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CONCEPT Verslag jaarvergadering wijkraad Meerwijk 

Dinsdag 21 juni 2022, 19:30u – 21:15u 
Da Vinci, Leonardo da Vinciplein 73, Haarlem 

  

Deelnemers: 
Aan deze vergadering is deelgenomen door 8 bewoners, door de burgemeester en 2 vertegenwoordigers van 
de gemeente, door vertegenwoordigers van andere wijkraden in Schalkwijk en door leden van de wijkraad.  
  

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter van de wijkraad opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 
2. Korte kennismakingsronde 

Alle aanwezigen stellen zich voor en geven aan op welke manier zij betrokken zijn bij de wijk. 
 

3. Jaarverslag 2021  
Aan de hand van het aan de deelnemers uitgereikte jaarverslag neemt voorzitter deze door. Aan de orde 
komen o.a.: 
- Overleg met partijen waarmee wordt samengewerkt, waaronder de vier wijkraden van Schalkwijk, de 

gemeente, de stadsdeelbestuurder en samenwerking binnen de wijk. 
- Belangrijke onderwerpen voor de wijkraad in 2021, waaronder IVORIM, zonnepanelen op de plassen,  

jeugd, Domus Plus en Skaeve Huse. 
Het volledige verslag is te lezen op de website van de wijkraad. 

 
4. Financieel verslag 2021 

Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de voorzitter een toelichting op het aan alle aanwezigen 
uitgereikte overzicht van de financiële verantwoording. Het verslag is tevens te vinden op de website van 
de wijkraad. 
De Kascommissie heeft de financiële stukken goedgekeurd.  
De vergadering besluit het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  
 

5. Verkiezing leden van de wijkraad 
Jan Bos en Marian Matthijsse – conform het rooster aftredend en beide herkiesbaar – zijn voor de 
komende periode herkozen door de vergadering. 
 

6. Vragen aan de wijkraad 

• Een bewoonster laat weten dat er - toen zij in de Henri Dunantstraat kwam wonen - sprake was van 
een klein boompje, niet meer dan een tak. Op dit moment – vele jaren later -  is dit uitgegroeid tot 
een boom van zo’n 30 meter hoog. De boom ontneemt alle zonlicht, de wortels zorgen voor 
scheef- of schuinliggende stoeptegels en bij hardere wind breken takken af. Zij heeft zo’n tak op 
haar hoofd gekregen. Navraag bij Spaarnelanden leerde dat zij er niets aan kunnen doen, omdat zij 
hiervoor nooit opdracht hebben gekregen. 
De vertegenwoordiger van de gemeente zal op zich nemen om dit te bespreken met de 
betreffende afdeling binnen de gemeente.  

• Melding van een bewoonster: overlast van jongeren. De overlast bestaat uit achtergelaten rommel, 
zoals flesjes, blikjes, lachgaspatronen en restanten van overig drugsgebruik, alsmede 
geluidsoverlast later op de avond door luid praten, vaak vlak onder de balkons van bewoners. 
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Meermalen is hiervoor de politie gebeld, maar geconstateerd wordt dat deze lang niet altijd 
poolshoogte komt nemen. Ook Handhaving is hierover benaderd, maar zij komen alleen overdag, 
vaak op tijdstippen dat de genoemde jongeren nog liggen te slapen. De bewoners zijn meermalen 
met de jongeren in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken werd haar ook duidelijk dat sommigen 
zelfs willen stoppen met blowen, maar niet weten hoe. Hun ouders mogen hier niets van weten, 
aldus de jongeren. 
Gepleit wordt voor disciplinair overleg met partijen als de Buurtouders, Handhaving, politie en de 
wijkregisseur van Elan Wonen. Naast het handhaven op - en terugdringen van de overlast ook 
hulpverlening voor een deel van deze jongeren nodig is. 
De voorzitter van de wijkraad heeft dit al met de gemeente gesproken. Er is in het Aziëpark een 
overdekte picknicktafels geplaatst, waarvan veel gebruik wordt gemaakt door jongeren. Wellicht 
dat een dergelijke oplossing ook hier toepasbaar is. 
Een andere bewoonster meldt dat aan het eind van de Bernadottelaan eerder een picknicktafel is 
afgebrand, maar dat hier tot op heden niets voor teruggeplaatst is. 
Een vertegenwoordiger van de wijkraad Boerhaavewijk meldt dat Dock dit niet meer in ‘hun 
pakket’ hebben. Het wordt nu door Triple Thread gedaan. Echter, zij doen geen ambulant werk, 
met andere woorden: zij gaan dus niet op pad om het gesprek met de jongeren aan te gaan. 
Meerdere aanwezigen spreken hun ongenoegen uit van de schijnbare afwezigheid van de 
wijkagent in het algemeen en in dit kader in het bijzonder. 
Als eventuele oplossing wordt aangedragen de struiken tussen de twee parkeerplaatsen te 
verwijderen, zodat er een doorkijk ontstaat en jongeren niet meer aan het zicht onttrokken 
worden. De vraag is wie hiervoor benaderd moet worden. 
Desgevraagd geeft een vertegenwoordiger van de gemeente aan dit binnen de organisatie op te 
pakken.  

• Klacht van een bewoner van de Elsa Brandstromstraat betreffende een zeer hoge boom. Vanaf zijn 
balkon kan hij de takken vastpakken. Hij verzoekt of hier iets aan gedaan kan worden. 

• Problematiek in een flat van Ymere is verergerd: de ramen zijn ingegooid bij een bewoner. 
Hierdoor voelen andere bewoners zich niet meer veilig in hun eigen woning. Dit is bekend bij de 
politie en bij woningcorporatie Ymere. Deze laatste doet geen moeite de ramen te herstellen. 
Het blijkt zo te zijn dat beide wijkbeheerders van Ymere momenteel afwezig zijn in verband met 
ziekte en dat dit een reden is dat het niet opgepakt wordt. 

• Naar aanleiding van het ter sprake gekomen ontbreken van veilige, groene en goed onderhouden 
speelterreinen voor kinderen vraagt de burgemeester hoe het vroeger dan ging met buitenspelen. 
Het antwoord van een lid van de wijkraad: vroeger was er een grote speeltuin en meerdere 
pleintjes waar kinderen terecht konden waarvoor zij de wijk niet hoefden te verlaten en geen 
drukke weg moesten oversteken. Zij is zelf als werkende moeder lang niet altijd in de gelegenheid 
haar kind ergens naar toe te brengen. Hij is nog te klein om op eigen houtje door het drukke 
verkeer naar een speel- of sportgelegenheid. Daarbij is het ook steeds drukker geworden op straat. 
De voorzitter van de wijkraad zegt dat er best veel groen  in en om de wijk aanwezig is, maar geen 
veilige  plekken voor kinderen om te spelen. 

• Een lid van de wijkraad noemt de grote overlast van vuil, met name bij groenbakken. De bakken 
puilen uit, er wordt vuil ingegooid wat daar niet thuishoort (plastic) en meeuwen zorgen voor de 
verspreiding van de rommel door de wijk. Spaarnelanden neemt het niet mee: de groenbakken 
staan niet op de lijst van het ophalen van restafval. Vervolgens worden de groenbakken op de 
ronde niet geleegd omdat er vuilnis tussen zit wat er niet bij mag zitten.  
De burgemeester antwoordt dat dit niet zozeer een probleem is dat bij Spaarnelanden ligt. De 
bedoeling is toch echt dat afval gescheiden wordt. Er kan beter gekeken worden naar: hoe lossen 
we dit samen op? Duidelijk is dat er iets móet gebeuren, het is een probleem van de samenleving. 
Liesbeth zegt dat dit mede veroorzaakt wordt doordat er in de wijk ontzettend veel mensen wonen 
die geen enkele ‘feeling’ hebben met het wel en wee van de wijk. 
De voorzitter van de wijkraad beaamt dat dit herkenbaar is en dat dit niet alleen in Meerwijk 
speelt. Het is vaak voor mensen moeilijk om te begrijpen hoe afval gescheiden moet worden. Een 
lid van de wijkraad merkt op dat je niet iedereen over één kam moet scheren. Hij kent voldoende 
mensen die het echt wel willen. Het is vooral van belang dat je het gesprek aangaat en uitlegt hoe 
e.e.a. werkt en waarom. De meeste mensen zullen hier echt wel gehoor aan geven, uitzonderingen 
daargelaten. 
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7. Versterking van  de wijkraad 
Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren heeft de wijkraad meer actieve leden nodig die zich willen 
inzetten voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten en mensen die ambtelijke stukken kunnen lezen 
en daar een reactie op kunnen schrijven. De voorzitter van de wijkraad vraagt of er ideeën zijn wat de 
wijkraad kan doen om meer mensen te interesseren voor de wijkraad. Ook hoort zij het graag wanneer 
iemand van mening is dat de wijkraad misschien iets niet goed doet. 
 
Er is weinig animo voor activiteiten onder de wijkbewoners. Ongeveer 60% van de mensen in Meerwijk 
heeft een andere culturele achtergrond en de wijkraad kan deze mensen niet bereiken, aldus de voorzitter. 
 
Een vertegenwoordiger van de wijkraad Boerhaavewijk vertelt over hun ervaringen. Het is natuurlijk 
helemaal geweldig dat je als wijkraad activiteiten wilt organiseren en daarmee mensen samen wilt 
brengen. Wat hierbij echt nodig is, is dat je bewoners – met name die uit andere culturen – vraagt wat zíj 
zouden willen. In de Boerhaavewijk hebben wij onlangs met vijf verschillende organisaties ‘Proeven en 
Ruiken van andere culturen’ georganiseerd. Dit resulteerde in vijf keer verschillende hapjes. Men hoefde 
zich hiervoor niet aan te melden; je kon gewoon aanschuiven. 
 
Een lid van de wijkraad zegt dat de wijkraad weinig contacten heeft met andere organisaties. Binnen de 
wijkraad is er iemand nodig die deze contacten legt en onderhoudt. 
 
Een ander lid van de wijkraad vertelt dat er een voorstel ligt om – net als in Molenwijk – eens per week een 
spreekuur te houden met de wijkraad, de wijkagent, Handhaving, woningcorporatie (en sinds kort ook de 
assistente van een huisarts). Het organiseren hiervan komt telkens op dezelfde mensen neer; op een 
gegeven moment is de rek er uit. Ook om dit op te pakken zijn mensen nodig. 
 
De burgemeester merkt op dat sommige mensen geen zin hebben om altijd maar te praten of te 
vergaderen, maar misschien wel in eens in de zoveel tijd iets organiseren. 
 
 
Een vertegenwoordiger van de gemeente meldt dat er – themagewijs – diverse overleggen komen met 
diverse organisaties om tot samenwerking te komen. 
 
Een bewoonster stelt voor om kleinschalige activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld per buurt. Mensen 
hebben elkaar vaak wel eerder gezien in de straat of buurt, wat de drempelverlagend kan zijn bij het willen 
deelnemen aan een activiteit. De voorzitter van de wijkraad bedankt haar voor deze goede suggestie.  
 
Een vertegenwoordiger van de gemeente zegt dat in een ideale situatie de samenstelling van de wijkraad 
een afspiegeling is van de bewoners in de wijk. De voorzitter van de wijkraad beaamt dit, maar geeft aan 
dat dit lastig om te realiseren. 
De burgemeester zegt dat het probleem van vertegenwoordiging van bewoners in de wijkraad ook speelt  
in de andere wijken van Haarlem. De wijkraden werken er hard aan mensen te bereiken, maar dit schijnt 
maar niet te lukken. De gemeente en de wijkraden zouden samen een manier moeten vinden bewoners te 
bereiken en te motiveren. 
De voorzitter van de wijkraad merkt op dat initiatieven van bewoners vaak niet opgevolgd worden, hetgeen 
tot teleurstelling leidt. Diverse initiatieven worden afgewezen door de gemeente, waardoor de betreffende 
bewoners zich niet gehoord voelen. Dit komt hun motivatie iets voor de wijk te willen initiëren niet ten 
goede. 
De burgemeester reageert hierop door te zeggen dat de gemeente en wijkraden elkaar hierin moeten 
helpen. Verder is het bij de gemeente van belang e.e.a. minder ‘stroperig’ te laten verlopen. 
 

8. Vertrek Liesbeth Groenewegen 
De voorzitter van de wijkraad laat weten het erg jammer te vinden dat Liesbeth haar werkzaamheden 
binnen de wijkraad zal neerleggen en vertrekt als wijkraadslid. Zij zegt altijd erg veel steun aan haar te 
hebben gehad en bedankt Liesbeth voor haar niet aflatende aanpak. Tevens wijst de voorzitter op het 
blijvende en zichtbare resultaat als gevolg van haar inspanningen: de kleurige mozaïek op het Leonardo da 
Vinciplein. Liesbeth krijgt een luid applaus. 
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9. Afsluiting 
Ter afsluiting geeft de voorzitter het woord aan de burgemeester: 
 
‘Als het enigszins kan, kom ik naar de jaarvergadering van de wijkraad. Er heerst hier een goede sfeer. 
Verder is de wijkraad een enorm belangrijke schakel in de communicatie tussen bewoners en gemeente, 
zoals bij de vorige jaarvergadering in oktober met betrekking tot IVORIM.’ 

 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst de aanwezigen een fijne zomer. 


