NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 8 MAART 2016
concept

Aanwezig: Cor Griffioen, Hanna Hamersma (verslag), Saskia Klitsie, Hugo Visscher (voorzitter)
Afwezig gemeld: Lia Alders, Marijke Smit, Nicolette True, Johannes Albers, Mustapha El-Yajloufie.
Overige aanwezigen: Hananja, Lucie Kaestner, Jos Kruyswijk, Marian Kuyper, Riet Romijn, Roel
Schaart (PvdA). Yvonne van Schie, Kim Schoof(SIG), Henk Timmerman, Sander van
den Raadt, Boerhaavewijk (Trots Haarlem), Joke van Wittmarschen, secretariaat.
1.

Opening en mededelingen.
Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Kennismaken.
Alle aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.

3.

Notulen wijkraadvergadering 9 februari worden goed gekeurd.

4.

Actielijst
2. Snelheid Laan van Osnabrück : Er is geld voor 2 drempels.
3. Frankrijklaan: Stoeptegels 25 Drielandenhoek. Ruimte voor 2-5 bomen.
Belgiëlaan: Hek herstellen + klimop.
4.De picknicktafel staat op de hoek Belgiëlaan/Engelandlaan in het park.
In Meerwijk hebben jongeren een container met een contract, een vader houdt hier toezicht.
In het wijkcentrum Europawijk is voor jongeren 2 dagen tijd ingeruimd.
De lampenkappen van de lantaarpalen worden vernieuwd.
Toevoegen op actielijst
9. Ruslandstraat en straten binnenin: zand loopt weg onder het trottoir langs het gebouw.
Lekkage? Of ook ratten? 30 cm uit de gevel is voor kosten van de eigenaar. Een oplossing is om
langs de gevel verticale platen in de grond te plaatsen. Administratiekantoor van VvE zouden
ook andere verenigingen moeten activeren. Brief door Hugo: gemeente ook aanspreken.

5.

Gebiedsprogramma Haarlem Schalkwijk 2016
 Sportvelden Belgiëlaan: Op 7 maart is samen met Arnoud Kuiper, van het Gebiedsteam, een
overleg geweest over hoe wij het groen willen houden met tijdelijke maatregelen. Het gebied
van St Jacob zal in 2019 ook weer groen worden.
Er is interesse van een ondernemer voor een camping zonder campers/caravans, evt.
safaritenten en houten huisjes, maar ook van stichting Ecoring = permacultuur. Wij willen
geen verrommeling, geen woningen, geen volkstuinen, wel een groene verbinding en een
inrichting die omkeerbaar is.
 Watermeterfabriek: De fabriek is nog niet verkocht, zou in 2017 verkocht moeten zijn.
Menno Visser en Rozemarijn praten met elkaar.
 Voorstel is om de Engelandlaan + Belgiëlaan + Kennedylaan+ Floris van Adrichemlaan 50
km te maken.
 Als Belcanto klaar is worden de wegdekken opgeknapt.
 Aan de Italiëlaan zal in 2016 nieuwbouw starten.
 De scholen zullen groenstroken krijgen.
 In Schalkstad/winkelcentrum Schalkwijk staat nu ongeveer 20% van de winkels leeg. De
heer Konijn is voorzitter van de winkeliersvereniging.

6.

Vervalt
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7.

Mededelingen uit ander overleg.
 De aanvraag voor een horecavergunning Italiëlaan, Tempel II is afgewezen in maart j.l.
 Tijdens de jaarvergadering zullen 2 personen van de gemeente uitleg geven over de toekomst
van Belcanto.
 Schipholweg: Hugo en Roel zijn naar een bijeenkomst geweest.
 Entree Oost zal VijverPark gaan heten. Het uitrijden van deze nieuwe wijk zal goed geregeld
worden. De wethouder heeft het goed opgepakt; de kruispunten worden verbeterd;
gelijkvloers of er overheen. Merovingenstraat zal mogelijk meer overgestoken worden.

8.

Rondvraag
 Parkeerplaats Engelandlaan Spaarne I is een lage inrit gemaakt naar het voetpad in het park.
 Olympia: Er loopt nog een rechtszaak over het te harde geluid in 2015. Annechien schrijft nu
in 2016 brieven. Over 2-3 maanden vergadert de Commissie Ontwikkeling waarop de
bewoners kunnen reageren via de agenda. Er komt geen wijziging vergunning; categorie 4
moet blijven. Geen EK of WK meer op deze sportvelden.
 Jos wil graag een boom krijgen in het rondje waarvan de bestrating gemaakt is.
Actie: aan Laurina van Dam, Spaarnelanden, vragen.
 Hananja meldt: Vogels worden niet meer gevoerd. Ymere stuurde een briefje dat het slecht is
voor de gezondheid.
 Henk meldt dat Pre-wonen is begonnen met het opknappen van de flats Polenstraat e.o.
 De ambassadeurs van Spaarnelanden gaan 1 april beginnen, zij worden nu opgeleid.
 Laan van Angers: Informatiekast verplaatsen. Kasten alleen voor wijkinfo. Cor of Hugo
hangt de agenda van de wijkraad op.

9.

Sluiting.
De vergadering wordt om 22.00 uur afgesloten.
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