NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 11 OKTOBER 2016
Vastgesteld 8 november

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Cor Griffioen, Saskia Klitsie, Marijke Smit
en Nicolette True
Afwezig wijkraad mb: Hanna Hamersma
Overige aanwezigen: Johannes Albers, Yvonne van Engelen, Marian Kuyper, Riet Romijn,
Roel Schaart (PvdA en wg Verkeer en Vervoer), Maaike van Schie,
Yvonne van Schie en Henk Timmerman.
Overige afwezig mb: Mustapha El-Yajloufie (wijkagent) en Lucy Kaestner
Verslag:
Joke van Wittmarschen
1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen
a. Werkgroep Verkeer en Vervoer:
 De werkgroep heeft in Hoofddorp dynamische zebrapaden bekeken (ledlichtjes
en thermische camera’s) en is hier enthousiast over. Met de gemeente zal worden
overlegd of er in Schalkwijk een proef kan komen met twee zebrapaden. Voor
Europawijk wordt gedacht aan de zebrapaden bij de Vomar en de
R. Steinerschool (Belgiëlaan en Engelandlaan).
 30-50 wegen: De gemeenteraad is voor een pilot in Schalkwijk (alle
wijkontsluitingswegen 50 km en de rest 30 km voor heel Schalkwijk).
 Actie fietslichten groep 8 basisschool: de scholen worden benaderd of ze met de
actie mee willen doen.
b. De Europaweg: het definitieve ontwerp is klaar. In de commissie Beheer zijn
lovende woorden gesproken over de inbreng van de wijkraad. De provincie betaalt
mee aan de inrichting. Het komt er als volgt uit te zien: Van 2 naar 1 rijbaan; een
middenberm met bomen; van de Schouwbroekerbrug tot en met de Febo komen er
rotondes; langs het Heempark komt een apart voetpad van 1,50 breed en ook aan de
kant van de Molenwijk komt een voetpad.
De wijkraad heeft aangegeven om tijdens de werkzaamheden geen bouwterrein in de
wijk te willen en gevraagd om sluipverkeer in Europawijk te voorkomen.
Joke stuurt het definitieve ontwerp naar de wijkraadsleden en Johannes voor de
website.
c. Renovatie Buitenrustbruggen: tussen 26 september 2016 en 1 maart 2017 zijn er
ongemakken voor het verkeer.
d. Discussie met de gemeente over de wijkraadsgelden: de gemeente wil weer het heft
in handen nemen, omdat er veel verschillen zijn tussen de wijkraden in Haarlem. In
Schalkwijk zijn de wijkraden zeer actief en wordt het geld goed besteed terwijl er
ook wijkraden zijn die het geld niet gebruiken. De gemeente wil nu de wijkraden
subsidie geven voor het huren van een ruimte en bewonersondersteuning. Bewoners
moeten zelf actief worden en voor initiatieven geld aanvragen bij een commissie. De
wijkraden van Schalkwijk, Koninginnebuurt en Slachthuisbuurt hebben aangegeven
tegen deze plannen te zijn en voorgesteld om daar waar het goed gaat het zo te laten.
e. Ecologisch overleg: er is 3 november een overleg met Spaarnelanden over de
groengebieden in Europawijk.
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f. Schouw Engelandpark: Vrijdag 14 oktober om half elf.
g. Onderhoud Koeietunneltje: Joke checkt het digitaal archief op afspraken.
2.

Politiezaken
Agendapunt vervalt wegens afwezigheid van de wijkagent.

3.

Notulen wijkraadvergadering 13 september 2016.
Tekstueel: de opmerkingen worden meegenomen in het vast te stellen verslag.
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v.
a. Agendapunt 1c Tempel 2: Hugo Visscher is naar de commissie Beroep en Bezwaar
geweest. Hij heeft duidelijk gemaakt dat de bewoners zich beroepen op het artikel
over woongenot en de Tempel 2 niets aan de wijk toevoegt. Over zes à acht weken
hoort Hugo Visscher het advies dat de commissie aan de gemeente geeft. Daarna is
er nog de mogelijkheid om naar de rechter te gaan.
b. Agendapunt 7c opschoondag plantsoentje Bernstraat: twee bewoners hadden zich
wegens ziekte afgemeld. Het groffe werk is gedaan en voor het fijne werk is nog een
ochtend nodig. Als het niet lukt om een bewonersgroep voor het plantsoentje te
vinden, wordt het plantsoen ‘teruggegeven’ aan de gemeente en bestaat de kans dat
het parkeerplaatsen worden.
c. Agendapunt 7d parkeren in bochten: Volgens Yvonne van Schie mag er niet in de
bochten geparkeerd worden. Volgens Johannes Albers wordt het gedoogd.
Actielijst
a. Groene hekje plantsoen Bernstraat: Ooit is het hekje geplaatst vanuit het
leefbaarheidsbudget. Spaarnelanden wil het hekje niet steeds repareren en stelt voor
om er boomstammen te plaatsen. De wijkraad vindt het nadeel van boomstammen
dat jongeren hierop gaan zitten en het vuil verzameld. Roel Schaart merkt op dat
vroeger ook auto’s over het plantsoen reden. Het plantsoen is toen verhoogd door er
een betonnen rand om te zetten en dat was afdoende. Met IVOREZ is de buurt
verhoogd en daardoor het plantsoen weer op gelijke hoogte gekomen. De wijkraad
wil graag dat het plantsoen weer verhoogd wordt. Actie Nicolette True.
b. Bosschage Praagplantsoen: de bewoners blijven pleiten voor groen (tegen geluid en
zwerfafval). Zij voelen zich niet gehoord, omdat de oorspronkelijke beplanting niet
is teruggezet.
c. Verlichting opstelkant fietserspontje: De wens is doorgegeven aan het Dagelijks
Beheer van het GOB Schalkwijk. De verlichting is ook een wens van de schippers.
Roel Schaart pakt dit op.
d. Verkeerspaaltje Ankaraplantsoen: Hugo Visscher heeft deze wens ingebracht in de
werkgroep Verkeer en Vervoer. De fietsersbond is gevraagd de situatie ter plekke te
bekijken. Wordt vervolgd.
e. Hugo Visscher heeft een condoleancekaart naar de nabestaanden van Tini Tip
gestuurd. Kan van de lijst.
f. Hek Heempark voor scootmobielen: Via de hoofdingangen kunnen de
scootmobielen wel het park in. Johannes Albers heeft hiervoor een plattegrond
gemaakt. Kan van de lijst.
g. N.a.v. deze actie meldt Johannes Albers dat er een landopmeting van het pad in het
Heempark is geweest. Dat betekent dat het pad nu op de diverse kaarten wordt
opgenomen.
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4.

Voortgang wijkraad Europawijk
Lia Alders heeft aangegeven per onmiddellijke ingang te stoppen met de wijkraad. Het
jaar 2016 blijft ze wel de financiën doen en ook maakt ze het overzicht voor het
jaarverslag. Saskia Klitsie neemt het penningmeesterschap over. Saskia Klitsie en
Hugo Visscher hebben binnenkort een gesprek met Lia Alders over de overdracht.
Marian Kuyper en Yvonne van Schie treden toe als wijkraadslid.

5.

Bestemming voetbalvelden langs de Belgiëlaan
De bewoners van Ferm, de Schalkwijkerweg, het kampje en de overkant van het
Spaarne en de R. Steinerschool, de wijkraad en Vrij Waterland waren uitgenodigd door
de gemeente voor een overleg. Het voorstel van de gemeente om hier een stadscamping
te maken werd door alle aanwezigen afgewezen, omdat zij en camping in een woonwijk
geen goed idee vinden. Wel zien ze graag dat de groene zone voortgezet wordt door
middel van moestuinen.
Er is op deze bijeenkomst een werkgroep gevormd waar de wijkraad ook inzit. Na de
herfstvakantie wordt die werkgroep door de gemeente uitgenodigd.
De wijkraad vindt dat ze Klein België een plek hebben gegeven en de gemeente
hiervoor iets terug mag doen.

6.

Voortgang wijkkrant
Dit najaar komt er geen wijkkrant. Wel doet de wijkraad mee in de glossy Mijn Haarlem
(Mijn Schalkwijk). 20 oktober is de sluitingsdatum voor kopij.

7.

De Oasis Game
Wegens afwezigheid van de persoon die hierover zou vertellen gaat dit agendapunt niet
door.

8.

Rondvraag
a. Nicolette True wil een oplossing voor Koningsdag nu het veld op de Italiëlaan niet
meer beschikbaar is. De markt is de afgelopen drie jaar sterk gegroeid en ze vindt
dat de markt Europawijk overstijgt, waardoor het een issue voor alle vier de
wikraden van Schalkwijk is geworden.
Afgesproken wordt hier een aparte brainstorm voor te beleggen.
b. Maaike van Schie meldt dat een boom op de Schotlandstraat zo hoog is, dat er zelfs
geen uitzicht meer is voor de bewoners op de negende verdieping. N.a.v. de 0meting en het plan dat de gemeente wil maken voor Schalkwijk, omdat alle bomen
inmiddels 50 jaar oud zijn wordt afgesproken dat iedereen aan Hugo Visscher de
bomen die overlast geven aan hem door kunnen geven.

9.

Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
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