NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 14 FEBRUARI 2017
Vastgesteld 14 maart 2017

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers, Hanna Hamersma, Marian Kuyper, Yvonne van Schie
(vanaf agendapunt 5f), Marijke Smit en Nicolette True.
Overige aanwezigen: Rachid el Aater (De Brug tot agendapunt 5), Gertrude Bank, Hananja,
Mohamed Haroud (De Brug tot agendapunt 5), Selim Gokman (tot
agendapunt 4i), Bart de Kan (tot agendapunt 5d), Hakima Sallemine
(gemeente Haarlem handhaving), Roel Schaart (werkgroep Verkeer en
Vervoer Schalkwijk en PvdA), Joost van den Tillaart (gemeente
Haarlem), Henk Timmerman, Kitty van Tooren (gemeente Haarlem,
veiligheid tot agendapunt 4i)), Saskia Vermeulen (gemeente Haarlem).
Afwezig wijkraad:
Afmeldingen:
Linda Pijper (SIG Woonvoorziening Schalkse Hoek) en
Mustapha El-Yajloufie (wijkagent).
Verslag:
Joke van Wittmarschen
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Agenda:
- De volgorde van de agenda wijzigt gedurende de vergadering: zie verslag.
- Agendapunt 3: Presentatie bouwplannen Stockholmstraat’ wijzigt in ‘Presentatie
scholenstrook Belgiëlaan / Kennedylaan / F. van Adrichemlaan’

4.

Integrale veiligheid en handhaving
Toelichting: Kitty van Tooren en Hakima Sallemine, gemeente Haarlem
a.
De afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Haarlem schrijft
jaarlijks een actieprogramma waarin de prioriteiten van het komende jaar staan.
Deze prioriteiten komen tot stand door o.a. samen met de politie te onderzoeken
wat er speelt. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de prioriteiten. Voor 2017
zijn dit:
- Jeugd en veiligheid;
- High Impact Crimes (inbraak en overvallen), daalt in Schalkwijk
- Leefbaarheid van wijken/buurten en burgerparticipatie (zoals buurtouders)
- Woon- en adresfraude;
- Ondermijning door georganiseerde criminaliteit (de onderwereld die meer
toegang probeert te krijgen tot de ‘bovenwereld’)
b.
Jeugd en Veiligheid (leeftijd tot 27 jaar):
Er worden twee methoden gebruikt om dit aan te pakken.
- Preventie: met hulp van diverse instanties zoals de Jeugd en Gezin coaches,
op individueel, wijk en groepsniveau.
- Repressie: voor de jongeren die niet geholpen willen worden. Zij en hun
gezin krijgen bezoek en worden doorgelicht. Ook het bestuurlijk
interventieteam is hierbij betrokken.
T.o.v. 2015 is er een stijging van meldingen. Waarschijnlijk, omdat er meer
gemeld wordt. Jongerenoverlast is van alle tijden.
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c.

Handhaving werkt op maandag, dinsdag en woensdag tot 22.15 uur; donderdag,
vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur en zondag tot 17.00 uur. Zij fietsen of lopen
altijd met zijn tweeën.
d.
De handhavers gaan op meldingen af. Sinds 2016 is er ook een handhaver
gekoppeld aan de wijk die informatie uit de wijk vergaart.
e.
Voor de 21 wijken in Haarlem zijn er 22 handhavers. De wijkraad zal via het
Vier Wijkradenoverleg een signaal afgeven dat dit te weinig is.
f.
Klachten over handhavers kunnen doorgegeven worden aan Hakima Sallemine.
Noteer voor de melding de dag, het tijdstip en de straat.
Opmerkingen en vragen
g.
Bart de Kan meldt dat op de Belgiëlaan rond 3.30 uur in de ochtend auto’s
scheuren, muziekoverlast en lachgasgebruik. Hakima Sallemine neemt dit op.
h.
Bart de Kan n.a.v. de uitbreiding van de R. Steinerschool: Hij is bang voor nog
meer overlast en afval op straat en vraagt of het mogelijk is dat de kinderen niet
meer achter de huizen lopen? Afgesproken wordt dat Bart de Kan,
Hakima Sallemine belt voor een afspraak met de directeur van de school.
i.
Ankaraplantsoen: hier bevindt zich een groep jongeren die de buurt spotten waar
ze kunnen inbreken. Kitty van Tooren maakt een afspraak met Nicolette True,
Marijke Smit en Selim Gokman. Saskia Klitsie doet een oproep aan de bewoners
om weer het plantsoen uit te dunnen. Als er drie bewoners zijn, dan regelt de
wijkraad de benodigde spullen en de afvoer van het groenafval.
2.

Politie/buurtouders
De buurtouders gaan drie dagen door de wijk lopen. Ze lopen in twee groepen van twee
personen op dinsdag, donderdag en zaterdag van 19.00 tot 20.30 uur.

5.

Scholenstrook Europawijk / Boerhaavewijk
Toelichting: Joost van den Tillaart, gemeente Haarlem
a. N.a.v. het onderzoek door Mevrouw Meijer wil de gemeente de scholenstrook
aanpakken. Mevrouw Meijer is een onderzoeksbureau dat de bestaande scholen uit
de jaren 70 in Schalkwijk heeft onderzocht op kwaliteit en geschiktheid voor de
toekomst.
b. De bestaande voorraad aan scholen in Schalkwijk is goed. De scholen op de
scholenstrook in Europawijk zijn de R. Steiner, Mr Huibersschool en de Piramide.
De Piramide en R. Steiner gaan uitbreiden.
c. De buitenruimte krijgt een kwaliteitsverbetering. Nu hebben alle scholen een eigen
bestuur en eigen oplossingen m.b.t. de buitenruimte zoals de hekken e.d. De
bedoeling is dat er een relatie met de buurt komt, de scholenstrook moet verbinding
krijgen met de wijk in plaats van een barrière vormen. In de praktijk komt dit neer
op nieuwe functies in het groen (moestuin, barbecueplek) en brede scholen
(buitenschoolse activiteiten). Het doel is verbinden.
d. Deze zone bevat ook de Poort van Boerhaave, het middengebied (Belcanto), Spaarne
Gasthuis gebied, en de F. van Adrichemlaan. De Belgiëlaan tussen de Engelandlaan
en Spaarne valt hier niet onder, dit wordt een project op zichzelf.
De wijkraad reageert hierop dat dit stuk ook bij de strook hoort, juist omdat de
R. Steiner uitbreidt en de relatie Belgiëlaan/Belgiëlaan meer overeenkomsten heeft
dan de Belgiëlaan met de Floris Adrichemlaan. Joost van den Tillaart reageert, dat
als je alles wil verbinden het te lang gaat duren voordat het project start. De scholen
zijn het uitgangspunt. Wel zegt Joost van den Tillaart toe om een paragraaf over dit
stuk Belgiëlaan in het plan op te nemen.
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e. Verkeer: De Belgiëlaan is nu een 30 km weg waar harder gereden kan worden
(zogenaamde grijze weg). Op verzoek van de Schalkwijkse wijkraden wil de
gemeente hier een 50 km weg van maken. Het voorstel nu is om een brede stoep en
een tweerichting-fietspad aan de zuidzijde (langs de scholen) te maken.
f. Marijke Smit stelt voor om net als bij Ivorez een klankbordgroep op te richten.
Saskia Vermeulen vindt dit een goed idee en stelt voor om per wijkraad een adviseur
aan te stellen en Roel Schaart namens de verkeersgroep. Zij zal met Marijke Smit
contact opnemen.
3.

Mededelingen
Koningsmarkt
In het vierwijkradenoverleg is door de wijkraden, politie en handhaving positief
gereageerd om de vrijmarkt bij het winkelcentrum te houden.
Om verwarring te voorkomen, moet gecommuniceerd worden naar de deelnemers uit
Schalkwijk, ander wijken van Haarlem en de randgemeenten. Dit is ook terug te vinden
op de website van de Gemeente Haarlem.
Binnenkort is er een overleg met het winkelcentrum en afgevaardigden van de wijkraden
van Schalkwijk.

6.

Notulen wijkraadvergadering 10 januari 2017
Wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende vergadering

7.

Mededelingen
Wegens tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende vergadering

8.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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