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Onderwerp  

Wijkaanpak Meerwijk 2023-2026 

 

Nummer 2023/45920 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid 

Afdeling PG 

Auteur Faber, M. 

Telefoonnummer 023-5115065 

Email mfaber@haarlem.nl 

Kernboodschap In het coalitieakkoord 2022-2026 is ruimte gemaakt voor een derde wijkaanpak in 

Haarlem.  Met deze informatienota informeert het college de commissie over de 

keuze voor een wijkaanpak in Meerwijk.  

Voor de wijkaanpak wordt een plan van aanpak gemaakt langs vier pijlers. De 

hoofddoelen voor de wijkaanpak zijn: 

1. We verbeteren de leefbaarheid en veiligheid in Meerwijk en pakken signalen 

van ondermijning aan. 

2. We versterken de sociale weerbaarheid van inwoners en ondernemers uit 

Meerwijk. Ook vergroten we de sociale cohesie. 

3. We verbeteren de fysieke leefomgeving zodat deze schoon, heel en veilig is. 

4. We versterken de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de wijk 

verbeteren de samenhang tussen de verschillende programma's. 

Het doel is om van Meerwijk een veiligere, duurzame en fijnere wijk maken waar 

de inwoners de kans krijgen om hun talent in te zetten. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Coalitieakkoord 2022-2026: Aan de slag voor een sociale groene en leefbare stad. 

Programmabegroting 2023-2027 

Besluit College  

d.d. 7 februari 2023 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/30-juni/19:30/Coalitieakkoord-2022-2026-Actie-Aan-de-slag-voor-een-sociale-groene-en-leefbare-stad.pdf
file://///ssc.lan/home/HLM/Vendelml/Downloads/Programmabegroting%202023-2027%20(incl.%20bijlagen)%20-%20webversie.pdf
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Inleiding  
Een wijkaanpak is een samenhangende aanpak in een wijk waar sprake is van een optelsom van 

uitdagingen op het gebied van het fysiek-, sociaal- en veiligheidsdomein. Wijkaanpakken hebben tot 

doel de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te versterken. Haarlem kent op dit moment twee 

wijkaanpakken: wijkaanpak Lelie in Noord (sinds 2015) en wijkaanpak Rozenprieel in Zuid-West 

(sinds 2017). Met deze nota informeert het college de raad over de keuze voor een wijkaanpak in  

Meerwijk.  

2. Kernboodschap 
Het college besluit om de komende jaren extra te investeren in de leefbaarheid en veiligheid van 

Meerwijk. Meerwijk is een kwetsbare wijk met veel potentie. Meerwijkers ervaren in vergelijking tot 

andere Haarlemmers meer sociaaleconomische problemen. De afstand tussen de inwoners van 

Meerwijk en de overheid is groot. Zowel de politie als partners in het sociaal domein geven aan dat 

zij het moeilijk vinden om met de inwoners van Meerwijk in contact te komen. Ook spelen er 

problemen met leefbaarheid en zijn er signalen over ondermijning in Meerwijk.  

De gemeente investeert de komende jaren fors in de openbare ruimte van Meerwijk. Wegen worden 

vervangen, de riolering wordt vernieuwd en de wijk wordt vergroend. Ook wordt in Meerwijk, als 

eerste wijk van Haarlem, een warmtenet aangelegd. Het centrale winkelcentrum Schalkwijk, dat 

onder Meerwijk valt, is volop in ontwikkeling met de komst van nieuwe winkels en horecazaken. 

Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op het dagelijks leven van de inwoners in Meerwijk, 

maar bieden ook een unieke kans om samen met onze ketenpartners en Meerwijkers met de wijk 

aan de slag te gaan. Daarom starten we een wijkaanpak in Meerwijk.  

3. Consequenties 

Het rapport, dat bijlage is van de informatienota, beschrijft op hoofdlijnen de keuze voor Meerwijk 

en de ambities die het college heeft met de wijkaanpak Meerwijk. De monitoring en uitwerking van 

de wijkaanpak komen terug in een jaarlijkse voortgangsrapportage. De uitwerking wordt met en voor 

Meerwijk vormgegeven en bestaat uit acties uit het sociaal-, fysiek- en veiligheidsdomein. De aanpak 

bestaat uit de volgende vier actielijnen:  

 

 We verbeteren de leefbaarheid en veiligheid in Meerwijk en pakken signalen van ondermijning 

aan. 

 We versterken de sociale weerbaarheid van inwoners en ondernemers uit Meerwijk. Ook 

vergroten we de sociale cohesie. 

 We verbeteren de fysieke leefomgeving zodat deze schoon, heel en veilig is. 

 We versterken de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de wijk verbeteren de 

samenhang tussen de verschillende programma's. 

Het doel is om van Meerwijk een veiligere, duurzame en fijnere wijk maken waar de inwoners de 
kans krijgen om hun talent in te zetten. 
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4. Vervolg 
De komende maanden wordt er een plan van aanpak uitgewerkt en komt er een coordinator om de 

verschillende acties en de samenwerking met de betrokken ketenpartners te coördineren en op te 

starten. Mocht blijken dat voor een bepaald beleidsonderdeel extra middelen nodig zijn, dan wordt 

dit in bestuurlijke besluitvorming gebracht. 

Jaarlijks wordt de raad geinformeerd over de voortgang en de resultaten van de wijkaanpak middels 

een voortgangsrapportage. 

5. Bijlage 

In de bijlage treft u een rapport met de onderbouwing van de keuze voor Meerwijk en informatie 

over de start van de wijkaanpak.  

 

 


