Aan de fractievoorzitters van de Gemeenteraad te Haarlem

Geachte dames en heren,

Tijdens de jaarvergadering van de Wijkraad Meerwijk op 26 maar 2018 heb ik
aandacht gevraagd voor het ontmoetingscentrum Da Vinci aan het Leonardo da
Vinciplein in Meerwijk.
Als wijkbewoner, adviserend wijkraadslid en vrijwilligster in het centrum heb ik
mijn bezorgdheid uitgesproken over de toekomst. Op advies en aandringen van
de aanwezigen wil ik mijn bezorgdheid graag met u delen.
Het is bijna een jaar geleden dat feestelijk het nieuwe ontmoetingscentrum Da
Vinci door wethouder Botter is geopend. Daar is een lange geschiedenis aan
vooraf gegaan. 50 jaar lang heeft Meerwijk een bloeiend wijkcentrum gehad. Er
waren veel activiteiten op sociaal, cultureel en religieus gebied. 12 jaar geleden
moest dit wijkcentrum gesloopt worden. Als tegenprestatie is beloofd om een
nieuw wijkgebouw in te passen in het project Meerwijk-Centrum, dat bedoeld
is om een verpauperde wijk een lift omhoog te geven. Tot twee keer toe is dit
een mislukking geworden. Door de hoge huur, die de gemeente voor het
gebruik heeft gevraagd, zijn de gebruikers vertrokken en heeft het gebouw
twee keer geruime tijd leeg gestaan. Meerwijk bleef hierdoor verstoken van
een ontmoetingsplek, terwijl, gezien de bevolkingssamenstelling, de behoefte
in de wijk groot is.
Wethouder Botter en de wijkraad hebben zich ingespannen om voor een
oplossing te zorgen. In 2017 is het pand grondig verbouwd en opnieuw
ingericht. Om het zover te laten komen heeft Dock een belangrijke bijdrage
geleverd door de werkzaamheden van De Kas in Meerwijk te beëindigen en de
rol als hoofdhuurder van het ontmoetingscentrum te aanvaarden.
Verschillende welzijnsorganisaties hebben inmiddels hun intrek genomen in het
vernieuwde pand. Tevens kwam er een wijkkantine als ontmoetingsplek voor
de bewoners. De wijkkantine heeft voor twee jaar een ondersteuningssubsidie
gekregen van €20.000,- als bijdrage in de huur. De bedoeling was dat de
kantine daarna zelf dit bedrag zou kunnen opbrengen en daarna het beheer
door de bewoners zou worden overgenomen.

Geconstateerd moet echter worden dat dit een brug te ver is in Meerwijk. De
samenstelling van de wijk draagt er in belangrijke mate toe bij dat het
gevraagde bedrag niet wordt gehaald.
Het zou bijzonder te betreuren zijn als daarmee aan dit project een eind zou
moeten worden gemaakt.
Meerwijk is een van de meest kwetsbare wijken van Haarlem. Dit wijk kent het
hoogste percentage sociale huur, het grootste aantal bijstandsuitkeringen en er
is sprake van vereenzaming als gevolg van het grote aantal ouderen. De
wijkkantine blijkt met ondersteuning van Dock aan een grote behoefte te
voldoen. Het aantal deelnemers aan activiteiten groeit gestadig en steeds meer
alleenstaande ouderen vinden er een ontmoetingsplek. Ook het in gang gezette
project Wijkdorp Meerwijk, met als doelstelling ouderen langer zelfstandig
thuis te laten wonen, maakt het openhouden van de wijkkantine wenselijk,
zelfs noodzakelijk. In toenemende mate wordt gebruikt gemaakt van de
mogelijkheid om gezamenlijk de avondmaaltijd te gebruiken.
Wij vragen u daarom om bij de bespreking van de kadernota een structurele
oplossing te vinden voor het tekort van €20.000,- en zo de belofte in te lossen
om na de sloop van het oude buurtcentrum Meerwijk het vooruitzicht te
bieden op een wijkcentrum dat langer zal gaan functioneren als zijn twee
voorgangers.
Wij hopen op uw begrip en steun

Namens alle gebruikers en vrijwilligers van het Centrum voor Ontmoeting Da
Vinci,

Liesbeth Groenewegen-Flameling

