NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 8
vastgesteld 10 januari 2017

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester), Hanna
Hamersma, Marian Kuyper, Yvonne van Schie, Marijke Smit en
Nicolette True.
Overige aanwezigen: Johannes Albers, Hananja….?, Linda Pijper (SIG Woonvoorziening
Schalkse Hoek en tot agendapunt 5) Riet Romijn en
Mustapha El-Yajloufie (wijkagent)
Verslag:
Joke van Wittmarschen
1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Politie
a.
Het samenscholingsverbod is uitgebreid naar Europawijk Noord.
b.
De wijkagent heeft voorlichting gegeven aan ouderen in de Kruidenbuurt over de
babbeltruc. Saskia Klitsie waarschuwt ervoor dat ouderen door oplichters
aangesproken worden bij de ING in het winkelcentrum en Marijke Smit
waarschuwt over oplichters die bij de bewoners aanbellen.
c.
Afgesproken wordt om de buurtouders uit te nodigen voor de
wijkraadvergadering (actie Joke).
d.
N.a.v. vuurwerkknallen meldt de wijkagent dat dit lastig is te handhaven. Als de
politie komt zijn de daders al weg.
e.
Meldingen vanuit het Heempark: samenscholing en een meneer die dames
intimideert. De wijkagent adviseert dit te melden.
f.
N.a.v. Burgernet vertelt de wijkagent dat dit goed werkt en adviseert iedereen
zich hierbij aan te melden. www.burgernet.nl

3.

Mededelingen
a. Cor Griffioen heeft zich teruggetrokken uit de wijkraad.
b. Het wijkcentrum op de Laan van Berlijn is opnieuw geopend met een nieuwe naam:
De Wereld.
c. Op het Vier Wijkradenoverleg hebben de vier wijkraden en diverse organisaties zich
voorgesteld aan de nieuwe burgemeester, Jos Wienen. Jos Wienen wordt ook de
stadsdeelbestuurder van Schalkwijk. Na de kennismaking is er met de burgemeester
door Schalkwijk gefietst.
d. Fietslichtenactie van de werkgroep Verkeer en Vervoer: de basisscholen zijn
benaderd en enthousiast, behalve De Meer en de Vrije School, want zij vinden dat ze
al genoeg over verkeersveiligheid doen. Behalve het uitdelen van de lichtjes zal de
werkgroep ook een les geven over fietsen in het donker.
e. Burenhulp (van Haarlem Effect), wil in Europawijk een steunpunt opzetten met het
doel om de mensen in de buurt met elkaar in contact te brengen. Contactpersoon is
Sindy Piqué.
f. Saskia Klitsie meldt dat zij 3 november samen met Marian Kuyper naar een
bijeenkomst over ecologische participatie is geweest. Het was een bijeenkomst met
afgevaardigden van Spaarnelanden, Landschap Noord-Holland, IVN,
De Vogelbescherming en het Heempark. Het Heempark mag voor 2017 twee
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projecten aangeven binnen het thema ‘zoom’, die zij graag verwezenlijkt zien.
Saskia Klitsie en Marian Kuyper hebben het ziekenhuis aangedragen.
Voor 2018 staat de IJsvogelwal en eventueel voor 2018/2019 het Middengebied in
de planning. Een ander aandachtspunt zijn de nestkasten. Deze zouden komen op de
gebouwen van de gemeente. Bekeken wordt of de woningcorporaties hier ook aan
kunnen bijdragen.
Voetbalvelden: Er komt een werkgroep. De wethouder zal bij de eerstvolgende
werkgroepoverleg aanwezig zijn om te pleiten voor een stadscamping.
Herstel inrichting Praagplantsoen: Marijke Smit en Saskia Klitsie hebben de
bewonersvereniging ondersteund met het schrijven van een brief aan de
gemeenteraad. De bewonersvereniging heeft toestemming gekregen om de naam van
de wijkraad te gebruiken.
Anton van Rijn is ziek. De wijkraad heeft een fruitmand gestuurd. Saskia Klitsie
houdt contact met hem.
Middengebied (Belcanto): de wijkraad is uitgenodigd voor een presentatie over de
plannen.
Vrijdag was het slaan van de eerste paal van de nieuwe Mr. Huyberschool op de
Vilniusstraat. Saskia Klitsie was hier aanwezig namens het Heempark. De school zal
samen met de werkgroep Heempark het park onderhouden.
Joke Vink is weer contactpersoon van Pré Wonen voor heel Schalkwijk.
De flats op de Laan van Berlijn worden aangepakt, waaronder de liften.
Saskia Klitsie neemt met Joke Vink contact op over de nestkasten. Deze kasten
waren al beloofd bij de bouw van de flats.
Tempel 2: de Beroeps- en Bezwarencommissie heeft voor Tempel 2 positief advies
aan de gemeenteraad gegeven. De zaak mag tot 23.00 uur openblijven. Er is nog een
mogelijkheid om binnen zes weken via de rechter een procedure te doen, maar daar
heeft de wijkraad geen geld voor. Misschien willen de bewoners de procedure wel
gaan starten.

Notulen wijkraadvergadering 11 oktober 2016.
Tekstueel: geen opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Johannes heeft de contactgegevens van de gebiedsbeheerder gekregen. Mag van de
lijst.
b. Praagplantsoen: zie agendapunt 3h. In de gaten houden.
c. Partijen uitnodigen voor invulling voetbalvelden: zie agendapunt 3g. Mag van de
lijst.
d. Verlichting opstelkant Pontje: Roel Schaart heeft dit opgepakt. Nu is het een kwestie
van in de gaten houden.
e. DO Europaweg is naar de wijkraadsleden gestuurd. Mag van de lijst.
f. Koeientunneltje: Joke heeft geen afspraken in het archief kunnen vinden.
Riet Romijn weet nog, dat er indertijd afspraken zijn gemaakt met wethouder
Divendal. De firma Visser heeft het tunneltje met een speciale coating behandeld
tegen graffiti en het tunneltje zou graffitvrij gehouden worden. Nota bene ligt het
tunneltje op een toeristische fietsenroute. Hugo Visscher neemt dit mee naar de
werkgroep Verkeer en Vervoer.
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g. Groene hekje plantsoen Bernstraat: Nicolette True deelt mee dat Spaarnelanden toch
een hekje gaat plaatsen.
h. Brainstorm Koningsdag: Nicolette True heeft met de organisator van de kindermarkt
in het winkelcentrum gesproken. Eventueel kan de vrijmarkt in het winkelcentrum
gehouden worden of op de parkeerplaats. Gerard Zwiers wil met Nicolette True en
betrokkenen een plan maken en voorleggen aan de VvE van het winkelcentrum.
Hugo Visscher kaart dit aan in het Vier Wijkradenoverleg, omdat het een
overstijgend punt is geworden. In het overleg vraagt hij ook wie wil deelnemen aan
de werkgroep. Voor Europawijk zijn dat Nicolette True, Johannes Albers, Marijke
Smit, Yvonne van Schie en Hugo Visscher.
i. Bomen die overlast geven naar aanleiding van het project 0-meting, kunnen niet
meer doorgegeven worden, want de gemeente heeft het project stilgelegd.
5.

Nieuwbouw Pré Wonen
De nieuwbouw gaat eind dit jaar of begin volgend jaar aanvangen. Pré Wonen vindt de
straatnaam ‘IJslandpark’ koud klinken en wil graag een andere naam. De wijkraad is het
hier mee eens.

6.

Engelandpark
De schouw is geweest. Aanwezig waren o.a. de directeur van Spaarnelanden, Edwin
Beth van Spaarnelanden, Landschap NH en de beheerder gebied van het GOB. Sinds de
schouw heeft Spaarnelanden al veel aangepakt en nu zijn ze bezig met het verwijderen
van de dode bomen. Er loopt nog een discussie over de Es, of die wel of niet dood is. Er
komt een second opinion. Riet Romijn houdt dit in de gaten.

7.

Europaweg
Europaweg: de herinrichting loopt van de Schouwbroekerbrug tot aan de Aziëweg. De
laatste rotonde is bij de Febo.

8.

Rondvraag
a. Marian Kuyper meldt dat bij het opknappen van de Kopenhagen-/Stockholmstraat
men is vergeten een verkeerspaaltje terug te zetten, waardoor de auto’s er doorheen
rijden. Hugo Visscher neemt dit mee naar het wijkgesprek.
b. Ook het ontbrekende verkeerspaaltje Bern-/Moskoustaat neemt Hugo Visscher mee.
Iedereen die nog ergens een verkeerspaaltje mist kan dat melden aan
info@wijkraadeuropawijk.nl. Joke zal de paaltjes dan inventariseren.
c. Nicolette True vindt het jammer dat afvalbakken weggehaald worden, terwijl die
ook verplaatst kunnen worden. Als voorbeeld geeft ze de blikvanger ter hoogte van
de voetbalkooi op de Laan van Angers. Nicolette True kaart dit aan in het gesprek
met Spaarnelanden.
d. Hanna Hamersma wil dat het ziekenhuis een kleur krijgt. Er is te veel beton en grijs
in de wijk. Ze gaat dit idee in de ideeënbus van het ziekenhuis werpen.
e. Marijke Smit vertelt dat afgelopen zaterdag de landelijke natuurwerkdag was. In het
Heempark 2 zijn bollen geplant, die Landschap NH heeft geschonken. Ze heeft nog
bollen over en wol die aan de vrijwilligers van het Heempark 1 geven. Iedereen gaat
akkoord.
f. Marijke Smit heeft Spaarnelanden verzocht om klepjes op de afvalbakken in het
Heempark. Door de klepjes kunnen de vogels er geen afval uithalen. Volgens de
HIOR mag het, als er aanleiding voor is.
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g. Marijke Smit oppert het idee, om uitgebloeide bollen, via een inzamelpunt van de
bewoners te verzamelen en deze te planten in de grasvelden voor de flats. De
wijkraad gaat akkoord. Marijke Smit zorg voor een artikel in de wijkkrant.
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