Jaarverslag wijkraad Meerwijk 2019
Inleiding
Ook in 2019 is er weer veel gebeurd in Meerwijk. Het absolute
dieptepunt was de brand in de Rudolf Steinerstraat. Een
wijkbewoner is daarbij om het leven gekomen. Het was goed om te
zien dat de hulpverlening snel op gang kwam. VMGH en De Brug
boden eerste hulp in de opvang. Gemeente, Pré Wonen, DOCK en
andere hulpverleners kwamen snel in actie. Ook bij de
buurtbewoners ontstonden al gauw allerlei activiteiten om hulp te
bieden. De solidariteit in de wijk was groot.
Een absoluut hoogtepunt van het kooroptreden op 6 juli op het
Leonardo da Vinciplein. Ik kom daar later in dit verslag op terug.
Een belangrijke ontwikkeling voor de wijk is het Sociaal Wijkteam
dat zijn intrek heeft genomen in Da Vinci.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Ook in 2019 stond IVORIM, integrale Vernieuwing Openbare
Ruimte In Meerwijk, centraal. Een grote opknapbeurt moet ervoor
zorgen dat Meerwijk de komende 40, 50 jaar er weer mooi bijligt.
Uit de kadernota bleek dat er onvoldoende geld was gereserveerd
om de noodzakelijke opknapbeurt te kunnen financieren. Gelukkig
heeft in november de Gemeenteraad besloten om extra budget ter
beschikking te stellen zodat Meerwijk maximaal kan worden

opgeknapt.
Gelijk oplopend met de activiteiten van Ivorim wordt gewerkt aan
het gasvrij maken van Meerwijk door het ontwikkelen van een
warmtenet. Ook dit project zal ingrijpend zijn voor het wel en wee
van de bewoners. In 2019 is een aantal bijeenkomsten geweest van
de klankboordgroep Warmtenet en zijn een 20-tal wijkbewoners,
gezamenlijk met een aantal leden van de Gemeenteraad en
betrokken ambtenaren, op werkbezoek in Zaanstad geweest.
Iedereen vond dit een nuttig bezoek. Tevens is er een
voorlichtingsbijeenkomst geweest in de Ringvaart voor
huiseigenaren. Op deze zeer goed bezochte bijeenkomst is
voorlichting gegeven over de maatregelen die huiseigenaren
kunnen nemen om hun huis alvast te isoleren.
De drie woningbouwverenigingen Pré Wonen, Elan en Ymere
hebben 2019 weer een groot aantal flats onder handen genomen.
Met name de flats aan de Braillelaan, Maarten Luther Kinglaan en
Erasmuslaan hebben een grootschalige opknapbeurt gekregen. Bij
de renovaties van de verschillende flats is al rekening gehouden
met de mogelijke loskoppeling van het aardgasnet.
In 2019 zijn ook grote stappen gemaakt met de herinrichting van
het winkelcentrum. Snel worden de contouren zichtbaar van de
bioscoop, de nieuwe AH en Aldi en de nieuwe daarbij behorende
woningen. Ook is een beslissing genomen over een markthal op
het nieuw te creëren marktplein.

Openbare orde en veiligheid
Ook het afgelopen jaar hebben de buurtouders weer een
belangrijke bijdrage geleverd om de wijk zo rustig mogelijk te
houden. Speciale aandacht was er voor de Ramadan en de
jaarwisseling.
De verschillende activiteiten die zijn georganiseerd tijdens de
jaarwisseling hebben beslist hun vruchten afgeworpen.

Groen, schoon en veilig
Het scheiden van afval begint steeds meer vorm te krijgen. Mede
dankzij het bijplaatsen van afvalbakken in zogenaamde
milieustraatjes wordt het steeds eenvoudiger om het afval te
scheiden. Nog niet elke Meerwijker ligt op koers. Uit onderzoek is
gebleken dat nog steeds verschillenden soorten afval niet in de
bestemmende bakken terecht komen, erger nog, in andere bakken
worden gestort waardoor de recyclewaarde van dat afval omlaag
wordt gehaald. Ik roep iedereen op om de komende jaren
bewuster met het afval om te gaan, om zo een bijdrage te leveren
aan een betere en schonere toekomst van de wijk.
In Meerwijk zijn inmiddels ook afvaladoptanten actief. Zij vormen
een WhatsApp groep met Spaarnelanden en middels het zenden
van foto’s kan duidelijk worden gemaakt waar veel afval ligt. Het
aantal adoptanten is in 2019 verder gegroeid.
Het gebied van de Meerwijkplas heeft een grote verandering
ondergaan. Door het kappen van bomen en bosjes is er meer
ruimte ontstaan voor de natuurlijke flora en fauna van dit gebied.

En zoals de wandelaars hebben kunnen constateren zijn er in de
zomer inmiddels ook paardjes die grazen in het gebied. Daarmee
wordt het Meerwijkplasgebied meer en meer een ecologische
hotspot. Ook de werkzaamheden van de vrijwilligers in de
Poelbroekpolder dragen ertoe bij dat de natuur volop haar weg kan
vinden in Meerwijk.

Verkeer en vervoer
Een van de onderdelen van IVORIM is de invoering van 30kilometer als snelheid in de wijk. Daarmee zal tegemoet worden
gekomen aan een lang gekoesterde wens om de snelheid van de
auto’s terug te brengen.
Op de basisscholen is aandacht besteed aan het gezien worden in
het donker. Er is fietsverlichting uitgedeeld.
Veel van de geconstateerde kleinere en grotere verkeersproblemen
zullen worden meegenomen in IVORIM.

Jeugd en jongeren
Eind vorig jaar is de tweede kinderwijkraad geïnstalleerd.
Afgesproken is dat de werkzaamheden van de wijkraad en de
kinderwijkraad meer met elkaar worden afgestemd. Een van de
plannen is dat een vertegenwoordiging van de kinderwijkraad mee
gaat doen aan de wijkschouw.
Helaas moet geconstateerd worden dat het project van de
kinderboerderij het niet heeft gehaald. Hoewel bewoners in
principe enthousiast zijn, blijkt de bereidheid om daar ook zelf iets
aan te gaan doen heel erg beperkt. Zo’n project valt of staat bij de

inzet van vrijwilligers.

Evenementen
In april hebben we feestelijk het eenjarig bestaan van Da Vinci
gevierd. Met veel muziek en dans, drankjes en hapjes, is duidelijk
geworden dat Da Vinci belangrijk is voor Meerwijk.
Gelukkig is er ook in 2019 weer een Midzomermarkt geweest.
Wederom een groot succes met veel deelnemers en bezoekers.
Zoals het er nu naar uitziet zal ook in 2020 een midzomermarkt
worden georganiseerd.
Op 6 juli is in het kader van de Haarlemse Koorbiënnale een grote
kooruitvoering geweest van het stuk ‘Public Domain’ van de
Amerikaanse componist David Lang. Er was een groot koor, er
waren veel bezoekers. Mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers
is het voor iedereen een feestelijke dag geweest.
Aan het eind van het jaar is door De Brug in samenwerking met de
wijkraad wederom een multiculturele kerstmaaltijd georganiseerd.
Een kleine honderd mensen, een goede afspiegeling van de wijk,
hebben gezamenlijk gedineerd in Da Vinci.

Slot
Ook in 2019 heeft de wijkraad hard gewerkt. In het jaarverslag Is
ingegaan op een aantal in het oog springende punten. Veel kleinere
problemen worden in stilte opgelost. Dat kan alleen door de inzet

van velen. De wijkraad wil dan ook dankzeggen aan de gemeente
Haarlem (met name het gebiedsteam Schalkwijk), de afdeling
Handhaving, de politie (speciaal natuurlijk de wijkagent), de
woningbouwcorporaties, Spaarnelanden, Dock en iedereen, die we
misschien vergeten zijn, voor de samenwerking in 2019.
Tenslotte willen wij alle bewoners bedanken die op een of andere
wijze actief zijn in de wijk. Zonder al die vrijwilligers zou het
allemaal niet mogelijk zijn.
Zoals altijd doe ik ook een beroep op u. Er is een Oudhollands
spreekwoord dat zegt dat vele handen licht werk maken. Als u zich
betrokken voelt bij uw wijk dan kunt u zich op verschillende wijzen
inzetten om Meerwijk nog mooier en leuker te maken.
Allereerst kunt u meedoen met de wijkraad. Elke laatste dinsdag
van de maand wordt er vergaderd. Kom gerust eens langs om te
kijken of het u bevalt.
Wat betreft warmtenet en IVORIM, als lid van een klankbordgroep
kunt u een nuttige bijdrage leveren aan het wel en wee van de
wijk. Wilt u meedoen, meld u via de wijkraadsemail.
Dan zij er de natuurwerkgroepen Meerwijkplas en Poelbroekpark.
Zij werken er om de paar weken, ga gerust eens kijken.
Ook Da Vinci en het Inloophuis zoeken vrijwilligers in de rol van
gastvrouw of gastheer, maar ook om een bijdrage in de keuken te
leveren.
Tenslotte, als u een idee heeft om Meerwijk nog leuker te maken
en u wilt daar ook iets voor doen, meld u bij de wijkraad.
Frank Hilterman (Voorzitter wijkraad Meerwijk)

