NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 10 JANUARI 2017
Vastgesteld 14 maart 2017

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers, Marian Kuyper, Yvonne van Schie, Marijke Smit en
Nicolette True.
Overige aanwezigen: Rachid el Aater (De Brug tot agendapunt 5), Margot van de Berg
(Burenhulp en tot agendapunt 5), Mohamed Haroud (De Brug tot
agendapunt 5), Ewoud de Jong (R. Steinerschool en Vrij Waterland tot
agendapunt 5g), Linda Pijper (SIG Woonvoorziening Schalkse Hoek),
Sindy Piqué (Burenhulp en tot agendapunt 5), Allal Rabibi (De Brug tot
agendapunt 5), Roel Schaart (werkgroep Verkeer en Vervoer
Schalkwijk en PvdA), Mustapha El-Yajloufie (wijkagent, tot
agendapunt 3)
Afwezig wijkraad: Hanna Hamersma
Afmeldingen:
Riet Romijn
Verslag:
Joke van Wittmarschen
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Politie
a.
Er waren geen problemen met oud en nieuw in de wijk.
b.
N.a.v. een artikel in het Haarlems Dagblad over overlast in Schalkwijk vertelt de
wijkagent dat dit artikel is gebaseerd op cijfers van vorig jaar. Het was leuker
geweest als het Haarlems Dagblad een artikel had geschreven over oud en nieuw
dit jaar in Schalkwijk en hoe alle activiteiten die deze avond voor de jongeren
georganiseerd, goed werden bezocht en gewaardeerd.
c.
Het aantal inbraken is gestegen. Dit kan te maken hebben met de kerstvakantie,
dan zijn veel mensen weg.

3.

Voetbalvelden Belgiëlaan
Voor dit agendapunt zijn aanwezig:
Buurtbewoners:
Yvonne Rozenmeijer, Koen Warnaar en Nino Oosterwijk
Ecoring:
Tessa van Ingen, Mart Gevers en Lisa
a.

Toelichting Ewoud de Jong
Stg. Vrij Waterland en R. Steinerschool (Ewoud de Jong), Tessa van Ingen (Stg.
Ecoring) en de wijkraad (Saskia Klitsie) hebben een plan voor de voetbalvelden
gemaakt. Het plan omvat onder andere:
- Tijdelijke bestemming (verzoek gemeente)
- Mogelijkheden om te wandelen, spelen, picknicken.
- Toegankelijk voor iedereen, alle dagen van de week
- Vrij plukken van fruit, bloemen en kruiden (filosofie: wat je mee kan nemen
zal je niet vernielen)
- Verbinding jongeren en gezond leven.
- Schoolklassen die kunnen oogsten en koken.
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-

b.
c.

Dierenweide (kippen en twee varkens).
Volkstuinen (filosofie: respect kweken, want als opa hier een tuin heeft zal
de kleinzoon in zijn voetbalspel daar respectvol mee omgaan).
- Inkomsten door middel van verkoop groente.
- Beheer: volgens het model van Vrij Waterland: betaalde krachten en
vrijwilligers. Samenwerken vereist coördinatie
- Stg. Ecoring verbouwt groente en zal dat samen (eventueel met bewoners en
scholieren) bereiden en eten. Hier zijn voorzieningen voor nodig zoals een
kookvoorzieningen, hiervoor kan de kantine van de voormalige
voetbalvereniging gebruikt worden.
Dit plan voldoet dus aan ontmoeting, verduurzaming en participatie, waar de
gemeente Haarlem veel belang aan hecht.
Als alternatief voor de camping wordt aangedragen: De Brug bij de
Waardepolder of het Reinaldapark.
Voortgang: het plan wordt aangescherpt en er komen politieke statements in.
Iedereen die hier tips voor heeft kan dat sturen naar
info@wijkraadeuropawijk.nl.
Begin februari is er een commissieoverleg. Burhan Gün gaat regelen dat dit plan
in 1 keer aan alle fracties gepresenteerd kan worden.

4.

Presentatie over Burenhulp
Door Sindy Piqué en Margot van de Berg
a.
Doel van Burenhulp is om elkaar te helpen in de straat. Dit kan zijn door bij
elkaar koffie te drinken, een boodschapje te doen, iemand de weg naar zorg te
wijzen etc. Er is veel eenzaamheid en Burenhulp kan hier iets in betekenen.
b.
Burenhulp wordt gerund door vrijwilligers. Ook Sindy Pique is vrijwilliger en
haar functie is coördinator voor Europawijk.
c.
Sindy Pique zoekt voor iedere straat een contactpersoon. Een contactpersoon kan
dingen organiseren zoals een straatborrel.
d.
In Mijn Haarlem staat een artikel over Burenhulp. Zie ook
www.burenhulphaarlem.nl.
e.
Afgesproken wordt om opnieuw een artikel over Burenhulp in de Europakoerier
te plaatsen. Roel Schaart zal hiervoor worden geïnterviewd, omdat zijn straat al
jaarlijks een straatfeestje heeft. Ook komt er een folder over Burenhulp in de
wijkkasten.

5.

Mededelingen
a. Koningsmarkt: Dit punt staat op de agenda van het eerstvolgende 4WRO.
b. De wijkraad heeft van Cor Griffioen een bedankje gehad voor het cadeau wat hem
wegens zijn vertrek is aangeboden.
c. Bomen Schalkwijk: het betreft het beheer van de bomen de komende 20 à 30 jaar.
De wijkraad zal dit in de gaten houden.
d. Lampenremplace: de lantaarnpalen in Schalkwijk krijgen ledverlichting en de
kappen worden schoongemaakt.
e. IJslandpark: de gemeente wil deze straatnaam behouden. Er valt niets meer aan te
doen want de postcodes zijn al geregeld en de nutsbedrijven hebben deze naam ook
al doorgevoerd.
f. Meet & Greet met de gemeenteraad: de wijkraad gaat hier niet naar toe, maar nodigt
de fracties uit om naar de wijkraadsvergadering te komen.
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g. Er is een conceptvisie uitgebracht voor de strook Belgiëlaan, Kennedylaan en Prof.
Donderslaan. Onder andere heeft het bureau mevrouw Meijer (scholenonderzoek)
hieraan meegewerkt. De visie wordt geagendeerd in de werkgroep Verkeer en
Vervoer van Schalkwijk.
6.

Notulen wijkraadvergadering 8 november 2016.
Tekstueel:
Agendapunt 2b: Marijke Smit wijzigen in Saskia Klitsie. De zin aanvullen met ‘en
Marijke Smit waarschuwt over oplichters die bij de bewoners aanbellen.’
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen

7.

Notulen wijkraadvergadering 14 december 2016.
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.
Agendapunt 3: Roel Schaart vertelt dat het de wijkraad is geweest die de gemeente
verzocht heeft om plannen te maken over het gebied van de Schouwbroekerplas, omdat
we anders met diverse projectontwikkelaars te maken krijgen waartegen de wijkraad
zich steeds moet weren.
Actielijst
4.
Verlichting opstelkant fietspontje is gebeurd. Met dank aan Roel Schaart.
7 en 13: Het Koeientunneltje ziet er weer netjes uit. Kan van de actielijst.
8.
Hekje voor het plantsoen Bernstraat is geplaatst. Met dank aan Nicolette True.
12.
Saskia Klitsie heeft Pré Wonen benaderd voor vleermuis-/vogelkasten op hun
gebouw aan de Laan van Berlijn en zij zijn voornemens deze te plaatsen. Kan
van de lijst.
14.
Hugo Visscher heeft in het wijkgesprek aangegeven waar we in de wijk
verkeerspaaltjes missen. Kan van de lijst.
15.
Nicolette True heeft er voor gezorgd dat een verwijdere afvalbak bij de Laan
van Angers is verplaatst.
16.
Stukje in de wijkkrant over de plantenbollen zal in de Europakoerier van
maart/april geplaatst worden.
17 & 18: Plan voor de voerbalvelden is gemaakt (zie agendapunt 3). Met dank aan
Ewoud de Jong, Tessa van Ingen en Saskia Klitsie.

7.

Rondvraag (genotuleerd door Saskia Klitsie).
a. Marijke Smit geeft aan dat er een communicatiemoment met de groenwethouder in
Heempark II gepland is door LNH en de gemeente op 1 februari. Dit is te kort dag
om voldoende mensen / vrijwilligers aanwezig te krijgen. Zullen we een andere
datum voorstellen? Reactie uit de vergadering is JA.
b. Marijke Smit vraagt of we in het vervolg de notulen schriftelijk (voorafgaand aan de
vergadering) kunnen behandelen? Het gevoel in de wijkraad is dat het correcter is
om ze mondeling te behandelen, mede omdat het niet veel tijd kost en er ook ruimte
moet zijn voor een ‘naar aanleiding van’. De notulen blijven een agendapunt.
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c. Roel Schaart vraagt aandacht voor de supermarkt Brusselstraat/Laan van Angers. Er
ligt veel rotzooi op straat dat een directe relatie met deze supermarkt heeft. Kan daar
iets aan gedaan worden? Het probleem is bekend en de ambassadeur van
Spaarnelanden geeft dit ook met grote regelmaat door. Actie: Hugo meldt de
overlast van rotzooi aan handhaving, hopelijk kunnen zij er iets aan doen.
d. Yvonne van Schie heeft een aantal mails naar Spaarnelanden gestuurd over de
papierbak Venkelstraat, deze is regelmatig (te) vol, zodat er troep naast gezet wordt.
Het vuil is niet alleen van Europawijkers, maar komt ook uit andere wijken. Voorstel
is om of vaker te lagen of meer containers te plaatsen door Spaarnelanden.
Vooralsnog is er geen reactie van Spaarnelanden. Actie: Yvonne stuurt de mailtjes
aan de wijkraad ter info en mogelijk in beheeroverleg inbrengen.
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