van overlast van jongeren (groep 7/8 basisschool) op het L. da Vinciplein. Ze vallen ook de
mensen in Da Vinci lastig. Het is gemeld bij handhaving en Dock, maar hoe meer mensen vaker
melden hoe eerder het door politie/handhaving opgepakt wordt.
Een aantal aanwezigen wijzen erop, dat er voor deze kinderen niets te doen is in de wijk en zij zich
vervelen. Geopperd wordt dat Triple ThreaT in het winkelcentrum Schalkwijk veel activiteiten voor
jongeren organiseert.

Mededelingen
a. De gemeente Haarlem heeft een nieuw project om de participatie te verbeteren: Nieuwe
Democratie. De vier wijkraden van Schalkwijk zijn gevraagd om aan een pilot mee te doen. Wordt
vervolgd.
b. Brand Rudolf Steinerflat: de VMGH en de Brug hebben bewoners opgevangen. De wijkraad wil
iets voor de getroffenen doen en het idee wordt geopperd om via de facebookgroep ‘Gratis af te
halen in Haarlem’ spullen te krijgen voor de bewoners die alles verloren hebben. De wijkraad
neemt contact op met de gebiedscoördinator van Pré Wonen of er iemand van de hulpdiensten
of van Pré Wonen een inventarisatie heeft gemaakt van waar behoefte aan is, zodat de wijkraad
kan kijken wat ze kan betekenen.
c. Stand van zaken IVORiM: in november met de begrotingsbespreking zal de gemeenteraad een
besluit nemen over de voortgang van het project. Wat de wijkraad betreft: liever een goede
kwaliteit en dan op de koop toe nemen, dat er later met de werkzaamheden begonnen wordt.
d. In het kader van de week van ontmoeten (7 – 14 oktober) organiseert de Brug op 8 oktober in
Da Vinci een bijeenkomst voor alle wijkbewoners. Het thema is eenzaamheid. Aanvang 17.00 uur
en er wordt voor eten gezorgd. Aanmelden is verplicht.
e. Wijkdorp Meerwijk: nog maar twee professionals die bij aanvang van het project betrokken was,
werkt nog voor het Wijkdorp. Aan de regiodirecteur van Dock zal de wijkraad vragen de zaken
goed te waarborgen, voordat hij vertrekt.
f. Warmtenet: 4 oktober is er een excursie naar Zaanstad. Je moet je hiervoor opgeven.
Klankbordgroepleden die vanavond op de vergadering aanwezig zijn, geven aan hier geen bericht
over te ontvangen hebben. De wijkraad neemt contact op met de projectleider.
g. De wijkraad gaat in gesprek met Elan Wonen over het veld bij de Thomas Moreflat. De wijkraad
wil graag dat een gedeelte van dit veld tot speelplek omgevormd wordt.

Werkgroepen
Werkgroep Verkeer en Vervoer:
a. De Schalkwijkse werkgroep Verkeer en Vervoer heeft eind juli een reactie op het
stedenbouwkundig plan van het Fluorterrein ingediend. Zoals het plan er nu uitziet moeten
automobilisten een kilometer omrijden via de Amerikaweg, Aziëweg en de Europaweg om naar
de Schipholweg te rijden. Tevens maakt de werkgroep zich zorgen dat er opnieuw bij nieuwe
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bouwplannen geen rekening wordt gehouden met het verkeer in Schalkwijk, dat nu al vastloopt
in de spits.
b. De werkgroep heeft besloten om wel wijkgerelateerde verkeerszaken te behandelen, omdat er
veel expertise in de werkgroep zit.
c. De verkeerslessen ‘gezien worden in het verkeer’ gaan ook dit jaar weer op de basisscholen
gegeven worden.
d. De werkgroep houdt de verkeersplannen voor de Europaweg die een stadsstraat gaat worden in
de gaten.
Communicatie
Er is weer een prachtige wijkkrant verschenen. Complimenten aan Paula Willems.
Jeugd
a. Het speeltoestel van de Jungstraat is verplaatst naar de andere kant van het veld en wordt goed
gebruikt.
b. De kinderwijkraad heeft vergaderruimte bij de VMGH gevonden.

Zelfstandige werkgroepen
De Brug:
a. Op 17 september hebben raadsleden met de buurtouders meegelopen door Meer- en Molenwijk.
Voorafgaand is een presentie over de buurtouders gegeven.
b. Meegeholpen met het op- en afbouwen van Schalkwijk aan Zee en tevens daar rondes gelopen.
c. De buurtouders lopen een avond per week in Boerhaavewijk in de buurt van de Lidl.
Jongeren in Beweging
Centraal binnen het project ‘’Jong en Oud dan heb je GOUD’’ staat het contact tussen de jongeren en
de ouderen. Activiteiten die wij momenteel doen:
a. Zorginstellingen
De jongeren verzorgen groeps-, maar ook individuele activiteiten in verschillende zorginstellingen
in Haarlem. Er zijn vier zorginstellingen waar dit gebeurt en JIB wordt ingezet op negen locaties
verspreid over deze zorginstellingen in Haarlem. Eén keer in de week wordt er in het dagcentrum
een groepsactiviteit georganiseerd.
b. Alleen zelfstandig thuiswonende ouderen
Daarnaast worden ook ouderen die alleen zelfstandig thuis wonen en dreigen te vereenzamen
door het project bereikt. Het doel is om vereenzaming tegen te gaan en om de ouderen te
ondersteunen in het (langer) zelfstandig ouder worden met de juiste zorg en ondersteuning door
de jongeren. Er zijn wekelijks één-op-één moment tussen een jongere en een oudere van het
dagcentrum. Steeds dezelfde jongere en oudere zijn aan elkaar gekoppeld en zien elkaar
wekelijks. Ze ondernemen activiteiten die bij de interesse van de oudere passen.
c. De migranten ouderen met een niet- westerse achtergrond
De migranten ouderen met een niet- westerse achtergrond vormen een nieuwe doelgroep, ook
deze worden door het project bereikt. De jongeren helpen de migranten ouderen langer
zelfstandig thuis wonen. Daarnaast helpen ze ook met de overgang, van alleen zelfstandig thuis
wonen naar het wonen in een zorgcentrum, zo prettig mogelijk te maken.
d. Samenwerking met Stichting Dock
Dock biedt ’’Digitaal sterk’’ aan. Dit zijn computertrainingen en inlooppunten waar ouderen met
hun vragen terecht kunnen. Onze jongeren bieden de individuele ondersteuning. Ze bieden
ondersteuning tijden de trainingen in het verbeteren van digitale vaardigheden. De jongeren
vinden het fijn om de mensen die minder digitaal vaardig zijn te inspireren om meer gebruik te
maken van digitale middelen, internet en Social Media.
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Natuurwerkgroep Poelbroekpark:
a. 20 november vindt de Landelijke Natuurwerkdag plaats. De werkgroep Poelpolderpark doet voor
het eerst hieraan mee en iedereen is welkom.
b. In het kader van het ecologisch beheer in Meerwijk wordt het grasveld in de J.P. Satrestraat nu
gedeeltelijk ecologisch beheerd. Dat wil zeggen: eens per jaar gemaaid. Het betreft een
experiment.
c. Spaarnelanden heeft een nieuw project: natuur in de stad. De Meerwijkplas en de Poelpolder
behoren bij dit experiment. Zie voor meer informatie:
https://www.spaarnelanden.nl/natuurinjestad.
d. De natuurwerkgroepen breiden uit. Er komt nu ook een werkgroep voor de Poelpolder ter hoogte
van de Boerhaavewijk.
e. Parkwijk wil een groene zoom richting de Waardepolder. Hier moet rekening mee gehouden
worden als er plannen gemaakt worden voor het terrein van de waterzuiveringsinstallatie, die
straks weggaat.

De volgende wijkraadvergadering is 29 oktober
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