NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 12 JANUARI 2016

Aanwezig: Lia Alders, Cor Griffioen, Hanna Hamersma (verslag), Saskia Klitsie, Marijke Smit,
Nicolette True en Hugo Visscher, voorzitter.
Afwezig gemeld: Johannes Albers.
Overige aanwezigen: Miisa Lappalainen (Ferm/Rozemarijn), Mustapha El Yajloufi, Lucie Kaestner,
Burhan Gün (Groen Links), Marian Kuyper, Riet Romijn, Roel Schaart (PvdA), Herman
Timmerman, Hananja, Jos Kruyswijk.
1.

Opening + kennismaken:
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Aanwezigen stellen zich voor aan elkaar.

2.

Politiezaken
• Oud en Nieuw is rustig geweest. In de Laan van Osnabrück was midden op straat een brand
gesticht. Een bewoner heeft een brandblusser gebruikt. De politie was in de buurt maar ging
voor de melding alweer weg. Er is daarna geen melding meer gemaakt. Kan zijn dat de politie
naar een andere locatie/melding moest.
• In het Heempark werd voorafgaand aan Oud en Nieuw een afvalbak in de sloot gevonden.
• Lucie geeft de politie een pluim omdat veel politie gecontroleerd heeft. Hananja geeft politie
ook een pluim, politie was om 23.30 uur aanwezig in de wijk.
• Mustapha is bij Yvonne geweest i.v.m. de gestolen fiets, maar zij was niet thuis, hij zal het
nogmaals proberen.
• Burhan Gün zegt dat er veel tijd en energie in het regelen van buurtvaders is gestoken; verder
helpt ook de Fightclub door het organiseren van activiteiten met als gevolg minder schade. Er
zijn veel activiteiten georganiseerd.
● Gevonden voorwerpen: Heeft u in Haarlem iets gevonden? U kunt het voorwerp inleveren in
de publiekshal of het melden op de website verlorenofgevonden.nl. Sleutels, brillen en
paraplu's kunt u niet online melden. Deze geeft u af in de publiekshal. Op
www.verlorenofgevonden.nl kunt u zien of iemand uw voorwerp heeft gevonden.
In het stadskantoor hangen 4 maanden gevonden sleutelbossen.
• Jos meldt dat in 2015 in de Europawijk de meeste inbraken en pogingen tot inbraken
plaatsvonden. Volgens Burhan is er een Commissie van Bestuur die cijfers van een jaar over
Haarlem publiceert waarin wordt vermeld dat zowel hoogbouw als laagbouw evenveel last van
inbraken heeft.

3.

Plannen van de biologische bakker uit de kruidenwijk:
Miisa Lappalainen van Rozemarijn doet verslag: Er is een natuurvoedingwinkel met bakkerij.
Daar komen gehandicapte kinderen. Voor rolstoeljongeren is meer ruimte nodig. Gedacht wordt
aan andere ruimte in een winkelpand in de buurt; lege panden in het winkelcentrum. Heeft
Belcanto nog ruimte over? Ook wordt gedacht aan de school in de Brusselstraat wanneer de mgr.
Huibersschool is verhuisd (2017). Inmiddels heeft in het Haarlems Dagblad gestaan dat iemand
de fabriek aan het Spaarne (einde Belgiëlaan) wil kopen, waarin ook een bakkerij is gepland.
Miisa wordt geadviseerd contact op te nemen met Rozemarijn Belgiëlaan.
− Riet heeft gezien dat er weinig mensen in De Tempel aan de Italiëlaan zijn. Zij vindt dat de
toonbank in het restaurant niet goed staat. Wat aangeboden wordt is niet goed te zien.
− De kruipruimte van Mazen, het restaurant op de hoek Italiëlaan, heeft Karaman schoon laten
maken en is dichtgemaakt.
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4.

Notulen wijkraadvergadering d.d. 8 december 2015:
− Roel Schaart staat niet als aanwezig gemeld, wordt alsnog gedaan.
− Adressen worden niet gemeld in de notulen.
− De motie inzake de Schipholweg is mede door Groen Links ingediend.(Bomen blijven staan
tot bebouwing begint.)
− blad 3: Verkeer en Vervoer: Het overleg met andere wijkraden had als onderwerp: de
Schipholweg.

5.

Actielijst
• 4. Laurina van Dam, Spaarnelanden, heeft in januari een mail gekregen van de wijkraad met
de vraag of de hangende afvalbakken in de Venkelstraat bij het kinderdagverblijf vaker
geleegd kunnen worden.

6.

Mededelingen uit diverse overleggen:
− Europaweg: Arjen de Boo zal binnenkort weer voorlichting geven over de plannen van de
Europaweg.
− Frankrijklaan: Er wordt netjes gewerkt. Een laad- en losplaats wordt achter de winkel van
Karaman aangelegd; bij parkeren op de hoek kan het verkeer er moeilijk langs. Wij willen
Arjen de Boo vragen naar een verkeersbesluit voor de laad- en losplaats, opheffen zebrapad
Frankrijklaan en niet meer parkeren voor vrachtwagens op de Frankrijklaan.
− In de putten is extra vuil gekomen, daarom graag een extra zuigbeurt voor de doorstroming
van de riolering.
− Cor meldt dat hij met de aannemer geregeld heeft dat i.v.m. het in- en uitrijden van de
Ruslandstraat de fasen van opknappen van de Frankrijklaan iets anders ingedeeld wordt.
− In april gaat Pre-wonen beginnen met het opknappen van de flats Ruslandstraat en
Polenstraat.
− De Drielandenhoek wordt opnieuw geschilderd.
− In overleg met Karaman, Hugo en Laurina over het opknappen van de achterkant van
Italiëlaan, wordt gedacht aan uniforme containers maar de vraag is of dat financieel haalbaar
is en dat Spaarnelanden zou kunnen zorgen voor het legen ervan. Inmiddels is de achterkant
van de winkels geschilderd.
− Nieuwbouw Italiëlaan: Na de bouwvak 2016 wordt begonnen met bouwen.
− IVOREZ: Op de Engelandlaan en in het park is Boskalis druk bezig met nieuwe leidingen
(riolering) leggen en de nieuwe bestrating rondom de flats. Dit is het laatste deel van de
IVOREZ-plannen. De gemeente en Boskalis hebben afgesproken dat Boskalis alles netjes
achterlaat, ook het evt. nieuwe groen.
− Koningsdag 2016: Er zal een evenementenvergunning worden aangevraagd. Lia zorgt voor
financiën en het postadres zal Nederlandlaan 226 zijn.
− Bodemonderzoek 2015 Put van Vink door Grontmij, daarvan heeft Michel de Graaf de
uitslag. Burhan Gün zal naar de uitslag vragen. In 2016 onderhoud Put van Vink en in 2019
is er mogelijk budget voor sanering. Momenteel wordt gesnoeid waar we blij mee zijn.
− Nog steeds zijn de afvalbakken in de Venkelstraat overvol. Het is goed vaak te melden via
gemeentelijk Meldpunt; het verzoek komt dan bij Spaarnelanden terecht. Als het niet goed
wordt opgelost, kunnen wij Laurina van Dam raadplegen; zij is gemaild door Hanna.
− Bij het Hongarijepad wordt bouwmateriaal en verf in de afvalbakken gegooid door
bewoners.
− 4WO (4 wijkradenoverleg): Burgemeester Bernt Schneider gaat in september 2016 weg als
burgemeester en Jack van der Hoek, wethouder, gaat naar de Provincie vertrekken.
− Door 2 ambtenaren werd uitvoerig verteld over een duurzaam energie pakket. Het betekent
veel mogelijkheden voor energiebezuiniging. Nadere informatie volgt per wijkraad.
− De buurtvaders zijn woensdag 6 januari officieel door de burgemeester geïnstalleerd in de
Europawijk. 2x per week van 17.00-20.00 uur zullen de buurtvaders op de fiets door onze
wijk gaan om de jongeren te ontmoeten; zij zullen het Europwijkkantoor als uitvalsbasis
gebruiken. Een centraal telefoonnummer is te gebruiken indien nodig. Handhaving en de
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politie nemen deel aan evt. oproep. Sinds 5 jaar wordt deze hulpverlening reeds gebruikt in
Meerwijk, hetgeen goed verloopt en uitgaat van De Brug.
− Er bestaat sinds kort een samenscholingsverbod voor de Finlandstraat, hetgeen betekent niet
meer dan 3 jongeren bij elkaar.
− Op de hoek van de Engelandlaan/Belgiëlaan zal een overkapte hufterproef picknickbank
geplaatst worden. In de vergadering wordt twijfel over de locatie uitgesproken.
− De burgemeester meldt dat de Boerhaavekliniek pas in april voor bewoning van de
vluchtelingen mogelijk is gedurende een jaar. De burgemeester zal alles met het bestuur van
de Boerhaavekliniek regelen. Het COA vindt dat alles goed is verlopen.
− De zusterflat bij de Spaarne Gasthuis aan de Boerhaavelaan heeft asbest 50/50 in het
gebouw. Dit gebouw zal pas gebruikt worden door statushouders, als de vluchtelingen weer
vertrokken zijn uit de Boerhaavekliniek.
Wijkraden- en bewonersinitiatieven:
Hugo en Marijke zijn naar een informatiebijeenkomst hierover geweest. Het komt erop neer
dat wijkraden niet weg zouden moeten; een andere of aanvullende vorm zouden
bewonersinitiatieven kunnen zijn, hetgeen goed moet functioneren. Voor dit laatste zou het
wijkraadbudget gebruikt moeten worden. De kwaliteit moet hoog gehouden worden. Een
wijkraad is een constante factor met een gebiedsverbinder die het contact waardeert.
Zwak sociale wijken, waarbij de mondigheid slechter is moeten toch financieel gesteund
worden. Deze bewoners vinden het moeilijk initiatief te nemen om een werkgroep op te zetten.
In Schalkwijk kijkt men over elkaars grenzen heen, daar is o.a. het 4 Wijkraden Overleg voor.
De Haarlemse ambtenaren zijn uitnodigend in processen/projecten, maar kunnen echter ook
voor stagnatie zorgen. De huidige coalitie kan men aanspreken, zodat het met elkaar beter
gaat.
Stichting Kunst Schalkwijk is opgericht. Er hebben 5 personen zitting in het bestuur. Er is
reeds een (succesvol) tango-concert geweest in Da Vinci, Meerwijk. Mensen willen graag
komen optreden, zou misschien ook voor Koningsdag muzikaal te ondersteunen zijn. Er is
reeds 3000,00 Euro in kas.
Mijn Schalkwijk is in december 2015 uitgekomen, het is een prachtig blad maar moeilijk
betaalbaar. De woningbouwverenigingen en de gemeente kunnen niet meer betalen. De
burgemeester zou het jammer vinden als Mijn Schalkwijk niet meer uitgegeven wordt. Toch
zou men in december 2016 het blad nog een keer willen uitbrengen. Onze financiën zijn
bekeken, in ieder geval komt onze eigen wijkkrant uit in februari en in de zomer. De
afzonderlijke wijkraden moeten zelf een besluit nemen, daarna komt het in februari op de
agenda van het 4 Wijkraden Overleg. Volgende keer staat dit op de agenda van de wijkraad
om onze mening te vormen en te delen
Schalkstad: Hanna is naar de nieuwjaarsborrel van de winkeliersvereniging Winkelcentrum
geweest. Het ziet er naar uit dat de verbouwing uitgesteld wordt naar 2017. Er lopen juridische
procedures door winkeleigenaren. Er zijn 71 winkeleigenaren en ongeveer 125
winkelhuurders, waarvan sommige winkeliers ook winkeleigenaar zijn. Leegstand is niet het
probleem van huurders maar van eigenaren. Snel verhuren is belangrijker dan het aantal
dezelfde artikelen per winkel. Sinds de crisis is het slechter gegaan met het winkelcentrum, de
vraag is hoe het beter kan worden opgepakt. E.e.a. zou in onze jaarvergadering in april
besproken kunnen worden waarbij de VVE uitgenodigd zou kunnen worden. De heer Gerard
Zwiers is beschikbaar voor een vergadering van het 4 Wijkraden Overleg.
Nieuwe bomen in Kruidenwijk: Jos heeft van Laurina van Dam, Spaarnelanden, bericht
gekregen over het weghalen van boomstronken en beplanten van nieuwe bomen. De “stobbe”
in de Dragonstraat wordt eerder aangepakt omdat de bestrating stuk is. Verder gaat het om de
Schotlandstraat en de Schipholweg aan de rand van de kruidenwijk. Nieuwe bomen worden
geplant van november 2015 t/m april 2017. Alles kan via het gemeentelijk Meldpunt worden
gemeld.
Verharding grond bankjes Jaagpad:
Op verzoek van Riet is Spaarnelanden gevraagd de gaten in de grond voor de bankjes aan het
Spaarne te verharden. Er staan ook vaak mensen met een rolstoel. Dit is het gedeelte van het
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Jaagpad dat naar de molen loopt. Inmiddels heeft Laurina van Dam budget hiervoor
aangevraagd.
Renovatie mgr. Huibersschool: Hanna is naar een informatiebijeenkomst geweest over
toekomstige plannen renovatie/verbouwing schoolgebouw voor de mgr. Huibersschool,
Vilniusstraat 2. De gemeente wil dit gebouw geschikt maken voor een combinatie van de
school, peuterspeelzaal, GGD, JGZ en Centrum voor Jeugd en Gezin. Er komen 5 lokalen, een
nieuwe uitbouw op het schoolplein voor peuters en 4 kantoortjes aangebouwd aan de gymzaal.
Leontine van Breggen is procesmanager Gebiedsontwikkeling en Beheer en architect is Nicole
Bouwman. Mogelijk zal de bouw starten in juli 2016 en de oplevering wordt verwacht in
februari 2017.
-Het afsluiten van een parkeerplaats door andere parkeerders en zo ook de nooduitgang van
het Anton Pieckhofje is opgelost door Handhaving. Er staan borden “verboden parkeren”.
7.

Rondvraag
− Veel lantaarnpalen aan de Belgiëlaan branden niet. Lucie probeert uit te zoeken welke het
precies zijn om dit te melden.
− Burhan Gün meldt dat speciaal is verzocht om vluchteling gezinnen te plaatsen in de
Boerhaavekliniek. Actieve groepjes en vrijwilligers komen ook uit Schalkwijk.
− Er zijn delen van de wijk die geen vuurwerk willen met Oud en Nieuw. De vraag is of alle
wijkraden hierover benaderd moeten worden. Burhan biedt aan dat het altijd mogelijk is
contact met hem op te nemen hierover.
− Ondernemer van de maand. Nicolette wil een artikel in de Europakoerier over een
ondernemer (zoals afgesproken in de wijkraad) in de Europawijk, conclusie: Toko Nobel.
− Natuurwerkdag: Marijke meldt dat op 12 maart weer een bijeenkomst is in Heempark II. Er
zal dan weer in het park gewerkt worden. Alle data zullen aan Lia doorgegeven worden om
subsidie voor deze dagen te vragen. Het zou fijn zijn dat het deel dicht bij de te renoveren
school opgeknapt wordt. Daar wordt een nieuw hek geplaatst aan de kant van de
Engelandlaan.
− Afval binnentuin: Hananja meldt dat in de binnentuin Engelandlaan/Nederlandlaan
bouwafval, folie isolatie + stalen balken wordt gedumpt. Politie is gebeld. Eigenaar Ymere
zou ingeschakeld kunnen worden om op te ruimen, Spaarnelanden en Handhaving ook. De
bewoners betalen voor het onderhoud van de tuin, dus Ymere is voor bewoners eerste
aanspreekpunt.
− Pontje: Jos meldt dat het pontje met maximaal 12 personen te klein wordt wanneer in de
spits scholieren er gebruik van maken. Zij moeten 3x wachten voordat ze overgezet kunnen
worden. Een grotere boot zou uitkomst geven. Het pontje is geborgd en valt in de fietsroutes.
20 personen per keer zou kunnen maar bewoners overkant zijn tegen een hoger aantal.
Aandachtspunt van maken..
8. Sluiting 22.00 uur.
Volgende vergadering in ons eigen wijkgebouw Nederlandlaan 226, ingang Zwedenstraat:
9 februari 2016 om 20.00 uur, inloop 19.45 uur.
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