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1. Algemeen
1.1. Samenstelling
Op de jaarvergadering van 8 april 2014 treed Kees Schreuders af als
wijkraadslid. Hij wordt zeer bedankt voor zijn jaren van inzet voor de
wijkraad.
Op
•
•
•
•
•
Het
•
•
•

31 december 2014 bestond de wijkraad uit 9 leden, te weten:
Lia Alders
•
Annette Mando
Jan ter Ellen
•
Marijke Smit
Hanna Hamersma
•
Nicolette True en
Cor Griffioen
•
Hugo Visscher
Saskia Klitsie
dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit:
Hugo Visscher; voorzitter
Lia Alders; penningmeester / redacteur
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 9 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 87,32%. Minimaal bezoeken de leden de
vergaderingen 6 keer. In 2014 hebben Ongeveer ….in totaal 87 niet-leden
bezoeken de vergaderingen bezocht, gemiddeld 10 per vergadering, waarvan
drie bij meer dan vijf vergaderingen aanwezig zijn. Groen Links 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 de laatste dinsdagavond van de maand wordt regelmatig
bezocht. Veel verzoeken en klachten komen per e-mail binnen.

2. Financiën
Het jaar 2014 is met een tekort afgesloten. Voor de financiën was het een
heftig jaar. Een huurverhoging, onroerendzaakbelasting ,die wij in het
verleden nooit betaald hebben, water, elektra geheel voor kosten van de
wijkraad. De wijkkrant werd 2 x uitgebracht en “Mijn Schalkwijk” werd 2 x
uitgebracht. Dat drukte dit jaar extra op het budget omdat “Mijn Schalkwijk”
duurder is per editie dan onze Europakoerier. Ondanks dat we de begroting
voor 2014 hadden bijgesteld, zijn we niet uitgekomen. De begroting, die we
ingediend hadden, was hoger dan de subsidie die we mochten ontvangen. Het
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gat, dat bij het begin van 2014 ontstond, had te maken met een tekort bij de
afsluiting van 2013 en het korten op de subsidie door de gemeente Haarlem.
De wijkraadsleden hebben als vrijwilligers een kerstviering gehad, als
waardering voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Op 25 maart 2015 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 2014 staan vermeld in bijlage 2 en de
begroting voor 2014 in bijlage 3.

3. Wijkkrant
Drukkerij Boom en Verweij heeft in 2014 een geweldige Europakoerier
geleverd. Deze is in 2014 2 keer zelfstandig uitgekomen en verspreid. Zowel
bewoners als wijkraadsleden leveren informatie over de wijk. Er werd veel
aandacht besteed aan plannen in het algemeen en aan een paar concrete
plannen in het bijzonder. De interviews met wijkbewoners zijn gecontinueerd.
De 2 papieren versies van de Europakoerier zijn aangevuld met 2 digitale
versies, in totaal zijn er 4 digitale Europakoeriers op de website
www.wijkraadeuropawijk.nl geplaatst: maart, juni, oktober en december.
Voor het jaar 2015 moeten we nu direct een bezuiniging invoeren. Dat houdt
in dat in 2015 onze eigen krant, de Europakoerier, nog maar 2 x uit gaat
komen. Het gezamenlijke blad Mijn Schalkwijk 1 keer.
De wijkkrant “mijn Schalkwijk”, die een gezamenlijke editie van de
Schalkwijkse wijkraden, de woningcorporaties, St. Jacob, Dock, bewoners, en
veel bewoners ondersteunende instanties, woonzorgcentrum Klein België (St.
Jacob) is, is in 2014 2 keer uitgekomen.

4. Wijkcontract
Burgemeester Bernt Schneiders en voorzitter Hugo Visscher van de wijkraad
hebben het wijkcontract voor Europawijk 2014-2015 begin juli 2014
ondertekend.
In het wijkcontract hebben de gemeente, corporaties, politie, Spaarnelanden,
stichting Dock, de winkeliers van de Italiëlaan en de wijkraad afspraken
gemaakt over hoe de Europawijk het beste schoon, heel en veilig gemaakt
kan worden. De wensen van wijkbewoners vormen de basis voor dit
wijkcontract.
Uit de contacten met actieve bewoners blijkt dat zij graag de leefbaarheid van
de wijk willen versterken, vooral in het gebied rond de Frankrijklaan, de
achterkant van de winkels aan de Italiëlaan en de Polen- en Ruslandstraat. In
het wijkcontract zijn ook afspraken gemaakt over het aanpakken van
overbewoning en planmatig onderhoud, waardoor de buurt een mooiere
uitstraling krijgt.

5. Werkgroepen
In werkgroepen worden, meestal samen met wijkbewoners, ideeën
ontwikkeld, plannen gemaakt of concrete werkzaamheden uitgevoerd.

5.1. Verkeer
De werkgroep komt een aantal keer bij elkaar.
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
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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
Verkeer in een 30 km-gebied heeft voorrang van rechts, dus verkeer uit
de Vilniusstraat heeft voorrang als men vanaf de zuidkant de
Engelandlaan komt inrijden.
•
Hoek Belgiëlaan/Engelandlaan
Bij de containers een parkeerplaats aanbrengen.
•
Frankrijklaan
Niet meer parkeren vrachtwagens en bussen. Alles naar Belcanto. Het
nieuw aan te leggen wegdek (klinkertjes) zou te licht zijn.
•
Snelheid Schoolenaer
Meting gevraagd d.m.v. matrixborden. Helaas vanwege technische
problemen niet gelukt.
•
ADL Brusselstraat
Parkeerprobleem.
•
Parkeren de Entree
In de werkgroep keren regelmatig dezelfde onderwerpen terug. Ook worden
veel onderwerpen in de werkgroep Verkeer&Vervoer behandeld. In maart is
afgesproken dat leden op de hoogte worden gehouden door
de werkgroep Verkeer & Vervoer van de 4 wijkraden. Leden van de werkgroep
kunnen meldingen die verkeer gerelateerd zijn doen aan de laatst genoemde
werkgroep.

5.2. Ontmoeten
Eind 2013 is een afspraak gemaakt met Speeltuin de Eenhoorn om in 2014 de
huttenbouw op het speelterrein te houden. Wegens een dispuut is dit helaas
niet doorgegaan.
Wel hebben we ons eerste voetbaltoernooi in de herfstvakantie in oktober
gehouden, wat een groot succes was. Ruim 60 kinderen en 7 vrijwilligers
hebben een onvergetelijke dag gehad. Een succes voor vervolg.

5.3. Heempark Romolen
Deel 1:
Ook dit afgelopen jaar is het mogelijk geweest om weer veel waardering te
oogsten bij de bezoekers. Doordat wandelaars met honden , op enkele
notoire verzakers daargelaten, de hondenpoep opruimen, krijgt dit parkje het
predicaat "Eliteparkje". Het was ook een eer om met interview en foto
opgenomen te worden in de Stadsgids Haarlem.
In het najaar zijn er vele nieuwe struikjes en duizenden bollen geplant:
Sneeuwklokjes, Winterakonietjes en Scilla's.
De Vrijwilligers-werkgroep heeft wekelijks de handen vol aan de afspraken
destijds vastgelegd in het toenmalige Wijkcontract om het “Schoon, Heel en
Veilig” te houden en werkzaamheden vastgelegd in het Beheerplan uit te
voeren.
Deel 2:
Het hele jaar stond grotendeels in het teken van het treffen van
inventariseren van wat er nodig is om het Schoon, Heel en Veilig te houden.
De voorbereidingen werden getroffen om een nieuwe werkgroep te starten die
op regelmatige basis ongeveer 4x per jaar op zaterdag bij elkaar komen om
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werkzaamheden te doen die ook beschreven staan in het Beheersplan. De
Kick-off is met veel publiciteit een happening geweest.
Het begon al bij de entree van deel 2, een schitterend hek met terug klaphek
opende letterlijk en figuurlijk de dag, Wethouder Cora- Yfke Sikkema was
hierbij aanwezig. Meer dan 30 vrijwilligers zijn hier aan de slag geweest . Er is
een fraai snipperpad bovenlangs de poel gemaakt. De poel heeft een
metamorfose ondergaan door overtollig riet weg te halen en toen zag men
hoe groot deze eigenlijk is. Snoeiwerkzaamheden zijn gedaan en struinpad
gemaaid en markeerpaaltjes aangebracht zodat iedereen weet dat je daar óók
mag wandelen. Een fraaie reportage van John van der Wal is regelmatig te
zien geweest op Haarlem 105.
Om meer bekendheid te krijgen en belangstellenden op de hoogte te houden
is er een Facebook-account aangemaakt: Romolenheempark.
Velen zijn inmiddels "Vriend" geworden.
Naast alle vrijwilligers is het Green-Team van Spaarnelanden er opnieuw in
geslaagd ons bij beide parken op alle vlakken te ondersteunen en ons met
raad en daad bij te staan.

5.4. Werkgroep Elisabeth Gasthuis/Kennemerziekenhuis
De wijkraad Europawijk wordt ad-hoc op de hoogte gehouden van de plannen
van het ziekenhuis.

5.5. Werkgroep Schalkstad
Er zijn nieuwe plannen met betrekking tot het winkelcentrum Schalkwijk,
maar die waren in januari bij de wijkraden nog niet bekend! Januari 2014
werd gemeld dat deze werkgroep weer nieuw leven ingeblazen zou worden.
Helaas hebben we daarna niets meer gehoord of gezien als wijkraad.

6. Structureel overleg derden
6.1. Regieoverleg/ Vier wijkradenoverleg
Een keer in de zes weken overlegt de wijkraad met de gemeente. Bernt
Schneider is voorzitter van dit overleg geworden.
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.
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.
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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:
•
Aandachtspunten in de wijk
- Op de lange vluchtheuvel tegenover Enorm aan de Belgiëlaan zullen in
2015 de plantenbakken met dode planten weggehaald worden en een
nieuw hekwerk tussen de bomen geplaatst. Het entree van de wijk zal
er dan weer netjes uitzien en auto’s kunnen niet meer er overheen.
- Het beeld ‘Het Beertje van het Belgiëplein’ is van zijn sokkel gehaald
en verplaatst nabij een boom. Bovendien zijn de parkeerplaatsen
aldaar slecht toegankelijk voor mensen met boodschappenkarretjes.
- Het gebouw van de oude flesjesfabriek, waar de flesjes voor
Haarlemmer Olie werden gemaakt, wordt door de gemeente verkocht.
Dit gebouw stamt uit 1915 en het zou leuk zijn als FERM het kan kopen
om met hun bewoners horeca te exploiteren.
•
Engelandpark
Op maandag 22 september 2014 heeft een schouw plaatsgevonden in het
park met ambtenaren, personeel van Spaarnelanden, ecoloog en leden
van de adviesgroep. Deze laatste zijn actieve buurtbewoners. Besproken
is afgesproken beheer vanuit het (vastgestelde) beheerplan, zoals het
maaien van de oevers. De aanwezige dode en zieke bomen worden
opgenomen, zowel in de wijk als in het park. De bruggen in het park
zullen worden geschilderd en de bankjes (schoon)gemaakt. Grond zal
worden aangevuld achter de beschoeiing nabij voetbalveld en bij de brug.
De waterkwaliteit in de sloot kan weer eens gecontroleerd worden door
Rijnland. Het gras met hoog onkruid zal gemaaid worden. Het asfalt
fietspad nabij bloemenkiosk zal worden hersteld. Er is slechte bestrating
rond populieren en de conditie van 4 populieren bij de waterplas zullen
gecontroleerd worden. De tegels van de Koeientunnel zijn gerepareerd
maar het schoonhouden van de tunnel vormt nog een probleem.
•
Woonwagenkamp
In samenspraak met de bewoners en de gemeente is het Salieveld
opgeknapt; rommel is opgeruimd, het gras aan de sloot is geheel
gemaaid en ook rond de school en het woonwagenkamp wordt met de
zuigmachine door Spaarnelanden gewerkt. De parkeerplaats wordt o.a.
gebruikt door sporters die naar de sportvelden gaan, de ouders van de
leerlingen van de school en de bewoners.
•
Parkeren Schotlandstraat
Er zijn 15 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd in de Schotlandstraat
/Ierlandstraat. Tevens is het groen tot aan de Venkelstraat behoorlijk
opgeknapt. Vlindergras wordt gefaseerd gemaaid. Achter de garages
werd nogal eens afval gestort.
•
Straatnaamborden
Veel naamborden zijn inmiddels vernieuwd. Zij waren oud en vaak niet
goed meer leesbaar.

6.3. Verkeersoverleg wijkraden Schalkwijk
In 2014 hebben de wijkraden van Schalkwijk 4 keer samen met de afdeling
Verkeer van de gemeente, overleg gehad.
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn o.a.
•
Europaweg (Meerwijk tot aan Heemstede) enkelbaans met rotondes
•
Parkeren Entree
•
30 of 50 km Engelandlaan
•
Zwaar verkeer Frankrijklaan
•
Parkeren ADL Brusselstraat / Laan van Angers
•
Schoolenaer
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7. Diverse activiteiten
7.1. Vrijmarkt
Het voorstel om de vrijmarkt te verplaatsen naar het grasveld van de
Italiëlaan is 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.
De vrijmarkt was een prachtige dag en minder druk zowel ’s nachts als
overdag. Leerlingen van de Rudolf Steinerschool hebben mooie spandoeken
gemaakt, de Brandweer was op een leuke manier aanwezig en de WC’s
hebben goede dienst gedaan. Er is een flyer gemaakt met informatie en het
telefoonnummer van de Wijkraad erop.

7.2. Schoolenaer
Overleg januari, februari en in april 2014 vond het laatste overleg met
bewoners plaats. De snelheidsmeting op de Schoolenaerlaan kon niet
plaatsvinden omdat de matrixborden stuk waren. Op termijn zal dit opgelost
worden. De verkeersdeskundige heeft aangegeven dat op basis van de
inrichting en bijbehorende verkeersregels de situatie niet geschikt is voor
parkeerverbodsborden. Bovendien is het toegestaan om op de trottoirs te
parkeren die gelijk liggen aan de weg. In ieder geval zal de weg 3 meter
breed moeten blijven voor vrachtauto’s, waarbij een rijbaan 4 tot 5 meter
breed moet zijn. Een trottoir is 1.20 meter breed en een parkeervak 2 meter.
Voor een auto op de weg wordt 2 meter gerekend.

7.3. Schalkwijk aan Zee
Op 24 augustus is voor de derde keer Schalkwijk aan Zee gehouden en voor
de tweede keer aan de Molenplas. De wijkraad ondersteunt dit festival wel,
maar heeft niemand die bij de projectvoorbereidingen betrokken is. Op de dag
zelf hebben de 4 wijkraden een informatiestand bemand.

7.4. Schalkwijk in Zee
Op 1 januari vond bij de Molenplas de tweede nieuwjaarsduik plaats. Zeker 70
dappere duikers gingen het koude water in met aanmoediging van zo’n 800
toeschouwers. We kijken terug op een mooie 2de editie waarvan wij hopen
dat net als Schalkwijk aan Zee hier een mooie traditie geboren is.

7.5. Werkgroep Wijk op Plus
De gemeente, wijkraad, bewoners, Pré wonen, Dock en de wijkagent zijn in
2014 een zestal keer bij elkaar gekomen voor het gebied Polenstraat /
Ruslandstraat. Deze werkgroep is een vervolg op het eerdere Wijk op Plus wat
in 2012 is geregisseerd door Dock. Begin van 2014 zijn afspraken gemaakt
over het wijkcontract (3 juli 2014 ondertekend) en de acties die daarin
opgenomen moesten worden. Een ander onderwerp van aandacht is de
achterzijde van de Italiëlaan. In de Ruslandstraat (en Landenhoek) zijn verder
een aantal opruimdagen en een buurtfeest georganiseerd.

7.6. Groenplan Duitslandlaan
Er is een project schoolgroen van de Piramide- en de msg. Huibersschool in
samenwerking met Landschap Noord Holland, de Gemeente, wooncorporatie
Ymere en Rozemarijn opgestart en afgerond in 2014.
Er zijn met de bewoners een aantal vergaderingen geweest. Er zijn een aantal
bomen gerooid bij de gymzaal en Msg. Huibersschool, Berenklauw is
verwijderd en fruitboompjes zijn gepland. Het grasveldje bij de gymzaal blijft
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voetbalveld. Bij de msg. Huibersschool staan bakken met planten erin en de
Piramide heeft een moestuin c.q. schooltuin. Het 3-landenpunt heeft zich
aangemeld om in de zomertijd planten water te geven. Rozemarijn heeft ook
een groengroep en is eveneens aan dit project verbonden. Het loopt, de oude
bomen zijn gekapt en de nieuwe bomen zijn geplant. In juni is de opening.

7.7. Nieuwbouw Italiëlaan
Pré Wonen heeft in september een presentatie voor de wijkraad en kort
daarop voor de wijk een inloopavond gehouden over de nieuwbouwplannen.
Aan de Italiëlaan stonden 5 flatgebouwen met in totaal 105 woningen. Deze
zijn in 2008 gesloopt.
Vanuit de door Pré Wonen in 2013 ontwikkelde wijkvisie Europawijk en de
Toekomstvisie Europawijk Zuid van de gemeente Haarlem visie werd o.a.
duidelijk dat 70% van Europawijk al bestaat uit hoogbouw en dat er behoefte
is aan woningen voor een mix van doelgroepen: gezinnen en 1- en 2
persoonshuishoudens. Tevens is er behoefte, ter bevordering van de
differentiatie in de wijk, aan woningen met een middel dure huur tot ongeveer
850,- Euro. Dit geeft wijkbewoners die een stap in de huur kunnen en willen
maken, ook de mogelijkheid binnen de eigen wijk door te stromen.
De randvoorwaarden hebben tot het nieuwe plan geleid, dat uitgaat van
ongeveer 75 woningen, waarvan 17 woningen voor het SIG (verstandelijk
beperkten momenteel aan de Duitslandlaan gevestigd), een aantal
eengezinswoningen en boven- en benedenwoningen. Aan senioren zouden
benedenwoningen toegewezen kunnen worden. In 2015 zou Pré Wonen willen
beginnen met de bouw.
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Bijlage 2: specificatie afrekening 2014 + begroting 2015
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