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HOOFDSTUK 1
1.1

WIJKCONTRACT

Inleiding

De gemeente en de partners hebben de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan met het werken via wijkcontracten. Dit is in pilotvorm gebeurd via twee rondes
van vijf wijkcontracten. De partners hebben het werken via wijkcontracten meerdere malen geëvalueerd.
De verschillende evaluaties met de betrokken partners hebben aanbevelingen opgeleverd, die zijn gebruikt voor het verbeteren van het instrument
wijkcontract:
-

Doorgaan met de wijkcontracten, in de wijken die dat willen;
Een passende rol voor de wijkraad (ophalen van de vraag uit de wijk, zonodig met
professionele ondersteuning);
Betere afstemming van het aanbod van de partners op de vraag uit de wijk;
Uitvoering binnen de huidige beschikbare financiële en personele middelen van de partners (het wijkcontract leidt niet tot uitbreiding).
Vooral bewoners met goede initiatieven faciliteren naast het creëren van draagvlak voor initiatieven van professionals.

Voor het slagen van de wijkcontracten nieuwe stijl is verwachtingenmanagement (uitvoering binnen de huidige financiële en personele middelen) en
regelmatige communicatie over de uitvoering (ook als er géén nieuws te melden is!) van groot belang.
1.2
Wijkgericht en vraaggestuurd werken
In de afgelopen jaren is het wijkgericht werken synoniem geworden voor vraaggestuurd werken in de wijken. Wijkgericht werken is het concreet aanpakken
van problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in samenwerking met bewoners en partners in de wijk. Hierbij is gebleken dat de wijk het
vertrekpunt is om samen de problemen te signaleren en pragmatisch op te lossen.
1.3
Doorontwikkeling van het wijkcontract
Het basisconcept van het wijkcontract houden we vast: vraag ophalen uit de wijk, partners bekijken aan welke vragen voldaan kan worden, afspraken
vastleggen, afspraak is afspraak.
Meerwijk heeft een wijkcontract afgesloten. Dit wijkcontract loopt tot 31 december 2014. Dan moeten de afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd en
resultaten zijn bereikt, dan wel concrete afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de activiteiten.
Het wijkcontract is het resultaat van de inspanningen van de deelnemende organisaties: Wijkraad Meerwijk, de Politie, de Corporaties, Spaarnelanden en de
gemeente Haarlem.
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1.4

Vertegenwoordigers van de partners in het wijkcontract Meerwijk zijn:

Gemeente Haarlem afd. GOB.

Gebiedsverbinder Michel de Graaf

Gemeente Haarlem afd. H.O.O.
Gemeente Haarlem afd. GOB.

Teamleider Schalkwijk, Hakima Sallemine
Beheerder Gebied Khalil Khuwam

Wijkraad

Dhr H. D’haene

corporaties Ymere
Pré Wonen
Elan Wonen
Spaarnelanden

Edgar van Munster
Joke Vink
Casper de France
Kees Kulk

1.5

Organisatie en communicatie

Terugkoppeling en voortgang van de activiteiten worden bewaakt in de volgende overleggen:
a.

Wijkgesprekken met de wijkraad Meerwijk De frequentie van dit overleg is 4 keer per jaar. Terugkoppeling vindt plaats tussen wijkraad en gemeente,
eventueel aangevuld met de partners uit het wijkcontract.

b.

Wijkraadsvergadering
In de wijkraadsvergadering vindt periodiek terugkoppeling plaats tussen de hele wijkraad en vertegenwoordigers van de werkgroepen, gemeente en
eventueel met de partners uit het wijkcontract.

c.

Kernteam Leefbaarheid en Veiligheid (gemeentelijk)
In het kernteam Leefbaarheid en Veiligheid, eventueel aangevuld met een afvaardiging van de andere partners van de wijkcontracten, vindt
afstemming plaats over de voortgang van de wijkcontracten. Het kernteam komt eens in de zes weken bij elkaar en wordt gevormd door de afdelingen
GOB, Veiligheid, Handhaving en de Politie. De gebiedsverbinder zit dit overleg voor.

d.

Gebiedsteam Schalkwijk (gemeentelijk)
In het gebiedsteam eventueel aangevuld met een afvaardiging van de andere partners van de wijkcontracten, vindt deze afstemming eveneens plaats.
Dit team komt elke week en spreekt over onderwerpen uit heel Schalkwijk, dit onder voorzitterschap van de gebiedsmanager.
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e.

Bestuurlijk overleg met de stadsdeelwethouder
Eens in 2 maanden vindt terugkoppeling plaats in het bestuurlijk overleg met de stadsdeelwethouder.

De uitvoering van het wijkcontract vindt plaats in 2013/2014. De gemeente, de partners en de bewoners(organisatie) voeren het wijkcontract gezamenlijk uit.
Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de structurele overleggen.
Het wijkcontract staat onder supervisie van de gebiedsverbinder. Hij bespreekt de voortgang in het wijkgesprek, de wijkraadsvergadering en/of binnen de
kernteams. De gebiedsverbinder is verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden, de voortgangsbewaking en het signaleren van knelpunten.
Knelpunten die de gebiedsverbinder niet kan oplossen schaalt hij op.
De wijkraad houdt de bewoners en andere betrokkenen op de hoogte van de voortgang via hun wijkkrant die periodiek huis aan huis wordt verspreid en via de
website. Ook de gemeente houdt de voortgang van de resultaten bij op de website van Mijn Wijk.
In het blad Mijn Schalkwijk zal twee keer per jaar de voortgang van het wijkcontract onder de aandacht worden gebracht
De bestuurlijk verantwoordelijke wethouder voor het wijkcontract Meerwijk is de stadsdeelportefeuillehouder de heer Jan Nieuwenburg.
1.6 Ondertekening
De partners leggen zich met de ondertekening van dit wijkcontract vast om de afspraken uit het contract uit te voeren. In het contract zijn de doelen, de
resultaten, de activiteiten en de andere verplichtingen van de partners zo concreet mogelijk vastgelegd. Zo is helder wat iedere partij moet doen.
1.7

Uitvoering wijkcontract

De basis voor het wijkcontract zijn de wensen die in de buurt leven en geïnventariseerd zijn aan de hand van twee wijkschouwen in 2012 en 2013 en de
informatie uit het klantenpanel van Pré Wonen op 2 juli 2012. Naar aanleiding daarvan is een proces met bewoners en partners ingezet om een aanpak voor
Meerwijk te ontwikkelen. Er zijn diverse overleggen geweest om dit wijkcontract tot stand te brengen. Met name de corporaties, de wijkraad, Spaarnelanden
en de gemeente zijn hier bij betrokken geweest.
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HOOFDSTUK 2

ACTIVITEITEN

2.1. In onderstaand schema worden de diverse activiteiten per locatie beschreven.
Plaats
Leonardo da
Vinciplein

Omschrijving
Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

Actie
Het schoolplein wordt 1x per week
geveegd

Door wie
SRO

Resultaat
Plein is schoon

1.

a.

1.

b.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

De trap naar het bovenplein wordt
volgens B-kwaliteit bijgehouden

Spaarnelanden

Schone trap

1.

c.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

De nooduitgang van de Vomar wordt
volgens B-kwaliteit bijgehouden

Spaarnelanden

Schone uitgang

1.

d.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

De beglazing van de nooduitgang wordt Khalil vraagt
1 x per kwartaal schoongemaakt
offerte aan
Vomar

Schone uitgang

1.

e.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

1 x per jaar dak schoonmaken, 2 x per
jaar het plein schoonspuiten

Allround

Schoon plein

1.

f.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

Het (beneden)plein wordt volgens Bkwaliteit bijgehouden

Spaarnelanden

Schoon plein

1.

g.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

het zwerfvuil in de hele gracht wordt 1 x Spaarnelanden
per 2 weken verwijderd
i.o.m. Rijnland

Schone gracht

1.

h.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

Rijnland /
Spaarnelanden

Schone groenstroken

1.

i.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

het zwerfvuil op de groenstroken langs
de gracht wordt volgens B-kwaliteit
bijgehouden
Prullenbakken op het beneden- en
bovenplein worden volgens B-kwaliteit
bijgehouden

Spaarnelanden

Bruikbare prullenbakken
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1.

j.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

Gemeente neemt initiatief met
winkeliers voor hun bijdrage aan het
schoonhouden van het plein. Te denken
valt aan het vegen en opruimen na
sluitingstijd.

Gemeente - DB

Winkeliers dragen
medeverantwoordelijkheid voor het
schoonhouden van het
plein

1.

k.

Leonardo da
Vinciplein

Informatie Leonardo da Vinciplein, zie
"Achtergrondinformatie"

Na melding wordt verlichting van het
plein binnen een maand hersteld

Gemeente - DB
i.o.m. Stam
Heerhugowaard

Een veilig plein

1.

l.

Leonardo da
Vinciplein

De klachten over lastige hangjeugd bij de Vomar
en het plein blijven met regelmaat terugkomen.

Uiterlijk 1 juni plaatsen van hogere
hekken en sluiting van het schoolplein
in de nachtelijke uren, vanaf 22.00 uur.
Open door Op Stoom, dicht door HOO.

Politie /
handhaving

Een veilige
woonomgeving

1.

m. Leonardo da
Vinciplein

De klachten over lastige hangjeugd bij de Vomar
en het plein blijven met regelmaat terugkomen.

Afhankelijk van meldingen wekelijkse
controle en handhaven

Een veilige
woonomgeving

1.

n.

Leonardo da
Vinciplein

Rond het plein en vooral bij de scholen en de
ondergrondse containers is sprake van fout
parkeren en overlast van illegaal grof vuil

Wekelijkse controle en preventief
surveilleren, door het bikerteam van
HOO

Politie /
handhaving
Regie gemeente
Handhaving

1.

o.

Leonardo da
Vinciplein

Rond het plein en vooral bij de scholen en de
ondergrondse containers is sprake van fout
parkeren en overlast van illegaal grof vuil

Na melding van bewoners of corporaties Handhaving
binnen 48 uur actie

Een schone en veilige
woonomgeving

2.

a.

Waterloop van Bij de pannakooi ontbreken een afvalbak en een
Bernadotte-laan spelregelbord, bak moet via de VVE worden
tot Briandlaan aangevraagd, het legen van de bakken in overleg.

plaatsen binnen twee maanden, is
besteld

Minder zwerfvuil
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2.

b.

Waterloop van Bij een van de dwarsstraten (Jan van de
Bernadotte-laan Boschstraat) staat altijd water
tot Briandlaan

2.

c.

3.

4.

a.

4.

b.

Gemeente - DB

Geen wateroverlast

Waterloop van Afronden van de wandelroute van Briandlaan naar Het verzoek is een pad aanleggen
Bernadotte-laan Bernadottelaan
binnen looptijd wijkcontract. Dit doen
tot Briandlaan
we niet; afhankelijk van de ontwikkeling
wordt bekeken of het te programmeren
valt.
Bomen in
Er zijn bomen geplant bij de nieuwbouw van
Inventarisatie van dode en zieke bomen
Meerwijk
projecten zoals de waterloop en Meerwijk
in het voorjaar 2013. Vervanging in de
centrum, waarvan een aantal niet aangeslagen is. herfst 2013. De beheerder gebied zet de
Ook bij bestaande bomen is geconstateerd dat een procedure op papier (Khalil i.s.m. Marc)
aantal aan vervanging toe zijn Bertha van
Suttnerstraat.
Vervuilde
Er wordt slecht geveegd in de straten van
Duidelijke afspraken rond veegschema’s
straten
Meerwijk. Er zijn plekken waar het afgevallen
tussen de corporaties en Spaarnelanden
blad van jaren geleden nog ligt.
(parkeerterreinen).
Wordt volgens B-kwaliteit bijgehouden

Gemeente OGV (MJP)

Definitieve afronding
project waterloop

Gemeente - DB

Bomenstand weer op
niveau

Spaarnelanden,
corporaties en
gemeente

Zowel straten, pleinen en
parkeerhavens zijn schoon

Vervuilde
straten, stap 1.

Spaarnelanden
Gemeente en
wijkraad

Zowel straten, pleinen en
parkeerhavens zijn schoon

In het reguliere werk een intensieve veegbeurt
voor de gehele ringweg bestaande uit:
Stresemannlaan, Braillelaan, Marthin Luther
Kinglaan, Erasmuslaan, Bernadottelaan
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4.

c.

Vervuilde
straten, stap 2.

In het reguliere werk een intensieve veegbeurt
voor de Pa vd Steurtraat, Rousseaustraat, Rudolf
Steinerstraat. Opmerking: dit zijn smalle straten
rond drie hoge galerijflats. Deze galerijflats,
inclusief parkeerterrein, zijn eigendom van Pre
Wonen. Het parkeerterrein wordt iedere twee
weken geveegd. Pre wonen heeft toegezegd
aansluitend aan de intensieve veegactie van
Spaarnelanden haar parkeerterrein te vegen.

4.

d.

Vervuilde
straten, stap 3.

4.

e.

Onveilige
stoepen en
wegen

5.

a.

5.

Spaarnelanden
Gemeente en
wijkraad

Zowel straten, pleinen en
parkeerhavens zijn schoon

In het reguliere werk een intensieve veegbeurt van De wijkraad en de corporaties willen
de Aletta Jabosstraat, Cornelia de Langestraat en zich inzetten om d.m.v flyers en borden
Florence Nigtingalestraat.
het verzoek om niet te parkeren te
benadrukken zodat Spaarnelanden
zoveel mogelijk ruim baan krijgt. Flyers
voor kosten gemeente
Door wortelopdruk en slecht onderhoud aan de
Wegen stoepen en parkeerplaatsen
wegen zijn er onveilige situaties ontstaan voor
herstellen of herbestraten
voetgangers en automobilisten. De volgende
straten behoeven bijzondere aandacht:
Bernadottelaan, Stresemannlaan, Cornelia de
lange straat, Jan van de Boschstraat, Bertha van
Suttnerstraat.

Spaarnelanden/
Wijkraad /
corporaties

Zowel straten, pleinen en
parkeerhavens zijn schoon

Gemeente - DB

Veilig en begaanbare
stoepen en wegen

Groen: perken,
groenstroken

Het groen op de kopse kanten van flats en rijtjes
eengezinswoningen is aan vervanging toe:

herplanten met een gevarieerde
beplanting

Gemeente – DB
i.s.m. bewoners

Nette uitstraling van het
groen

b.

Groen: perken,
groenstroken

-Mathilde Wredestraat-Bertha van Suttnerstraat

herplanten met een gevarieerde
beplanting

Gemeente – DB
i.s.m. bewoners

Nette uitstraling van het
groen

5.

c.

Groen: perken,
groenstroken

-Alette Jacobstraat-Mary Fleischmanstraat

herplanten met een gevarieerde
beplanting

Gemeente – DB
i.s.m. bewoners

Nette uitstraling van het
groen

5.

d.

Groen: perken,
groenstroken

-Braillelaan- William Booth straat

herplanten met een gevarieerde
beplanting

Gemeente – DB
i.s.m. bewoners

Nette uitstraling van het
groen
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winter diverse intensieve veegrondes,
waarbij parkeerders wordt verzocht hun
auto’s elders te parkeren

10

5.

e.

Groen: perken,
groenstroken

-Spoelderstraat-Rousseaustraat

herplanten met een gevarieerde
beplanting

Gemeente – DB
i.s.m. bewoners

Nette uitstraling van het
groen

5.

f.

Groen: perken,
groenstroken

-Pa v.d. Steurstraat-Pestalozzistraat

herplanten met een gevarieerde
beplanting

Gemeente – DB
i.s.m. bewoners

Nette uitstraling van het
groen

5.

g.

Groen: perken,
groenstroken

-Montessoristraat-Rudolf Steinerstraat

herplanten met een gevarieerde
beplanting

Gemeente – DB
i.s.m. bewoners

Nette uitstraling van het
groen

5.

h.

Groen: perken,
groenstroken

Groenstroken met de status van bosplantsoen:

Moeten 1 x per jaar gesnoeid worden.

Gemeente – DB
i.s.m. bewoners

Nette uitstraling van het
groen

5.

i.

Groen: perken,
groenstroken

-Alette Jacobstraat

Moeten 1 x per jaar gesnoeid worden.

Gemeente – DB
i.s.m. bewoners

Nette uitstraling van het
groen

5.

j.

Groen: perken,
groenstroken

-Achterkant Stresemanlaan bij parkeerterrein
laatste flat van de Braillelaan

Moeten 1 x per jaar gesnoeid worden.

Gemeente – DB

Nette uitstraling van het
groen

5.

k.

Groen: perken,
groenstroken

-Stresemanlaan naast nr. 40( naast gymzaal)

Moeten 1 x per jaar gesnoeid worden.

Gemeente – DB

Nette uitstraling van het
groen

5.

l.

Groen: perken,
groenstroken

F. Nansenstraat tegen het woonkamp aan

Rigoreus snoeien in het poortje tussen
achterkant woonhuizen en het kamp.

Gemeente - DB

5.

m. Groen: perken,
groenstroken

-Naast speelterrein en parkeerterrein woningen
Bernadottelaan, hoek Stresemanlaan

Meenemen in veegroute

Spaarnelanden
Gemeente - DB

5.

n.

Groen: perken,
groenstroken

-Op de Braillelaan bij de ingangen van de flats(
78-100)moet de te hoge bosschage gesnoeid in
verband met zichtbaarheid en dus veiligheid.

snoeien tot laag niveau

Gemeente - DB

5.

o.

Groen: perken,
groenstroken

1x per jaar snoeien en meenemen in
maaicyclus

Gemeente - DB

5.

p.

Groen: perken,
groenstroken

Mathilde Wredestraat ,aansluitend aan
parkeerterrein begroeiíng armoedig langs
grasveld aan parkeerterrein Erasmuslaan flat
vernieuwen
Alette Jacobstraat: in haag tussen de afscheiding
met de weg en parkeergarages zit een
“olifantenpaadje”.

Inboeten haag, daarmee paadje
opheffen en maatregelen om te
voorkomen.

Gemeente - DB
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5.

q.

Groen: perken,
groenstroken

Cornelia de langestraat: afscheiding tussen
parkeerhavens en de weg is zwaar beschadig

Herstel werkzaamheden uitvoeren
binnen looptijd wijkcontract

Gemeente - DB

Uitvoering Spaarnelanden

6.

Briandlaan

er moet binnen twee maanden na
ondertekening van het wijkcontract een
lichtmeting zijn gedaan en de situatie
aangepast

Gemeente - DB

Veilige oversteekplaats

7.

Rousseaustraat

Verlichting bij het zebra te zwak. Door een
duidelijker afstemming met de acties van de
corporaties, het controleren van de
werkzaamheden van de medewerkers en de
samenwerking met het meldpunt, kan er nog veel
verbeteren: pad op de hoogte van de bocht bij het
R-Net
Het parkeerterrein Rousseaustraat is door
wortelopdruk bijna niet meer te gebruiken als
parkeerplaats

bomen verwijderen, parkeerplaats
herstellen

Pre Wonen

Parkeerplaats is hersteld

8.

a.

Onderhoud
straten

Door diverse oorzaken staat er na hevige regenval 1 x per jaar de kolken legen.
veel water in de straten
Spaarnelanden verzorgt de meldingen.

Gemeente/ Van
de Wiel

Begaanbare straten

8.

b.

Onderhoud
straten

De toestand van de buurtwegen in Meerwijk is
slecht. Er zijn veel verzakte straten, Prioriteit
echter heeft de ringweg.

Afmaken van de Bernadottelaan tot aan
de Aziëweg

Gemeente OGV (MJP asfalt)

Ringweg afgerond

8.

c.

Onderhoud
straten

Het voetpad tussen de flats Florence Nightingale
en de Cornelia de Lange straat is verzakt

Opnieuw betegelen of asfalteren

Gemeente

Veilige doorsteek

9 a.

Overig

Hek dagbesteding Emile Knapperstraat: (Nieuw
Unicum)

Gemeente

Uitstraling hekken op
niveau

9 b.

Overig

Hek Islamitische school ( gemeente)
Stresemanlaan hoek Braillelaan

In overleg met eigenaren dit verbeteren
door vervangen of reparatie en/of
schilderen.
In overleg met eigenaren dit verbeteren
door vervangen of reparatie en/of
schilderen.

Gemeente Vastgoed

Uitstraling hekken op
niveau

9 c.

Overig

Hek Pestalozzistraat ( Paswerk)

Gemeente

Uitstraling hekken op
niveau

9 d.

Overig

Spijkerboorpad 4

In overleg met eigenaren dit verbeteren
door vervangen of reparatie en/of
schilderen.
In overleg met eigenaren dit verbeteren
door vervangen of reparatie en/of
schilderen.

Gemeente

Uitstraling hekken op
niveau
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9 e.

Overig

Een breed gedragen wens van bewoners is het
Onderzoek of plaatsen van borden
plaatsen van (fatsoens)borden op speelplekken die mogelijk . Argumenteren waarom niet
hondenbezitters vragen om hun hond elders uit te
laten
Opknappen van de geveltuintjes langs de
Herstellen beplanting
Erasmus- Kinglaan en Braillelaan

Gemeente

Poepvrije speelplekken

Ymere

Vrolijke uitstraling straat

10 a.

Rest verzoeken

10 b.

Rest verzoeken

Stoepverlager waterloop in de Braillelaan

Toegankelijkheid verbeteren, is gebeurd. Gemeente

Rolstoeltoegankelijkheid

10 c.

Rest verzoeken

Bij de flitspaal op het groene wegje obstakels
neerleggen, zodat het onmogelijk is om door het
gras te rijden.

Sluipweg blokkeren, is gebeurd.

Gemeente

Veilige route

10 d

Meerwijkplas

naleving van de afspraken rond het beheerplan
Meerwijkplas.

Wordt uitgevoerd

Gemeente

Schone en veilige
omgeving

2.2. Eengezinswoningen Bernadottelaan en omgeving.
Pré Wonen werkt, samen met partners in de wijk, aan vitale en gewilde wijken. Dit gaat goed wanneer er samenhang en aansluiting is in de programma’s en
investeringen van de diverse partners in de wijk. Op deze manier versterken resultaten elkaar. Meerwijk is één van de aandachtswijken van Pré Wonen en de
komende jaren gaat de corporatie hier meer investeren. In aansluiting op de diverse activiteiten uit het wijkcontract, waaronder het afmaken van de ringweg en
verbeteringen van het openbare groen, start Pré Wonen in 2014 met de voorbereiding voor het verbeteren van de uitstraling van 307 eengezinswoningen in de
Bernadottelaan, Frobelstraat, Jan Ligthartstraat, Pa v.d. Steurstraat, Pestalozzistraat, Spoelderstraat, Montessoristraat, Rousseaustraat, Rudolf Steinerstraat,
Henri Dunantstraat, Zamenhofstraat, Jane Adamstraat, Kellogstraat, Gandhistraat en Tobias Asserstraat. De werkzaamheden worden in 2015 uitgevoerd.
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De besturen van Gemeente Haarlem, Wijkraad Meerwijk, de Politie, Spaarnelanden en de corporaties verbinden zich met de ondertekening van het
wijkcontract Meerwijk tot de uitvoering van de in dit wijkcontract beschreven activiteiten.
De samenwerkende partners stellen vast dat de inhoud van dit contract tot stand is gekomen op basis van gesprekken tussen de partners. De partners willen zo
een solide basis leggen voor het slagen van de activiteiten. Zij doen dit in de overtuiging dat de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale samenhang van de
wijk Meerwijk het meest gebaat is.

namens het gemeentebestuur van Haarlem

namens Wijkraad Meerwijk

Namens de Politie
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stadsdeelportefeuillehouder
Jan Nieuwenburg

voorzitter Hans D’haene

Dennis Burgstra
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Namens de corporaties:
Elan Wonen

Casper de France

Pré Wonen

Joke Vink

Ymere

Edgar van Munster

Namens Spaarnelanden

Kees Kulk
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