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Jaarverslag wijkraad Meerwijk 2021

Algemeen
In het begin van 2021 waren de coronamaatregelen van kracht. Deze maatregelen hebben
een grote invloed gehad op het functioneren van de wijkraad. Het bleek weer onmogelijk om
vergaderingen met grotere groepen bewoners te organiseren en het was ook lastig om
bewoners te ontmoeten.

De wijkraad Meerwijk heeft in de eerste helft van 2021 voornamelijk digitaal vergaderd. Dat
heeft ook zijn effect gehad op de manier waarop wij binnen de wijkraad konden
samenwerken. Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft merken wij hoe fijn het is om elkaar
weer te kunnen ontmoeten.
In dit Jaarverslag vindt u een verslag van de activiteiten van de wijkraad in 2021.
Als u meer actuele informatie over de wijkraad Meerwijk wilt lezen dan verwijs ik u graag
naar onze website: www.wijkraadmeerwijk.nl.
Ik wens u veel plezier met het lezen van dit verslag,
Marijke ’t Hart,
voorzitter wijkraad Meerwijk
4 juni 2022
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Visie, doelstelling en samenwerking wijkraad
Visie
De wijkraad Meerwijk bestaat uit bewoners van Meerwijk die zich op vrijwillige basis inzetten
voor een leefbare wijk. Onder een leefbare wijk verstaan wij een wijk met goede woningen in
een leefomgeving met goede voorzieningen, waarin bewoners op een respectvolle wijze met
elkaar omgaan. Onder deze voorzieningen rekenen we, in willekeurige volgorde, groen,
speelplekken, winkels, openbaar vervoer, parkeergelegenheid, gezondheidszorg en scholen.
De wijkraad signaleert wat er leeft in de wijk en adviseert de gemeente, bewoners, politie,
welzijnswerk, corporaties en andere partners in de wijk. Zij stelt daarbij het algemeen belang
van de wijk boven het individueel belang van een enkele wijkbewoner.
De wijkraad kan bewonersinitiatieven die de leefbaarheid van de wijk bevorderen zoveel
mogelijk met raad en daad bijstaan.
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. De wijkraad besteed aandacht aan factoren die het perspectief voor deze
jongeren kunnen verbeteren;
- Verkeer: het is voor bewoners belangrijk dat zij veilig in de wijk te kunnen lopen en fietsen.
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Samenwerking
De wijkraad Meerwijk werkt samen met verschillende partijen.

Overleg met de vier wijkraden in Schalkwijk
Regelmatig vindt overleg en afstemming plaats met de andere wijkraden in Schalkwijk.
De vier wijkraden hebben twee werkgroepen opgericht, die de wijkraden kunnen adviseren:
- de werkgroep Verkeer;
- de werkgroep Groene Zoom.
Overleg met de gemeente
Regelmatig vindt overleg plaats van de vier wijkraden met 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.

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 2021 heeft dit overleg maar één 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 2021 heeft dit overleg twee keer plaatsgevonden.
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Samenwerking binnen de wijk
- Stuurgroep Da Vinci
De voorzitter van de wijkraad neemt deel aan de stuurgroep Da Vinci en is voorzitter van
deze stuurgroep. In deze stuurgroep zijn alle partijen die actief zijn binnen Da Vinci
vertegenwoordigd: Dock, het Odensehuis, het Inloophuis Kennemerland, de
Herstelacademie, het Sociaal Wijkteam Meerwijk en SIG. Doelstelling van de stuurgroep: het
bieden van een ontmoetingsplek in de wijk waar iedereen welkom is.
In de stuurgroep vindt afstemming plaats over de Wijkkantine en over de activiteiten in Da
Vinci. In 2021 is subsidie verkregen om de activiteiten uit te breiden.

- Project Hallo Buur!
Eén van de leden van de wijkraad is actief betrokken bij het project Hallo Buur! Dit is een
samenwerkingsverband van Dock, Pré Wonen en Zorgbalans. Doelstelling is de sociale
cohesie en onderlinge behulpzaamheid in Meerwijk te vergroten, zodat ouderen langer op
een prettige manier zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In 2021 is vooral ingezet op
bewoners uit de flats in de Thomas Morestraat, de Baden Powellstraat en de William
Boothstraat.

- Werkgroep Meerwijkplas
Eén van de leden van de leden van de wijkraad is actief betrokken bij de werkgroep
Meerwijkplas. Maandelijks wordt door een enthousiaste groep vrijwilligers hard gewerkt om
de noordelijke oever van de Meerwijkplas tot een hoogwaardig natuurgebied te maken. Dit
lukt heel goed, want de roerdomp broedt in dit gebied.
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Belangrijke onderwerpen voor de Wijkraad in 2021
1. Plannen IVORIM
De wijkraad heeft in 2021 veel aandacht besteed aan de problemen met de plannen voor
IVORIM. Een groot deel van Meerwijk moet opgeknapt worden omdat de straten zijn
verzakt en het riool moet worden vernieuwd. Omdat de straten dan toch open liggen is er
ook een kans om de straten anders 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 2022-2023 plaatsvinden. Het tweede deel zal in 2024-2025 uitgevoerd
worden.
Rondom de participatie is veel fout gegaan. De bewoners waren niet geïnformeerd over
de plannen en de bijeenkomsten per buurtje zijn niet georganiseerd. De wijkraad heeft
het als haar taak gezien om hierover in te spreken in de vergadering van de Commissie
Beheer van de gemeenteraad. Helaas bleek daar weinig gehoor voor de gesignaleerde
problemen. Het belangrijkste probleem: de bewoners zijn niet geïnformeerd. Bijkomend
probleem: het blijkt heel moeilijk om de bewoners te informeren, omdat veel mensen in
de wijk niet in Nederland geboren zijn en analfabeet of laaggeletterd zijn.
De wijkraad heeft een flyer en een speciale editie van de wijkkrant gemaakt, om meer
informatie te geven over de plannen. Dit heeft erin geresulteerd dat een aantal bewoners
besloten heeft om actie te ondernemen en om een actiegroep op te richten. Zij zijn
handtekeningen op gaan halen tegen de plannen om alleen nog éénzijdig parkeren in de
straten toe te staan. De actiegroep heeft 668 handtekeningen aangeboden aan de
wethouder. De wethouder heeft toegezegd serieus te kijken naar de problemen van de
bewoners.
Bij het schrijven van dit jaarverslag is het onduidelijk hoe het verder zal gaan met de
besluitvorming over de plannen. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen,
maar zal dit pas doen na de afronding van de coalitieonderhandelingen voor een nieuw
college van wethouders.

2. Plannen voor zonnepanelen op de plassen
De wijkraad heeft in 2021 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 (RES.1.0).
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Met de andere wijkraden in Schalkwijk is het standpunt ingenomen er géén
zonnepanelen op de plassen in de Groene Zoom moeten komen. De belangrijkste
redenen:
- de plassen hebben belangrijke natuurwaarden en een belangrijke recreatieve functie;
- de plassen zijn belangrijke gebieden voor vogels;
- de plassen liggen in de Groene Zoom om Schalkwijk en er zijn afspraken gemaakt om
niet te bouwen in dit gebied.
Aanvankelijk was het plan dat er zonnepanelen op alle plassen in de Groene Zoom
zouden komen. Door verschillende partijen en door veel bewoners is bezwaar gemaakt
tegen de plannen om op de Meerwijkplas zonnepanelen te leggen. De gemeenteraad
heeft de plannen om zonnepanelen op de Meerwijkplas definitief ingetrokken. Besloten is
om vooralsnog geen plannen te maken om zonnepanelen te leggen op de Molenplas en
de Schouwbroekerplas. Het kan zijn dat bij bespreking van de RES 2.0 opnieuw gekeken
zal worden naar de mogelijkheden om zonnepanelen op deze plassen te leggen. De
wijkraden zullen zich actief blijven inzetten voor de natuurwaarden in de Groene Zoom en
zich blijven verzetten te het leggen van zonnepanelen op de plassen.

3. Warmtenet
Binnen de gemeenteraad is besloten om in het kader van de energie transitie in de wijk
Meerwijk een groot aantal woningen van het gas af te krijgen. In 2019 is een
klankbordgroep Warmtenet opgericht. In 2021 heeft deze klankbordgroep twee keer
vergaderd. Aanvankelijk zaten in de klankbordgroep vooral woningeigenaren.
Gaandeweg het traject bleek het niet haalbaar om aan deze groep een aanbod te doen
om aan te sluiten op warmtenet. De focus ligt nu op de aansluiting van de flats van
corporaties in Meerwijk. De woningcorporaties en de gemeente hebben hierover
overeenkomsten gesloten.
In 2022 zullen de plannen verder ontwikkeld worden. De wijkraad zal de plannen kritisch
volgen en aandacht blijven vragen voor de manier waarop de bewoners worden
geïnformeerd.

4. Jeugd
De gemeente heeft een contract met drie jongerenorganisaties die activiteiten aanbieden
aan kinderen en jongeren. Deze organisaties zijn Triple Threat, Heattrick en Stichting
Stad. In de schoolvakanties hebben zij veel activiteiten aangeboden, waaraan door veel
kinderen is meegedaan.
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Desalniettemin hebben wij binnen de wijkraden geconstateerd dat er te weinig
speelplekken zijn voor kinderen in Schalkwijk. Namens de vier wijkraden is hiervoor
aandacht gevraagd bij de gemeenteraad.

5. Locatie Domus Plus en Skaeve Huse
In de afgelopen jaren is de gemeente op zoek gegaan om locaties aan te wijzen voor het
vestigen van Domus Plus of Skaeve Huse. Dit zijn woonvoorzieningen voor mensen met
verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek die elders niet te handhaven
zijn.
In 2021 zijn vier locaties aangewezen, waarvan één aan de Boerhaavelaan. De wijkraad
heeft deze ontwikkelingen gevolgd en samen met de andere wijkraden in Schalkwijk
gereageerd op deze plannen. Inmiddels zijn de plannen vastgesteld. Op de locatie aan
de Vergierdeweg worden de Skaeve Huse gevestigd en aan de Nieuweweg een Domus
plus.
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