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Concept
Verslag van de Wijkraadvergadering van 26 november 2019

Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig wijkraad:
Verslag:

Kacem Achahboun (vicevoorzitter en vanaf agendapunt 4), Jan Bos
(penningmeester), Buck, Ans Eldering en Rob Lammerts (vanaf agendapunt 2c).
Niko Buiten (Natuurwerkgroep Poelpolderpark vanaf agendapunt 4 n.a.v.),
Liesbeth Groenewegen, Marijke ’t Hart, Ceylan Karaburun (wijkagent en tot
agendapunt 6), Francis Koopen (sociaal wijkteam), Hans Kroon,
Marian Matthijssen (vanaf agendapunt 6), Aleid Meester (sociaal wijkteam),
Wouter Mol, Sander van den Raadt en Frits Vermeijs (vanaf agendapunt 2c).
Frank Hilterman (voorzitter), Martin van Delden, Jerney Groeneveld-Vooys,
Marianne van Kleef, Riet Spanjaart en Paula Willems.
Joke van Wittmarschen

1. Opening
a. Wegens afwezigheid van Frank Hilterman, neemt Jan Bos het voorzitterschap voor deze avond
over. De voorzitter opent de vergadering.
b. Afmeldingen van Martin van Delden, Frank Hilterman, Rosa Scheper (handhaving),
Jerney Groeneveld-Vooys en Paula Willems.
Agenda
Agendapunt 8: Stand van zaken wijkdorp Meerwijk, wordt verschoven naar de wijkraadvergadering
van januari 2020.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
2. Mededelingen
a. De gebiedsverbinder zal elke woensdagochtend in de bibliotheek van Schalkwijk aanwezig zijn en
elke tweede woensdagochtend van de maand is het gehele gebiedsteam van Schalkwijk
aanwezig.
b. 21 december is er een kerstdiner in Da Vinci. Zie voor meer informatie de wijkkrant.
c. 7 januari van 15.00 tot 17.00 uur is er een nieuwjaarsreceptie in Da Vinci
3. Wijkagent / handhaving
a. Voorbereidingen voor oud en nieuw zijn begonnen. De wijkagent vraagt om zaken waar brand uit
kan breken, zoals leegstaande panden, containers, grof afval etc. door te geven. Op en rond het
L. da Vinciplein vindt op oudjaarsavond extra surveillance plaats in verband met de
gebeurtenissen van twee jaar geleden.
b. Melding van vuurwerkbommen. Tweemaal per avond. De wijkagent vertelt dat de politie in
burgerauto op vuurwerk controleert, dus graag vuurwerkoverlast doorgeven.
c. De politie geeft extra aandacht aan locaties in de openbare ruimte waar het vermoeden is van
het handelen in drugs.
d. Het maandelijks spreekuur van wijkagenten met andere organisaties in diverse wijken van
Schalkwijk wordt geëvalueerd. Ceylan Karaburun geeft er de voorkeur aan om wekelijks 1 à 2 uur
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per week in Da Vinci te zijn. Via mond tot mondreclame zal hier aandacht aan gegeven moeten
worden, omdat niet iedereen de informatie in de wijkkrant of op posters kan lezen.
4. Verslag van 29 oktober 2019
Tekstueel: geen op- of aanmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:
• Agendapunt 1a, opening: Rob Lammerts zal deel gaan nemen aan de Schalkwijkse werkgroep
Verkeer en Vervoer en Ans Eldering zal zich bezighouden met schoon, heel en veilig.
• N.a.v. actielijst 156: twee handhavers zullen in heel Haarlem specifiek controleren op het
verkeerd aanbieden van gftafval.
• N.a.v. IVORiM: 14 november heeft de commissie Beheer IVORiM besproken. Frank Hilterman
heeft ingesproken. Uiteindelijk hebben alle partijen op één na, gestemd voor de maximale
variant. Tevens is er een motie aangenomen voor kunst in de Openbare Ruimte.
Actielijst:
130: Toen het vorige week vroor, was het L. da Vinciplein spiegelglad en was Da Vinci dus niet
bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn.
145: Stukje in de wijkkrant over transgendercafé mag van Buck van de lijst.
5. Sociaal Wijkteam
Het sociaal wijkteam bevindt zich nu in de Ringvaart voor de wijken Boerhaave- en Meerwijk. Vanaf
1 december wordt het team gesplitst en krijgt Meerwijk zijn eigen sociaal wijkteam in Da Vinci. Vanaf
7 januari 2020 is er spreekuur op dins-, woens- en donderdag.
Wat het sociaal wijkteam is en doet:
Het team bestaat uit diverse medewerkers van diverse organisaties zoals maatschappelijk werk van
Dock, maatschappelijk werk van MEE, wijkverpleging, RIBW, Werk & Inkomen en de WMO.
Het team houdt zich met allerlei soorten hulp aan bewoners bezig: van het uitleggen wat in een brief
staat tot huiselijk geweld. De vraag naar hulp komt via het spreekuur, de gemeente, de huisarts, de
wijkagent en corporaties. Met twee teamleden wordt aan de bewoners die hulp nodig hebben een
huisbezoek gebracht. Het team probeert de bewoners te begeleiden tot ze zelf weer de regie kunnen
nemen en als dat niet mogelijk is, wordt de zorg opgeschaald.
Ook organiseert het team activiteiten waar behoefte aan is zoals voorlezen, samenspelen etc.
6. Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig: geen nieuws.
Werkgroep Verkeer en Vervoer:
Marian Matthijssen vertelt dat aan vier klassen de verkeerslessen ‘gezien worden in het verkeer’ zijn
gegeven. Volgend jaar zullen de lessen weer gegeven worden en worden reflecterende hesjes aan de
kinderen uitgereikt.
Communicatie: de wijkkrant komt volgende week uit.
Jeugd Buck
Jeugd rond Rudolf Steiner: jongeren uit de groep gaan een project starten om jongeren die het nodig
hebben, te helpen met het zoeken naar een baan of hun studie weer op te pakken.
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6. Zelfstandige werkgroepen
De Brug:
a. De buurtouders hebben het rustig.
b. Zaterdag 30 november organiseert De Brug een schoonmaakactie in de omgeving van het
Spijkerboorpad.
Natuurwerkgroep Poelbroekpark: Niko Buiten
a. Op de landelijke natuurwerkdag waren 20 mensen afgekomen, waaronder gemeenteraadslid
Bas van Leeuwen.
b. De dode boom op het L. da Vinciplein zal in november gekapt worden.
c. Het rietland ten noorden van de molen wordt aangepakt, om kans aan bijzondere planten te
geven.
d. De Meerwijkplas heeft een informatiebord gekregen met informatie over de roerdomp en de
paardjes.
7. Rondvraag
a. Buck vertelt dat de organisatie van Haarlem Regenboogstad het jammer vindt dat er geen
wijkraadsleden in hun organisatie zitten of op de activiteiten afkomen.
b. Liesbeth Groenewegen vertelt over de bijeenkomst ‘Schalkwijk bruist’ vandaag in de bibliotheek
van Schalkwijk. Aanwezig waren onder andere alle wijkraden van Schalkwijk, sociaal wijkteam, de
programmamaker van de gemeente en Tripple ThreaT. Afgesproken is om het aanbod in
Schalkwijk op het gebied van kunst en cultuur te inventariseren en vervolgens wordt bekeken
wat gestimuleerd of aangeboden kan worden.
c. Frits Vermeijs zegt zeer te spreken te zijn over de kwaliteit van de concerten in het
winkelcentrum.
d. Frits Vermeijs mist actuele informatie over IVORiM en de aansluiting van de nieuwe
woningbouwprojecten ten westen van de Briandlaan, de infrastructuur en de nieuwbouw van
het winkelcentrumproject Schalkwijk, zodat de onderlinge samenhang van het driedelige grote
geheel, beter tot zijn recht komt. Zo mogelijk wil hij een of meer gedetailleerde grote
stedenbouwkundige kaarten, met name van de plattegronden. Liesbeth Groenewegen stelt voor
een leeg winkelpand te gebruiken om de projecten te laten zien. Sander van der Raadt zal dit
idee opnemen in de commissie Beheer.
e. Nico Buiten vraagt wat er aan ecologie gebeurt met IVORiM en het winkelcentrum. Geen van de
aanwezigen weet het antwoord. Niko Buiten adviseert de wijkraad om contact op te nemen met
de beleidsambtenaar ecologie.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
De volgende wijkraadvergadering is 28 januari 2020
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Actielijst:
30-10-2018
130
Omgeving van Da Vinci aanpakken, zodat het ontmoetingscentrum goed bereikbaar is voor
ouderen en minder-validen…………………………………………………………………………………………….. i.g.h.
28-5-2019
144
Contact opnemen met wijkraad Zuidwest over fotowand in hun gebouw…………………….Marian
25-6-2019
147
Kinderwijkraad vragen om met de schouw mee te lopen………………………………………………..Frank
24-9-2019
148
Vragen aan Elan Wonen of op deel van het veldje bij de Thomas Moreflat een speelplek
gerealiseerd kan worden……………………………………………..……………………………………..Kacem en Jan
152
Verslag verkeersschouw Montessoristraat en omgeving van Pré Wonen opvragen………. ..i.g.h.
154
Stukje voor wijkkrant over ecologisch beheer grasveld J.P. Satrestraat……………………………...Nico
29-10-2019
157
Stukje in de wijkkrant over inbraak in de zomervakantie…………….….Paula…………voor de zomer
158
Wijkdorp 3.0 agenderen voor de wijkraadvergadering van januari 2020.…………………….………DB
159
De Groene Moslims benaderen voor lezing klimaatcrisis……………………………………………….Kacem
26-11-2019
160
Idee overbrengen aan commissie Beheer om een leeg winkelpand in het winkelcentrum
Te gebruiken om alle nieuwbouwprojecten en herinrichtingsprojecten van Schalkwijk te
laten zien……………………………..……………………………………………………………………………………….Sander
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