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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 25 februari 2020
Mededelingen
a. Het is nog niet bekend wanneer de wijkagent spreekuur in Da Vinci gaat houden.
b. IVORiM: in april wordt het masterplan gepresenteerd aan de klankbordgroep en de bedoeling is
dat in de kadernota van juni de maximale variant van IVORiM wordt opgenomen. De verwachting
is dat in 2022 begonnen kan worden met de uitvoering.
c. Warmtenet: op de website van de Wijkraad is een interview van RTVNH met de voorzitter van de
wijkraad te zien over de financiële kanten van de zaak.
d. Het Vier wijkradenoverleg had het thema volksgezondheid. De sociaaleconomische status van
Schalkwijk is toch significant anders dan die van de rest van Haarlem. Van belang zijn inkomen,
huisvesting, opleidingsniveau etc.
e. De gemeente heeft € 3000,- subsidie gegeven voor het mozaïekproject. Voor 1 juli moet het
project afgerond zijn en de eindverantwoording naar de gemeente gestuurd worden. Ook
bewoners hebben geld gestort en de Rotaryclub heeft geld toegezegd.
f. Twee wijkraadsleden zijn naar de informatiebijeenkomst van de VMGH over het streetart project
geweest. Een Amerikaanse kunstenaar gaat in april en mei aan het werk. Het rapduo
Dos Hermanos zullen een rap over het kunstwerk maken. Er komt een tijdelijke plek in het
winkelcentrum waar te zien is hoe de muurschilderingen kunnen worden en om ideeën van
bewoners op te halen.
g. Van het Thomas Mooreveldje wordt een ontmoetingsplek gemaakt.

Democratische Wijkbegroting
De democratische wijkbegroting is een pilotproject waarvoor de gemeente voor twee jaren € 70.000,per jaar voor Schalkwijk beschikbaar heeft gesteld. De bewoners van Schalkwijk beslissen wat er met
het geld moet gebeuren.
In Nederland zijn Amsterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn al gestart met dit project en Haarlem
is de vierde gemeente.
Inhoud van het project: bewoners van Schalkwijk kunnen ideeën voor hun wijk of buurt aandragen.
Als voldoende bewoners van Schalkwijk dit idee steunen, maakt het kans dat het idee ook uitgevoerd
wordt.
21 maart start het project. De aftrap gebeurt door wethouder Botter in het winkelcentrum
Schalkwijk. Hij opent dan de website, waar bewoners hun ideeën op kunnen zetten. Voor de mensen
die niet digitaal vaardig zijn komen er op vier verschillende plekken in Schalkwijk een spreekuur waar
mensen geholpen worden om hun idee op de website te zetten.
Er worden wel criteria aan de ideeën gesteld en de gemeente toets of de ideeën hieraan voldoen.
(Bijvoorbeeld geen organisaties, niet religieus of commercieel en in het kader van de thema’s elkaar
ontmoeten, op straat, groen en duurzaamheid). Als het idee voldoet aan de criteria en 50 bewoners
steunen het idee (door het te liken via de website of het digitale spreekuur) dan gaat het idee naar de
volgende en laatste ronde. Zo nodig worden de bewoners die een idee op de website hebben
geplaatst bij de gemeente uitgenodigd om hun idee toe te lichten en te verbeteren.
De bewoners van Schalkwijk van 18 jaar en ouder krijgen half mei een persoonlijke code, waarmee ze
kunnen stemmen op de plannen die deze ronde hebben gehaald. 21 juni worden de plannen
feestelijk bekend gemaakt. De plannen die gekozen zijn moeten binnen een jaar worden uitgevoerd.
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De komende weken geeft de gemeente uitvoerig publiciteit over dit project.
De wijkraad vraagt zich af, of juist de mensen waar het over gaat hier wel voldoende bij betrokken
kunnen worden en doet een aantal suggesties, waaronder ook een oproep om elkaar te helpen met
het maken van de plannen en mensen die niet digitaal vaardig zijn te helpen.

Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig:
a. Het verplaatsen van de voetbalkooi Aziëpark loopt vertraging op wegens bezwaar op de
kapvergunning. De wijkraad heeft goede hoop dat het wel voor de zomer gaat lukken.
b. De wijkraad heeft het integraal veiligheidsplan van de gemeente gehad en zal het plan
doornemen op de punten die tijdens de schouw over veiligheid zijn ingebracht.
Werkgroep Verkeer en Vervoer:
a. De werkgroep is mondeling toegelicht over de herinrichting van de kruising
Europaweg/Schipholweg. De westelijke oversteek van de Schipholweg zal verwijderd worden. De
werkgroep wil dan dat het fietspad aan de westelijke zijde van de Europaweg geheel
doorgetrokken wordt, zodat schoolgaande kinderen eenvoudig de Schipholweg kunnen
oversteken en men niet verplicht is het fietserstunneltje te gebruiken.
b. Er wordt steun gevraagd voor een zebrapad bij de islamitische school. De wijkraad zegt dit toe,
maar vreest dat het lang gaat duren voordat er iets gaat gebeuren.
c. De nieuwe brug bij het winkelcentrum is momenteel dicht. Dit kan te maken hebben met de
onveilige inrichting van de brug.
Communicatie:
Complimenten voor de prachtige wijkkrant.
Jeugd
Twee medewerkers van Dock zijn bij de wijkraadvergadering aanwezig en zij vertellen wat Dock doet
in Meerwijk en waar de jeugd behoefte aan heeft:
- begeleiden van buiten spelen (gemiddeld 15 à 25 kinderen) op het bovenplein;
- activiteiten in het gebouw Da Vinci;
- behoefte aan knutselactiviteiten;
- behoefte aan een hangplek;
- behoefte aan hangen op het L. da Vinciplein.
De activiteiten van de Kleine Ringvaart worden waarschijnlijk verplaatst naar het gebouw van Radar.

Zelfstandige werkgroepen
De Brug:
a. De buurtouders lopen nu ook eens per week in de Boerhaavewijk.
b. Het is rustig in de wijk, dat te maken kan hebben met het onrustige weer.
Natuurwerkgroep Meerwijkplas
De werkgroep heeft een subsidieaanvraag bij het vergroeningsfonds ingediend om het opschot bij de
duiker (de wilgen) eruit te laten halen. Een eis van de subsidie is dat 20% van de aanvraag wordt
voorgeschoten. De wijkraad gaat dit doen en krijgt het geld terug als de eindverantwoording door het
fonds geaccepteerd is.
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Natuurwerkgroep Poelbroekpark:
a. De werkgroep heeft een subsidie van € 3.000,- bij een fonds aangevraagd om het beheerplan uit
te kunnen voeren.
b. De stadsecoloog wil op meerdere plekken in Haarlem grasveldjes die maar eenmaal in het jaar
gemaaid worden. Dit is goed voor de bijen, maar ook voor de insecten en daarmee ook voor de
vogels.

Rondvraag
a. N.a.v. een vraag over een verward persoon worden de volgende tips gegeven: melden bij de
GGD, RIBW of sociaal wijkteam.
b. De Expositie Amateur Kunstenaars Schalkwijk heeft een kleine subsidie ontvangen voor hun
expositie op 28 en 29 maart. Ook hebben diverse sponsors geld gegeven. De wethouder gaat de
expositie openen. Het worden feestelijke dagen met muziek en dichters. Zie ook de wijkkrant.

De Jaarvergadering is 31 maart.
De volgende wijkraadvergadering is 28 april 2020
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