NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015

Aanwezig: Hugo Visscher, voorzitter, Lia Alders, Hanna Hamersma (verslag), Saskia Klitsie, Marijke
Smit, Nicolette True.
Afwezig gemeld: Cor Griffioen, Mustapha el Jajloufie
Overige aanwezigen: Lucie Kaestner, Jos Kruyswijk, Riet Romijn, Roel Schaart, Lonneke van der
Weyden, Ymere. Tanja en Frits Hendriks, Najima Abeli en Joyce Jacobsz van Jongeren beweging,
Maria Kuyper, KPN, Murat Kandemir, (Pre-wonen).
1.

Opening en mededelingen.
Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en begint met de mededelingen:
- Annette Mando, 2e secretaris is gestopt met haar lidmaatschap van de wijkraad vanwege haar
drukke werkzaamheden. In de Europakoerier van september staat de vacature vermeld. De
taken zijn nu verdeeld over andere wijkraadsleden; Joke van Wittmarschen, post en archief,
Hugo Visscher, brieven, agenda en actielijst. Hanna Hamersma, notulen.
- Petra en Emilie bedanken ons voor onze bijdrage aan het Festival Schalkwijk aan Zee 2015.
- Pre-wonen heeft voor de bebouwing aan de Italiëlaan uit 3 ontwerpen, ontwerp 2 gekozen.
Dit zijn 3-4 ronde gebouwen, hetgeen waarschijnlijk in 2016 kan gaan starten. Wanneer er
niet genoeg geld is, gaat men in 2017 starten.
- Menno Vissers, tevens architect van de Rafaël stichting, heeft met Hugo gesproken over het
fabriekje bij het pontje. Men wil er een restaurantje van maken zoals de Winkel van Jansje
in de Grote Houtstraat. De gemeente wil geld hebben voor het pand en misschien het
monument status eraf halen. Volgende week heeft Hugo weer contact met Menno Vissers.
De wijkraad heeft een plan voor horeca steeds gesteund.
- Laan van Angers: Onderhoud van het groen kan beter.
- De heg knippen bij het Pontje vanwege het slechte uitzicht voor verkeer zal mogelijk 26 of
27 september plaatsvinden door vrijwilligers.
- Een telefoonring wil Anton van Rijn organiseren op verzoek van het Rode Kruis.
- 3 wooncoöperaties: Zij hebben de regel dat hun huizen kaal opgeleverd moeten worden bij
verhuizen. Daarnaast missen we wat direct contact. Hugo zal een datum afspreken.
- 19 september gaat Hanna naar het overleg inzake fiscaal parkeren.
- Op vrijdag 18 september vindt in heel Nederland “Keep it clean day” plaats. Zwerfaval
opruimen door vrijwilligers. Spaarnelanden stelt huisvalzakken en handschoenen ter
beschikking.
2.
Kennismaken.
Alle aanwezigen stellen zich voor.

3.

Vaststellen agenda
Punt 4 van de agenda vervalt omdat de wijkagent met kennisgeving afwezig is.

4.

Ingekomen/uitgestuurde post
Geen.

5.

Notulen wijkraadvergadering 9 juni 2015.
- Pag. 1-1: Moet zijn: Groen Ambassadeur voor Schalkwijk.
- Pag.1-6: Heempark (Saskia maakt een heel nieuwe tekst)
- Pag.1-6 II: Schelpenpad verwijderen, moet zijn: Half verharding.
- Pag. 2-2: Afslag Schipholweg, moet zijn Europaweg. We willen geen sluiproute.
- Pag. 2-3: Gifmetingen moet zijn: bodemonderzoek. De mooie visies uit het rapport
Schouwbroekerpolder, kunnen uit de notulen.
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Telefooncel Belgiëplein: KPN beheert niet de telefooncel. Cor Griffioen neemt contact op
met ander bedrijf.
In Wijk op Plus, punt 4: De naam is Karaman (hoek Italiëlaan/Frankrijklaan). Saskia zal de
opmerkingen in de notulen verwerken en naar Hanna sturen. Actie.

6.

Actielijst.
9. Brievenbus Schoolenaer gaat niet door. Kan van aktielijst.
10.Tekeningen Engelandlaan opvragen. Kan van aktielijst.
-Snelheidsmetingen Schoolenaerlaan: Resultaat in werkgroep Verkeer en Vervoer opvragen.
- Actielijst punt 3 Pontje: In september is er feest bij het pontje vanwege 750.000 bezoekers in 3
jaar tijd.
N.a.v. blijkt dat de opstelling van fietsers bij het pontje beter kan. Wijkagent en Fietsersbond
denken aan een ronding op de weg. De PvdA heeft ook de mogelijkheden besproken. De heer
Kool heeft info aan Lia doorgegeven.
-De notulen worden na bovenstaande wijzigingen goed gekeurd.

7.

Stichting Samen.
Jongeren in Beweging.
Najima Abdeli en Joyce Jacobsz vertellen in de vergadering over wat de aanleiding is van het
doel en werkwijze van activiteiten. De vraag komt uit de ouderenzorg omdat extra handjes nodig
zijn i.v.m. bezuinigingen; daardoor ontmoeten jongeren en ouderen elkaar. Er is een klusteam,
een “in beweging team”. Schoongemaakt worden rollator, scootmobiel en terras. SHDH +
Schalkweide organiseren spelletjesmiddag, activiteiten met Kerst, Pasen en offerfeest worden
gepland. Eén op één gesprekken vinden plaats. Er is structureel overleg met jongeren door de
stichting Samen. Het zijn jongeren uit de buurt van 12-24 jaar. Er is een erkend leerbedrijf, 6
stagiaires MBO III + begeleiding van school. Er zijn 15 vrijwilligers. Er is contact ontstaan met
SHDH, Ringvaart, Schalkweide en binnenkort komt er ook contact met Delftweide uit Haarlem
Noord. In december 2014 is men gestart en er fondswerving, Oranjefonds, St Jacob. Er komt één
betaalde kracht, Jack v.d. Hoek en er zijn activiteitenbegeleiders.

8.

Informatie uit werkgroepen.
- In Heempark wordt in bakken hondenpoep verzameld, dit is een pilot. Het heeft al
voordelen opgeleverd, het is schoner in het park. Kosten en baten afwegen is moeilijk,
aansluiten op riool is kostbaar. Er worden ook zakjes meegenomen voor gebruik in eigen
omgeving. J.l. donderdag is in de Commissie Beheer bepleit door Marijke om ermee door te
gaan, in ieder geval bij vraag van andere bewoners. Er ontstaat ook bij huizen stank en
vliegen. De VVD vindt dat het niet genoeg energie oplevert. Dit is niet het doel maar meer
plekken geeft meer opbrengst. De vraag is gesteld aan Commissie Beheer om de bakken
vaker te laten legen. De gemeente heeft besloten om in het Romolen Heempark deel I, de
bakken te laten staan en te zijner tijd op te nemen in het reguliere hondenbeleid. De
gemeente staat open voor initiatieven op andere locaties.
- Schouwbroekerplas: In juni is een inloop geweest voor bewoners en belangstellenden en 2
varianten voorgelegd; niets doen en een hek erom of saneren en extensief openstellen of wel
gesaneerd worden.. De uitslag van het bodemonderzoek wordt binnenkort bekend gemaakt.
De mening in de wijk is verdeeld over welke variant de voorkeur heeft. De wijkraad heeft
een brief gestuurd met per variant voor- en nadelen.
- Frankrijklaan: Op 30 juni heeft het college van B&W het definitief ontwerp vastgesteld.
Eind juli heeft de wijkraad aan de Commissie beheer een aanvullende zienswijze gestuurd
voor inspreken: Alsnog een zebrapad op de Belgiëlaan. De zuidelijke busbaan en fietspad
aanpassen. Fiets suggestiestroken op de Frankrijklaan. Parkeerplaats voor laden- en lossen
bij Karaman op de hoek Andorrastraat/Frankrijklaan. Saskia heeft hiertoe in Commissie
Beheer ingesproken. De Volendammer vishandel Zwarthoed heeft ook een brief gestuurd
naar de commissie. Inmiddels is bekend dat het zebrapad terugkomt. Opstellen van de
bushalte en fietspad wordt door de fracties nog nader bekeken, zo ook de fiets
suggestiestroken. Er is 2x een schouw geweest met raadsleden erbij.
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Hangjongeren Finlandstraat: De heer Burhan van Groen Links heeft hierover een rondvraag
gesteld aan de burgemeester in de commissie Ontwikkeling. Hij gaf aan niet op de hoogte te
zijn. Kitty van Tooren kan terugkoppelen. Zal op 23/9 met Fritz uit de Finlandstraat worden
teruggekoppeld?
Pontje: (Lia): Het verlengen van de opstelstrook voor fietsers langs het water is in het
verslag van de gemeentelijke evaluatie meegenomen. Spaarnelanden exploiteert het pontje.
Door vrijwilligers zal 26 of 27september, om 10.00 uur zal de onderbegroeiing op het
perceel gesnoeid worden bij het pontje op de hoek langs de Noord Schalkwijkerweg. Via
Michel de Graaf is hiervoor officieel toestemming gegeven. Bij Edwin Beth kan gemeld
worden wanneer het groenafval opgehaald kan worden.

9.
Rondvraag.
- Op 19 september 19.30 uur zal extra vergaderd worden door de leden van de wijkraad in de
Zwedenstraat.
- Nicolette merkt op dat de open dag van fysiotherapeut Spek in de Belgradostraat niet op
zaterdag 30 maar 31 oktober is. Actie: Hugo zal zorgen dat deze datum naar de
mededelingen kastjes gaat.
- 19 september zal door de burgemeester het vernieuwde wijkcentrum Europawijk heropenen
om 10.00 uur.
- Een beheerder van Pre-wonen vraagt om speelvoorzieningen aan de Frankrijklaan, zoals
voetbalveld met kooi. De woningbouwverenigingen willen dit liever niet op hun eigen
grasvelden. De wijkraad zal het Commissie Beheer (wijkniveau) vragen.
- Hondenoverlast: Volgens Pre-wonen niet bij hun flats aanliggend van de Frankrijklaan. Aan
de westzijde van de Frankrijklaan is officieel een losloop plaats. Saskia adviseert om nog
even te kijken naar de rechtsgeldigheid van de bebording die Pre-wonen heeft geplaatst in
de Polenstraat/Andorrastraat. Dit zijn namelijk geen afgesloten ruimtes en daarmee
onderdeel van de openbare ruimte.
- In de Europakoerier zal in het voorjaar een stukje van Stichting Samen geplaatst worden.
Hugo zal dit regelen. In Mijn Schalkwijk zou mogelijk ook kunnen.
- Hoek Venkelstraat/Europaweg: Johannes vraagt of de rommel opgeruimd kan worden achter
de garages en het hoge gras gemaaid door Spaarnelanden. Ongeveer in week 35 wordt
gemaaid. Wordt gevraagd in wijkoverleg.
- Hangjongeren: Volgens Frits uit de Finlandstraat heeft Kitty van Tooren alles onder
controle. Er heeft diefstal van een auto plaats gevonden en vernieling van elektrisch draad
aan de buitenmuur van de Vomar supermarkt. De Holland Media Combinatie wil een
verhaal van Frits. Jongeren kunnen in de Ringvaart tot 20.00 uur terecht. In het wijkcentrum
Europawijk zou ook geprogrammeerd kunnen worden. Gaat door tot 03.00 uur.
10.

Sluiting.
Voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
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