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Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers, Hanna Hamersma, Marian Kuyper,
Yvonne van Schie, Marijke Smit en Nicolette True.
Overige aanwezigen: Rachid el Aater (De Brug tot agendapunt 6), Hananja, Mohamed Harud
(De Brug tot agendapunt 6), Henk Timmerman, Ewoud de Jong
(R. Steinerschool en Vrij Waterland), Cathy Moerdijk (Anders Wonen
tot agendapunt 4), Sindy Piqué (Burenhulp), Sander van den Raadt
(Trots), Allal Rabibi (De Brug tot agendapunt 6), Roel Schaart
(werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk en PvdA vanaf agendapunt
3), Hannes van de Stadt (Anders Wonen en agendapunt 3), Riet Romijn
en Mustapha El-Yajloufie (wijkagent, tot agendapunt 3)
Verslag:
Joke van Wittmarschen
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Politie
a.
De politie is begonnen met voorbereidende maatregelen voor oud en nieuw.
b.
Stijging van inbraken, vijf inbraken in Schalkwijk. Waarschijnlijk door de
donkere dagen.
c.
Het samenscholingsverbod werkt. Er zijn bekeuringen uitgedeeld en jongeren
vertellen het aan elkaar door.
d.
Melding: bedelaars aan de deur in de omgeving van de Laan van Osnabrück.
e.
Melding: kinderen spelen op de bouwplaats bij de toekomstige
Mgr. Huibersschool (Vilniusstraat). De wijkagent pakt dit op.
f.
Melding: Heempark, rond 16.00 uur. Groepen jongeren met brommers die
andere parkbezoekers intimideren.
g.
Gevraagd wordt of de regeling die in Amsterdam is ingegaan, dat vrouwen niet
in het openbaar onheus benaderd mogen worden, ook in Haarlem kan worden
ingevoerd? De wijkagent verwijst naar de APV, deze regeling geldt voor alle
mensen die in Haarlem verblijven.

3.

Presentatie over eventuele drijfwoningen in de Schouwbroekerplas
Toelichting: Cathy Moerdijk
Het initiatief van de drijfwoningen komt van de stichting Anders Wonen wat een
burgerinitiatief is. (Zie voor doelstellingen en visie: www.anderswonen.info)
Anders Wonen wil op de Schouwbroekerplas aan de noordkant acht waterwoningen, een
drijvend museum (dependance van het Teylers museum) en op de oever aan de zuidkant
twee Tiny Houses (zie http://www.tinyhousenederland.nl/) mogelijk maken. Het streven
is om de waterwoningen te integreren in het landschap.
Wijkraadsleden vragen of de stichting op de hoogte is van de Gebiedsvisie van de
Schouwbroekerplas (2013) en de Nota van Antwoord waarin de reactie van de wijkraad
Europawijk staat. Hierin staat namelijk dat wij als wijk bij de Schouwbroekerplas
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hoogstens extensieve recreatie adviseren. Cathy Moerdijk reageert, dat de stichting door
de voormalige burgemeester getipt is over deze plek en ambtenaren van Haarlem stage
lopen bij de stichting om kennis op te doen. Ze wijst op het raadsbesluit dat er acht
woningen op de Schouwbroekerplas mogen komen (aanvullende opmerking: in de
voorkeursvisie staan deze ingetekend in de vaart ten zuiden van de volkstuinen). Ook
vertelt ze over het positieve aspect van dit project: mensen verbinden, het Engelandpark
verbinden en oplossingen zoeken voor de sanering.
De wijkraad is verbaasd dat de gemeente niet op de hoogte is van de Gebiedsvisie en de
Nota van Antwoord. Notabene is op de begroting van Haarlem voor 2019 geld voor de
sanering gereserveerd (aanvullende opmerking: zie Bodemprogramma Haarlem 20162020, 17 december 2015 vastgesteld door de Raad).
Andere argumenten waarom meerdere aanwezigen wel voor het project an sich zijn,
maar niet op de plek van de Schouwbroekerplas:
- Het gebied een broedplaats voor vlinders en vogels waaronder uilen.
- Voor de woningen moet ook infrastructuur komen, wat het gebied aantast,
- Recreatie is niet persé nodig. Schalkwijkers kunnen genieten van de flora en fauna
die er gewoon is.
- De groene zoom is voor Schalkwijk zeer belangrijk. Er is hard voor gestreden om
deze strook te behouden.
- Bewoners van acht woningen die kunnen genieten van het water en de natuur weegt
niet op tegen de vele bewoners in de Schalkwijkse flats, die uitkijken op de
ongerepte natuur van de Schouwbroekerplas.
Afgesproken wordt dat iedereen die ideeën voor een plek voor deze woningen heeft,
deze doorgeeft aan Cathy Moerdijk.
4.

Mededelingen
a. Johannes Albers is wijkraadslid geworden.
b. Hanna Hamersma neemt van Cor Griffioen het onderwerp Spaarne Gasthuis over.
c. De mededelingen die op de agenda staan, worden gezien de tijd de volgende
vergadering behandeld.

Buurtouders
Toelichting: Rachid el Aater, Mohamed Harud en Allal Rabibi
a. Twee dagen per week lopen de buurtouders in Europawijk. In 2017 worden dit drie
dagen per week (dinsdag, donderdag en zaterdag van 19.00 tot 20.30 uur). Met oud
en nieuw zullen zij van 21.00 tot 23.00 uur in de wijk lopen.
b. Aandachtsplekken zijn: Vomar, Engelandpark, Nederlandlaan en de plantsoenen
langs de Europaweg.
c. De wijkraad vraagt of ook het Heempark meegenomen kan worden.
d. De buurtouders nodigen de wijkraadsleden uit om een keer mee te lopen.
Verzamelen op het kantoor van de wijkraad.
5.

Notulen wijkraadvergadering 8 november 2016.
Wegens tijdgebrek worden deze notulen de volgende vergadering behandeld.
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6.

Voetbalvelden Belgiëlaan
a. De mensen die in de werkgroep zitten hebben het gevoel dat het college al bepaald
heeft dat er een stadscamping moet komen. De eigenaar van de stadscamping
Zeeburg in Amsterdam heeft de gemeente benaderd en waarschijnlijk gaat hij een
vergunning voor een stadscamping aanvragen.
b. De wijkraad vindt dat er momenteel veel gebouwd gaat worden in de wijk
Middengebied, Italiëlaan, Schalkstad en er zijn al lange tijd plannen om de
plantsoenen aan de Europaweg ook te bebouwen en wil dat de velden gebruikt
worden voor stadslandbouw. Dit past tevens in de visie op de Groene Zoom. Vrij
Waterland en de R. Steinerschool hebben twee jaar geleden aan de gemeente
hiervoor plannen ingediend, maar tot op heden heeft de gemeente hier niet op
gereageerd. Waarschijnlijk is de gemeenteraad van deze plannen nog niet op de
hoogte gebracht.
c. Afgesproken wordt dat Ewoud de Jong en Saskia Klitsie, Ecoring benaderen om
samen een kosten neutraal plan te maken en deze bij alle fracties onder de aandacht
brengen. Saskia Klitsie zal uitzoeken welke kosten verband houden met de grond.
Deze groep zal maandag 19 december bij elkaar komen, om een begin te maken
voor een (tegen)voorstel richting de gemeente.

7.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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