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Algemeen 

Het jaar 2020 was voor wijkraad Meerwijk een bijzonder jaar. Aan het begin van het jaar 

kondigde de voorzitter, Frank Hilterman, aan dat hij wilde stoppen als voorzitter. Er is een 

sollicitatieprocedure gestart en een nieuwe voorzitter gevonden. Vanwege de plotselinge 

maatregelen in verband met besmettingsrisico met het coronavirus is de jaarvergadering in 

maart niet doorgegaan en heeft de formele benoeming van de nieuwe voorzitter pas in juni 

2020 plaatsgevonden. In september heeft de burgemeester, in een besloten vergadering, 

officieel afscheid genomen van de vorige voorzitter en de ‘Penning van verdienste van de 

gemeente Haarlem’ uitgereikt aan Frank Hilterman. 

In de maanden maart t/m mei hebben geen vergaderingen van de wijkraad plaatsgevonden, 

vanwege de coronamaatregelen. Toen het weer mogelijk werd om bij elkaar te komen, 

waarbij 1,5 meter afstand gehouden moest worden, is besloten om in juni weer te 

vergaderen met de leden van de wijkraad. De grotere, openbare, vergaderingen van de 

wijkraad konden niet georganiseerd worden. 

Een positief effect van het organiseren van vergaderingen met alleen leden van de wijkraad 

was dat de groep waarmee overlegd werd kleiner was. Er was meer ruimte voor onderlinge 

uitwisseling van ervaringen en voor de uitwisselen van ideeën. Daarmee is er meer 

saamhorigheid ontstaan en is de wijkraad meer als een team gaan functioneren.  

Wij hebben in de vergaderingen met de leden van de wijkraad in 2020 een aantal 

onderwerpen besproken en zijn een aantal besluiten genomen. Hierover kunt u meer lezen 

in dit jaarverslag. Als u meer actuele informatie over de wijkraad Meerwijk wilt lezen dan 

verwijs ik u graag naar onze nieuwe website: www.wijkraadmeerwijk.nl. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit verslag, 

Marijke ’t Hart, 

voorzitter wijkraad Meerwijk 

12 april 2021  

WIJKRAAD  MEERWIJK 
Leonardo da Vinciplein 73, 2037 RR  HAARLEM 

t: 06- 49 48 69 99 
  e-mail: wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl 

www.wijkraadmeerwijk.nl 
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Visie, doelstelling en samenwerking wijkraad 

De wijkraad Meerwijk bestaat uit actieve vrijwilligers die zich inzetten voor de kwaliteit en 

leefbaarheid van de wijk. Dat doen we in samenwerking met bewoners in de wijk, met 

organisaties die actief zijn in de wijk en met de gemeente 

Visie 

De wijkraad zet zich in voor een leefbare, solidaire en duurzame wijk. Concreet betekent dit 

dat de wijkraad opkomt op voor de belangen van groepen wijkbewoners en contacten 

onderhoudt met de gemeente en het gebiedsteam Schalkwijk.  

Doelstelling wijkraad 

De wijkraad streeft ernaar om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Onderwerpen die 

bijdragen aan leefbaarheid krijgen dan ook veel aandacht. Dit zijn: 

- Groen: in een wijk met veel hoogbouw is het fijn als mensen dicht bij huis ook kunnen 

genieten van de natuur en kunnen recreëren.  

- Culturele activiteiten: de leefbaarheid in de wijk wordt enorm bevorderd als er verschillende 

culturele activiteiten zijn waaraan mensen mee kunnen doen; 

- Jeugd: veel jongeren groeien op in een moeilijke situatie met weinig perspectief op 

verbetering. Daarom is het van belang dat jongerenorganisaties verschillende activiteiten 

aanbieden; 

- Verkeer: of mensen prettig in een wijk wonen wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

de mogelijkheden om veilig in de wijk te kunnen lopen of fietsen. 
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Samenwerking 

De wijkraad Meerwijk werkt nauw samen met de andere wijkraden in Schalkwijk. De 

voorzitters hebben onderling regelmatig overleg en hebben gezamenlijk maandelijks overleg 

met vertegenwoordigers van de gemeente. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een 

samenwerkingsovereenkomst. 

In het overleg met vertegenwoordigers van de gemeente worden actuele onderwerpen en 

knelpunten in de wijk besproken. De vier wijkraden hebben een belangrijk signalerende 

functie en adviseren de gemeente over diverse onderwerpen. In dit overleg worden concrete 

afspraken gemaakt en er wordt ook gecontroleerd of die afspraken nagekomen worden.  

 

De vier wijkraden hebben twee werkgroepen opgericht, die de wijkraden kunnen adviseren: 

- de werkgroep Verkeer; 

- de werkgroep Groene Zoom. 

Vier wijkraden overleg 

Dit overleg wordt georganiseerd in samenwerking tussen de gebiedsverbinder, de 

gebiedsmanager en de voorzitters (of plaatsvervangend-voorzitters) van de wijkraden. Voor 

dit overleg worden partijen uitgenodigd die activiteiten ontplooien in Schalkwijk. Dit zijn onder 

meer de woningcorporaties, handhaving en Spaarnelanden. De stadsdeelbestuurder wordt 

altijd uitgenodigd voor dit overleg. In dit overleg wordt informatie uitgewisseld en worden 

samenwerkingsafspraken gemaakt.  

In 2020 heeft dit overleg maar twee keer plaatsgevonden, vanwege de coronamaatregelen. 

Helaas is ook bijna al het overleg met samenwerkingspartners op een lager pitje komen te 

staan. Er heeft wel een overleg met de vier wijkraden plaatsgevonden over de problematiek 

rond de jeugd in Schalkwijk. Er zijn afspraken gemaakt over het benaderen van verschillende 

doelgroepen. 

Jaarlijks overleg met stadsdeelbestuurder 

De stadsdeelbestuurder van Schalkwijk is de burgemeester van Haarlem. In dit overleg 

worden de belangrijke ontwikkelingen Schalkwijk besproken en afspraken gemaakt over het 

beleid. In 2020 zijn de samenwerkingsafspraken geëvalueerd en aangepast. De aangepaste 

overeenkomst is in september getekend. 
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Belangrijke onderwerpen in 2020 

1. Reglement 

De wijkraad heeft een reglement opgesteld. Dit moet formeel nog vastgesteld worden in 

een openbare vergadering van de wijkraad. 

2. Plannen voor zonnepanelen op de plassen 

De wijkraad heeft in veel tijd besteed aan de plannen om zonnepanelen op de plassen in 

de Groene Zoom te leggen. Deze plannen zijn in de provincie Noord-Holland opgesteld 

om over tien jaar drie keer zoveel duurzame energie op te wekken dan nu opgewekt 

wordt. Deze plannen zijn vastgelegd in de Concept Regionale Energiestrategie Strategie 

Noord-Holland Zuid.  

Aanvankelijk was het plan om op drie plassen zonnepanelen te leggen, maar er is 

inmiddels een besluit genomen om geen zonnepanelen op de Meerwijkplas te leggen. 

Helaas zijn de Molenplas en de Schouwbroekerplas nog wel aangewezen als mogelijke 

zoeklocaties. 

Met de andere wijkraden in Schalkwijk is het standpunt ingenomen dat de wijkraden 

vinden dat er géén zonnepanelen op deze plassen moeten komen. De belangrijkste 

redenen: 

- beide plassen hebben een belangrijke recreatieve functie; 

- beide plassen zijn belangrijke gebieden voor vogels; 

- beide plassen liggen in de Groene Zoom om Schalkwijk en er zijn afspraken gemaakt 

om niet te bouwen in dit gebied. 

3. Plannen IVORIM 

Een groot deel van Meerwijk gaat 'op de schop'. De straten zijn verzakt en het riool moet 

vernieuwd worden. Omdat de straten dan toch open liggen is er ook een kans om deze 

beter in te richten: vernieuwing van de openbare ruimte. Het vernieuwen van de 

buitenruimte zal in twee fasen gebeuren. De uitvoering van het eerste deel zal in 2021-

2022 plaatsvinden. Het tweede deel zal in 2024-2025 uitgevoerd worden. 

Er waren afspraken gemaakt tijdens de participatiefase in het najaar 2020 bijeenkomsten 

per buurtje te organiseren. Helaas konden deze geen doorgang vinden, vanwege de 

corona-maatregelen. De wijkraad zal zich in 2021 inzetten om de inspraak van de 

bewoners te borgen. 

4. Warmtenet 

Omdat de straten in een aantal buurtjes in Meerwijk ‘open’ komen te liggen, in het kader 

van IVORIM, zal van dit gegeven gebruik gemaakt worden om buizen voor warmtenet 

aan te leggen. Het is de bedoeling dat de huizen in deze buurtjes dan van het gas af 

zouden gaan. Een aantal leden van de wijkraad zit in de klankbordgroep Warmtenet.  
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5. Jeugd 

In de zomer waren er signalen van kinderen die overlast veroorzaakten op het Da 

Vinciplein. Deze signalen zijn besproken met verschillende organisaties in de wijk en met 

de gemeente. Afgesproken is dat de jongerenorganisaties verschillende activiteiten aan 

zullen bieden. 

6. Locatie Domus Plus en Skaeve Huse 

De gemeente is op zoek gegaan om locaties aan te wijzen voor het vestigen van een 

Domus Plus of Skaeve Huse. Er zijn vier locaties aangewezen, waarvan er twee gekozen 

zullen worden. Eén van deze locaties is gelegen aan de Boerhaavelaan. Een Domus 

Plus is een woonvoorziening voor mensen met verslavingsproblematiek en/of 

psychiatrische problematiek die elders niet te handhaven zijn. De wijkraad heeft deze 

ontwikkelingen gevolgd en samen met de andere wijkraden in Schalkwijk gereageerd op 

deze plannen. 

 

 

 

 

 

 


