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1. Algemeen
1.1. Samenstelling
In de jaarvergadering van 9 april 2013 in de Ontmoetingskerk aan de
Frankrijklaan neemt Riet Romijn na vele actieve jaren afscheid van de
wijkraad. Zij blijft wel als bewoner nauw betrokken bij de wijkraad. Hanna
Hamersma maakt na de jaarvergadering deel uit van de wijkraad.
Op 31 december 2013 bestond de wijkraad uit 10 leden, te weten:

Lia Alders

Jan ter Ellen

Hanna Hamersma

Cor Griffioen

Saskia Klitsie

Annette Mando

Kees Schreuders

Marijke Smit

Nicolette True en

Hugo Visscher
Het dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit:

Hugo Visscher; voorzitter

Lia Alders; penningmeester / redacteur

Kees Schreuders; secretaris en

Annette Mando; 2e secretaris.
Het dagelijks bestuur komt maandelijks bijeen om de wijkraadagenda te
bespreken en aandacht te besteden aan zaken die niet of niet voldoende
op de wijkraadvergaderingen kunnen worden besproken.
Naast de 10 wijkraadsleden zijn ook 5 bewoners actief bij de wijkraad
betrokken, zonder formeel lid te zijn van de wijkraad:

Lucy Kaestner

Jos Kruijswijk

Anton van Rijn

Riet Romijn en

Roel Schaart

1.2. vergaderingen en spreekuur
De wijkraad vergadert, exclusief de jaarvergadering, 9 keer. De
gemiddelde aanwezigheid van leden ligt op 75%. Minimaal bezoeken de
leden de vergaderingen 6 keer. Ongeveer 25 niet-leden bezoeken de
vergaderingen, gemiddeld 8 per vergadering, waarvan drie bij meer dan
vijf vergaderingen aanwezig zijn. Sociaal Lokaal en de Partij van de Arbeid
zijn zeer regelmatig vertegenwoordigd. De wijkraad mag zich dus
verheugen op een goede opkomst van de leden, maar ook op aandacht
vanuit de wijk. Door reorganisatie, bezuiniging en een andere werkwijze
komen de wooncorporaties nog maar weinig op de wijkraadvergaderingen.
Het spreekuur op dinsdagavond wordt weinig bezocht en van het
spreekuur op afspraak op vrijdag is slechts een keer gebruik gemaakt. Veel
verzoeken en klachten komen per e-mail binnen.
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2. Financiën
Het jaar 2013 is dit jaar met een tekort afgesloten. Voor de financiën was
het een heftig jaar, als hoofdhuurder komen dit jaar alle kosten huur,
water, elektra geheel voor rekening van de wijkraad. De wijkkrant drukt dit
jaar ook extra op het budget omdat door het niet uitbrengen van “Mijn
Schalkwijk” een Europakoerier in december is uitgekomen.
De subsidie van de gemeente Haarlem is de enige inkomstenbron van de
wijkraad. Aan het begin van het jaar ontvangt de wijkraad door een
algemene korting minder geld, dan begroot. De begroting voor 2013 wordt
bijgesteld, maar toch is de wijkraad niet uitgekomen. Als blijk van
waardering hebben de wijkraadsleden toch een, zij het bescheiden, kerstattentie gehad.
Op 24 februari 2013 heeft de kascommissie de financiële stukken kritisch
bekeken en akkoord bevonden. De bevindingen van de kascommissie,
waaronder het voorstel voor decharge, zijn opgenomen in bijlage 1. De
verantwoording van de uitgaven over 2013 staan vermeld in bijlage 2 en
de begroting voor 2014 in bijlage 3.

3. Wijkkrant
Drukkerij Boom en Verweij heeft in 2013 een prachtig aanbood gedaan om
de krant in kleur uit te brengen. Drie keer hebben zij een geweldige
‘Europakoerier’ geleverd en is de wijkraad binnen de begroting gebleven.
Zowel bewoners als wijkraadsleden leveren informatie over de wijk. Er is
veel aandacht besteed aan plannen in het algemeen en aan een paar
concrete plannen in het bijzonder. De interviews met wijkbewoners zijn
gecontinueerd.
’Mijn Schalkwijk” de gezamenlijke editie van de Schalkwijkse wijkraden,
de woningcorporaties, Stichting Dock, de gemeente, woonzorgcentrum
Klein België (St.Jacob), bewoners, en veel bewoners ondersteunende
instanties, is dit jaar alleen in de zomer uit gekomen. Door gebrek aan
financiële middelen komt de wintereditie niet uit. De wijkraad springt
adequaat in dit gat met een eigen wijkkrant.
Door de bezuinigingen waaraan ook de wijkraad niet kan ontkomen, zal de
‘Europakoerier’ in 2014 waarschijnlijk minder uitkomen. De digitale versie
zal wel blijven bestaan.

4. Wijkcontract
Het accent voor de jaarcontracten ligt dit jaar bij de Boerhaavewijk en
Meerwijk. De reorganisatie bij de gemeente met een enorme verschuiving
van veel ambtenaren vraagt veel aandacht van de ambtenaren. De
bezuinigingsoperatie maakt de onzekerheid nog groter. Het wijkcontract
van de Europawijk komt daardoor niet uit de (grond)verf.
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5. Werkgroepen
In werkgroepen worden, meestal samen met wijkbewoners, ideeën
ontwikkeld, plannen gemaakt of concrete werkzaamheden uitgevoerd.

Verkeer

Ontmoeten

Heempark Romolen

5.1. Verkeer
De werkgroep komt vijf keer bij elkaar.
De gemeente houdt op 3 april een bijeenkomst met deskundigen over
straten die noch 30 km/h noch 50 km/h zijn. Daarbij zijn ook de wijkraden
uitgenodigd. Wijkraad en de werkgroep zijn onderling verdeeld over de
eindoplossing van de Engelandlaan, 30 km/h of 50 km/h. Na veel discussie
wordt eerst het standpunt van de gemeente afgewacht. De wijkraad stelt
wel dat de bewoners bij de discussie moeten worden betrokken.
Andere onderwerpen zijn o.a.:

Engelandlaan / Vilniusstraat
Bij IVOREZ, de Integrale Vernieuwing van de Openbare Ruimte in
Europawijk Zuid, is ook het kruispunt van de Engelandlaan met de
Vilniusstraat aangepast. Het blijkt nu niet meer duidelijk wie,
komende uit de Vilniusstraat, voorrang heeft.

Schipholweg / Europaweg
Vooral in de ochtendspits staat veel verkeer op de Schipholweg op de
kruising met de Europaweg. In de richting naar de A9 staat het
verkeer regelmatig vast. Bewoners, ouders van schoolgaande
kinderen, zien auto’s op de Schipholweg keren. Zij houden geen
rekening met de overstekende voetgangers en fietsers en creëren zo
een gevaarlijke situatie.

Venkelstraat
Volgens bewoners wordt er te hard gereden op de Venkelstraat.
Daarom is in 2012 een telling gehouden. De resultaten komen in
2013 beschikbaar. Daaruit blijkt de van een grote overschrijding geen
sprake is. De wijkraad gaat daarom niet mee in een verzoek om extra
drempels te leggen.

Denemarkenstraat en Laan van Osnabrück
De Finland-, Zweden-, Denemarken- en Noorwegenstraat hebben in
2011 een nieuw profiel gekregen. Daarbij zijn de kruisvlakken
verhoogd. Voor mensen met rollators is oversteken nu een stuk
lastiger, omdat de afstand tussen de kruispunten groot is. De
wijkraad vraagt de gemeente om het trottoir bij en tegenover de
ondergrondse vuilcontainers te verlagen. Om parkeren bij de
verlaagde trottoirs te vermijden wordt gevraagd om de weg met
kruisen te markeren. De gemeente geeft de voorkeur aan betonnen
paaltjes.

Parkeren Schoolenaer
Regelmatig krijgt de wijkraad klachten over het parkeren op de
Schoolenaerlaan. In maart wordt de problematiek in Schoolenaer
projectmatig aangepakt. Er wordt gestart met een enquête. Zie ook
paragraaf 7.1.

Parkeren de Entree
De werkgroep blijft zich zorgen maken over het parkeren in de
Entree.
Volgens
het
bestemmingsplan
is
er
voldoende
parkeergelegenheid, maar er zijn geen garanties dat de bewoners
hun auto op eigen terrein zetten. De bewoners daar zijn bang voor
overlast van geparkeerde auto’s van ziekenhuisbezoekers. Als daar
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met een vergunningensysteem gaat worden gewerkt, kan de
parkeerdruk overslaan op de Venkelstraat, de Kruidenwijk en de
omgeving van de Schotland-, Ierlandstraat en de Nederlandlaan.
In de werkgroep keren regelmatig dezelfde onderwerpen terug. Ook
worden veel onderwerpen in de werkgroep Verkeer&Vervoer behandeld. In
de laatste vergadering van de werkgroep in 2013 is daarom afgesproken
de vergaderfrequentie te verlagen naar eenmaal per kwartaal. Zo nodig
kan de werkgroep extra vergaderen.

5.2. Ontmoeten
Na een paar jaar huttenbouw komt de uitdaging om eens iets nieuws te
doen. Huttenbouw is daarom half juli vervangen door 6kamp. De opkomst
is redelijk en iedereen is enthousiast, maar toch komt de vraag van de
kinderen: “Wanneer gaan wij huttenbouwen?” En daarmee is duidelijk dat
de werkgroep door wil gaan met huttenbouw.
Eind november wordt de wijkraad gebeld met de mededeling dat onder de
deur van de opslagruimte water wegstroomt. In de inpandige regenpijp
blijkt, direct onder het plafond, een groot gat te zitten. Daardoor stroomt
het regenwater bij elke fikse bui over de stellingen en alles wat er in staat.
De schade wordt geschat op €2.000,= en de wijkraad heeft geen
verzekering tegen waterschade afgesloten. Ook de corporatie is niet bereid
de schade voor haar rekening te nemen.
De werkgroep heeft een kleine bijdrage geleverd aan de activiteiten voor
Sinterklaas in speeltuin De Eenhoorn

5.3. Heempark Romolen


Het Romolen Heempark deel 1
Het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers weer veel werk verricht.
Naast de wekelijkse werkzaamheden als het Schoon, Heel en
veilig houden, is het nu ook belangrijk de gigantische hoeveelheid hondenpoep terug te dringen. Het heeft zin gehad om de bakken
die los staan van het riool handmatig te legen en wekelijks de
biologische afbreekbare poepzakjes steeds weer aan te vullen zodat
er optimaal gebruik van gemaakt kan worden.
Deze manier van werken heeft al heel wat hondenpoep opgeleverd
voor de actie “Een hond geeft energie”. Naast de opbrengst is het
duidelijk dat dit dé manier is om de leefbaarheid van de Openbare
Ruimte te verbeteren . Een schoon parkbeeld is over het algemeen
de wens van menig bewoner/gebruiker bovendien is het negatieve
beeld dat men van de hondenbezitter heeft, over het algemeen
afgenomen .
Enkele snipperpaden zijn opgeknapt door dikke takken naast de
paden als een soort van afscheiding te plaatsen. Deze takken zijn , na
de stormschade met omgevallen bomen, hergebruikt.
Het Informatiebord is het afgelopen jaar steeds voorzien van actuele
leuke, nuttige artikelen over het “ Groen” tijdens alle seizoenen .
Qua publiciteit heeft het park niet te klagen gehad. Dik Vonk, onze
Stadecoloog
heeft
bij
zijn
pensionering
zijn
waardering
uitgesproken in een artikel in het Haarlems Dagblad over dit
fraaie Schalkwijkse parkje.
GroenLinks heeft, door Marijke Smit als lid en aanspreekpersoon van
de werkgroep te onderscheiden met het Groene Lintje, haar
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waardering getoond voor de werkzaamheden die de vrijwilligerswerk
al meer dan 10 jaar met veel plezier doen en met goed resultaat.
Omroepmagazine MAX heeft een artikel in de reeks ”de Vrijwiiligers
van de Week”, aan het Romolen heempark gewijd.
De samenwerking met het team Groen van Spaarnelanden en het
nieuwe Gebiedsteam Schalkwijk verloopt prima. Een hele geruststelling na een roerige periode tijdens de reorganisatie binnen de
geledingen van de Gemeente Haarlem.
Ook in 2013 is het vrijwilligersteam van het park weer versterkt door
nieuwe vrijwilligers.


Het Romolen Heempark deel 2
Deel 2 van het Romolen Heempark ligt, in het verlengde van deel 1,
tussen de Laan van Angers en de Engelandlaan in. Dit deel is in
tegenstelling tot deel 1, een ruig oord met één enkel geasfalteerd
pad. Na verscheidende schouwen met het vorige en huidige
Gebiedsteam van Schalkwijk, Wijkraad en Spaarnelanden, zijn we tot
de conclusie gekomen dat deel 2 van het Romolen Heempark meer
paden moet krijgen. Met name natuurpaden zoals snipper- of graspaden die parallel zullen lopen aan het bestaande pad maar meer
uitdaging geven voor wandelaars om een optimale beleving van het
park te krijgen.
Ook hier gelden nog de voorwaarden van het Wijkcontract om Deel 2
Schoon, Heel en Veilig te houden. Door de snoeiwerkzaamheden door
Spaarnelanden is tot nu toe al een fraaie afscheiding in de vorm van
een lange takkenril naar de Europaweg tot stand gekomen. Dit om te
voorkomen dat honden die hier mogen loslopen het verkeer op de
drukke Europaweg met de daarnaast liggende fietspaden, kunnen
belemmeren of ongelukken kunnen veroorzaken. Om die reden heeft
de wijkraad ook gevraagd de opening aan de Laan van Angers met
een klaphek af te sluiten.
De poelen zullen weer deels opgeschoond worden en opschot van
Elzen verwijderd.
Door de wijkraad zijn plannen ontwikkeld om op korte termijn met
een groep vrijwilligers te starten die regelmatig gaan controleren op
de aspecten Schoon, Heel en Veilig en enkele onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren. Het is de bedoeling om de betrokkenheid van
de buurtbewoners bij Deel 2 te vergroten zoals dit ook bij Deel 1 is
gebeurd.

6. Structureel overleg derden
6.1. Regieoverleg/ Vier wijkradenoverleg
Een keer in de zes weken overlegt de wijkraad met de gemeente.
In dit overleg zijn ook aanwezig

de andere drie wijkraden uit Schalkwijk,

de Stadsdeelregisseur van Schalkwijk (na de gemeentelijke reorganisatie heet deze functie ‘Gebiedsverbinder’),

de woningcorporaties,

de Politie

Handhaving en

Stichting Dock.
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Een van de vaste agendapunten bij het regieoverleg is het “Nieuws uit het
College”. Hierbij is de wethouder, Jan Nieuwenburg, aanwezig.
De vier wijkraden bespreken ook beleidsmatige aspecten in Schalkwijk. De
wijkraden werken nauw samen op het gebied van o.a. verkeer, jeugdbeleid
en juridische problemen.

6.2. Dagelijks beheeroverleg
Regelmatig bespreken gemeente en wijkraden het dagelijks onderhoud
aan de openbare ruimte. De groep komt 6x per jaar bij elkaar, waarvan 4x
in een één op één ontmoeting met leden van de wijkraad Europawijk en 2x
met alle wijkraden in Schalkwijk.
In de eerste helft van het jaar wordt nog vergaderd in de oude
samenstelling. Na een korte inwerkperiode zijn de nieuwe ambtenaren
voortvarend aan de slag gegaan om de actielijst zo snel als mogelijk af te
werken.

Op de lijst heeft onder andere gestaan

Het plaatsen van fietsrekken Polen- / Ruslandstraat

Extra parkeerplaatsen Schotlandstraat

Straatnaamborden

Kinderbakfietsplaatsen bij Rudolf Steinerschool

Schapenhekken Madridplantsoen

Dode bomen

Prullenbakken Rudolf Steinerschool

De proef met opvangbakken voor hondenpoep in deel 1 van het
Heempark Romolen

Onkruidberstrijding

6.3. Verkeersoverleg wijkraden Schalkwijk
In 2013 hebben de wijkraden van Schalkwijk zeven keer samen met de
afdeling Verkeer van de gemeente, overleg gehad.
Daarbij komt onder andere aan de orde:

Reconstructie Albert Schweitzerlaan

Evaluatie IVOREZ, waaronder dwarsprofiel van straten in wijken met
30 km/h en de verkeersveiligheid van de Laan van Angers

Parkeren Schoolenaer

Fietsparkeren bij bushaltes van regionale lijnen

Extra oversteek Kennedylaan

Parkeren Lidl

De komst van het CBR in de Boerhaavewijk

Nabespreking expert meeting ‘Grijze wegen’ met de vraag
Engelandlaan 30 of 50 km/h

Parkeerverbod en verboden toegang op private, openbare wegen

7. Diverse activiteiten
7.1. Vrijmarkt
Kort na de jaarwisseling wordt de Laan van Angers opgeleverd.
gemeente belooft dat het in het voorjaar een bloemenpracht wordt. En
blijkt niet overdreven. Het gaat een paar wijkraadsleden dan ook aan
hart dat de jaarlijkse vrijmarkt onontkoombaar schade toebrengt aan
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trottoir, maar vooral ook aan de struiken en bosschages. Voorgesteld wordt
om te proberen de vrijmarkt te verplaatsen naar het grasveld van de
Italiëlaan en te kijken of daarmee de Laan van Angers vrij blijft van
kraampjes en met verf aangebrachte reserveringen. Het voorstel wordt in
ijltempo uitgewerkt en dankzij een grote inzet van de gemeente en twee
wijkraadsleden een groot succes. De Laan van Angers blijft gespaard en op
het grasveld (en op de Frankrijklaan) is het als van ouds reuze gezellig.

7.2. Schoolenaer
In voorgaande jaren kreeg de wijkraad regelmatig vragen over de snelheid
op de Schoolenaerlaan en het parkeergedrag in de wijk. Ook werd de
indruk gewekt dat er nog andere zaken speelden. De wijkraad heeft de
problematiek als totaal naar zich toe getrokken en het Nova College in
Hoofddorp gevraagd een enquête uit te voeren. Medio maart halen de
studenten paarsgewijs huis aan huis de formulieren op of vullen die samen
met de bewoners in. In de enquête wordt naast de snelheid en de
parkeerproblematiek ook gevraagd naar de achteruitgangen langs het
Goede Herderpad, naar de speeltuin, de mindervaliden, de duurzaamheid
en ecologie in de wijk en de gezinssamenstelling, het autobezit en het
parkeergedrag. De resultaten worden voorgelegd aan de bewoners tijdens
een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk. Aan het eind van de avond wordt
een werkgroep samengesteld die voorstellen moet gaan doen om de
problemen op te lossen. In de werkgroep worden aan de hoge snelheid en
het parkeergedrag prioriteit gegeven. In het overleg met de gemeente en
bij de uitwerking van de voorstellen blijkt de problematiek moeilijker
oplosbaar dan verondersteld. Het overleg wordt in 2014 voortgezet.

7.3. Schalkwijk aan Zee
Op 25 augustus wordt voor de tweede keer Schalkwijk aan Zee gehouden.
Dit keer aan de Molenplas. De wijkraad ondersteunt dit festival wel, maar
heeft niemand die bij de projectvoorbereidingen betrokken is. Het succes
van dit festival is, mede door de nieuwe locatie, groter nog dan in 2012.

7.4. Schalkwijk in Zee
Op 1 januari vindt bij de Molenplas voor het eerst de nieuwjaarsduik
plaats. Ongeveer 20 mensen springen in het ijskoude water. De reacties
zijn positief. Deze activiteit vraagt om een herhaling, die er ook komt.
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