NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 14 MAART 2017
Vastgesteld 19 mei 2017

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers, Marian Kuyper, Yvonne van Schie, Marijke Smit en
Nicolette True.
Overige aanwezigen: Gertrude Bank, Cor van Dijk, Bastiaan Duijneveld (SIG),
Sander van de Raadt (Trots), Roel Schaart (PvdA en werkgroep
Verkeer en Vervoer) en Henk Timmerman,
Afwezig wijkraad:
Afmeldingen:
Mustapha El-Yajloufie (wijkagent).
Verslag:
Joke van Wittmarschen
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Politie
Geen vragen of opmerkingen.

3.

Notulen wijkraadvergadering 10 januari 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Notulen wijkraadvergadering 14 februari 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Verkeerssituatie Ankaraplantsoen is overgedragen aan de werkgroep Verkeer en
Vervoer. Wordt in de gaten houden.
b. Er komt een stukje in de Europakoerier over het inzamelen van bollen. Kan van de
lijst.
c. De actie voor Burenhulp om Roel Schaart te interviewen is geen actie voor de
wijkraad. Kan van de lijst.
d. Hugo Visscher heeft een folder over burenhulp in de wijkkast gehangen. Kan van de
lijst.
e. Afvaloverlast supermarkt Brusselstraat is door Hugo Visscher gemeld. Wordt in de
gaten houden.
f. Actie over te volle papierenbakken kan van de lijst.
g. Hugo Visscher heeft op het 4 WRO aangekaart dat er te weinig handhavers zijn. Kan
van de lijst.
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h. N.a.v. overlast jongeren Ankaraplantsoen: Saskia Klitsie meldt dat er contact is met
de gemeente (Beheerder Gebied) om een andere plek voor het speltoestel te zoeken.
i. Bernstraat: bewoners zich hebben gemeld om het plantsoen op te knappen en Saskia
Klitsie heeft contact met een van de bewoners om in april te gaan snoeien.
4.

Parkeernota
a. Roel Schaart vertelt dat 22 wijkraden gezamenlijk gereageerd hebben op de
parkeernota. De gemeente heeft n.a.v. de reacties de parkeernota bijgesteld. De vier
wijkraden van Schalkwijk vinden dat er, behalve in de wijken rondom het
ziekenhuis, geen parkeerprobleem is en doen daarom niet (actief) mee met de 22
wijkraden.
b. De VVD wil nog een referendum houden, waarvoor er binnen twee weken nog 4000
handtekeningen opgehaald moeten worden.
c. Roel Schaart legt uit wat de nota inhoudt: het parkeren in de stad is in zones
ingedeeld. Schalkwijk ligt in de buitenste schil, waar betaald parkeren ingevoerd kan
worden als een bepaald percentage bewoners van 2 à 3 straten dat willen. Betaald
parkeren wordt dus niet door de gemeente opgelegd.
d. Nicolette True vraagt hoe het straks met de te verwachte parkeeroverlast van het
winkelcentrum gaat? Nu al wordt er geparkeerd in de Laan van Osnabrück door
winkelend publiek. Roel Schaart antwoordt dat de bewoners dan een verzoek kunnen
indienen voor betaald parkeren, maar waarschuwt wel, dat betaald parkeren geen
garantie geeft op een parkeerplek en de bewoners moeten betalen voor een vignet.
e. Meerdere aanwezigen pleiten voor oplossingen voor de toekomst zoals ondergronds
parkeren of een parkeergarage met meerdere verdiepingen, zodat er meer
parkeeroppervlakte komt. Bij het ziekenhuis, waar straks nieuwe woningen worden
gebouwd, zou dit meegenomen kunnen worden, dit is een kans. Hugo Visscher
neemt dit mee naar de werkgroep Verkeer en Vervoer

5.

Mededelingen
Watermeterfabriek
Volgens Roel Schaart is de fabriek nog niet in de verkoop. Saskia Klitsie vertelt dat in
het bestemmingsplan staat, dat er recreatie en horeca mag komen maar het
karakteristieke van het gebouw moet blijven.
Middengebied
a. De gemeente en de eigenaren van de gebouwen/terreinen in dit gebied, willen het
middengebied graag upgraden. Een plek voor werken, wonen en groen.
b. Het Belcanto gebouw wordt gesloopt en woningbouw komt hiervoor terug. Wel
moet er eerst asbestsanering plaats vinden.
c. Een aantal gebouwen krijgen een nieuwe functie.
d. De gemeente heeft een wedstrijd uitgeschreven voor jonge architecten waar
Hugo Visscher en Frank Hilterman van wijkraad Meerwijk in de jury zaten. Vijf
ontwerpen waren genomineerd en het ontwerp ‘De Heuvels van Haarlem’, is
unaniem gekozen. De ontwerpen zijn nog te zien in het ABC Architectuurmuseum.
e. Het Middengebied komt terug op de jaarvergadering.
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS)
a. Gerard Zwiers (winkelcentrum) is penningmeester geworden. Dit betekent dat het
winkelcentrum nu ook betrokken is bij de stichting.
b. Subsidies beginnen binnen te komen.

Notulen wijkraad Europawijk

14 maart 2017

blz. 2 van 4

c. Op de rol staan o.a.: aanjagen van een theaterruimte in de bioscoop, concerten in de
kerk op de Frankrijklaan, Schalkwijk aan Zee, Op het Dak en Onderdak. Voor
Schalkwijk aan Zee heeft de gemeente zich garant gesteld.
Samenvoegen budget bewonersondersteuning en bewonersinitiatief
Op de discussieavond in de Pletterij kwam naar voren dat wijkraden bang zijn dat de
gemeente hun gaan opdoeken. Wethouder Van Spijk heeft gezegd dat in Schalkwijk de
wijkraden nuttig zijn wegens het ‘afgesloten ’gebied. Ook heeft hij gezegd dat daar waar
de wijkraden goed lopen niets zal veranderen.
Koningsmarkt
a. Via de website van het winkelcentrum (Er staat een link op de website van
Europawijk) kan men zich inschrijven voor een plek. De plekken worden verdeeld,
zodat mensen niet vroeg hoeven te komen om een plaats bezet te houden.
b. Er komt een muziekpodium en een groot en klein springkussen.
c. Handhaving en politie zullen handhaven op de Frankrijklaan en de Italiëlaan, zodat
er geen plekken bezet worden. Zij wijzen ook door naar het Californiëplein.
Daarnaast handhaven zij op de vrijmarkt op commerciële handel.
d. Nicolette True zoekt nog mensen die kinderen kunnen schminken en een sponsor
voor de schmink. Getipt wordt om een crowdfounding hiervoor te starten.
Verkeerslessen op basisscholen
De werkgroep Verkeer en Vervoer (Roel Schaart, Hugo Visscher en Tonco Tijdeman)
hebben een filmpje voor de basisscholen gemaakt over zien en gezien worden. Het
betreft fietsen met licht, maar ook de dode hoek bij vrachtwagens. De vijf scholen
(groep 7 en 8) die deze presentatie specifiek om en rond hun eigen school te zien krijgen
zijn de Piramide in Europawijk, De Globe in Boerhaavewijk, de Erasmus Meerwijk,
De Wadden in Molenwijk en de Dalton in Molenwijk. Na afloop van dit project worden
de filmpjes op de website gezet.
Woonvisie
De wijkraad heeft een reactie ingediend: Verdichting is nog mogelijk op de koppen van
de plantsoenen langs de Europaweg; Als er in de wijk gesloopt wordt, geen hoogbouw,
maar grondgebonden woningen terug; diversiteit (sociale huur, huur vrije sector en
koop). In de woonvisie wordt al gepleit voor meer sociale huurwoningen in de andere
wijken van Haarlem.
6.

Rondvraag
Yvonne van Schie waarschuwt voor agressieve colporteurs van een
energiemaatschappij. Meerdere aanwezigen bevestigen deze waarschuwing.
Saskia Klitsie meldt dat er binnenkort een nieuwe Europakoerier uitkomt. De wijkkrant
heeft een geheel nieuwe vormgeving gekregen.
Saskia Klitsie meldt dat ze zaterdag 1 april met bewoners op de Wenenstraat gaat
snoeien.
Marian Kuyper meldt afvaloverlast op de Laan van Angers / Brusselstraat.
Gertrude Bank meldt overbewoning van een huis. Hugo Visscher pakt dit op.
Sander van de Raadt vraagt naar de afsluiting van de Toekanweg. Saskia Klitsie
antwoordt dat zij de vergunningsaanvraag heeft gezien en het over het onttrekken van de
openbare weg gaat. Dit is al geen doorgaande weg meer en heeft minimale gevolgen
voor de wijk.
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Henk Timmerman vraagt hoe het staat met het plan van stadslandbouw/educatieve tuin
aan de Belgiëlaan? Saskia Klitsie antwoordt dat 17 februari de fracties de opinienota van
de wijkraad, de Stichting Vrij Waterland, R. Steinercollege en de Stichting Ecoring
hebben gekregen. Burhan Gün heeft een avond georganiseerd om dit plan toe te lichten.
Hier waren Trots, D’66 en Groen Links bij aanwezig. In de Europakoerier komt een
artikel over en het plan en het staat op de website.
Henk Timmerman zag dat Tempel II verdwenen is en daarvoor in de plaats een
snackbar is gekomen. Hij vraagt of dit kan? Geen van de aanwezigen weet het antwoord.
De eigenaar heeft een vergunning om tot 23.00 uur open te zijn. Daar kunnen de
bewoners op letten, tevens op stank- en geluidsoverlast. De wijkraad kan hier niets meer
in betekenen.
Henk Timmerman deelt mee dat de kerngroep Drie Landen een participatiecontract met
de gemeente heeft afgesloten om de groenstrook te onderhouden. Alle aanwezigen laten
blijken hier blij mee te zijn.
Nicolette True vindt de balkons van de flat op de Italiëlaan lelijk. Saskia Klitsie reageert
dat de flat een VvE is. De achterkant is wel opgeknapt. Yvonne van Schie reageert dat
de VvE er waarschijnlijk geen geld voor heeft, omdat het opknappen van deze balkons
erg duur is.
Johannes Albers merkt op dat op veel plekken grofvuil neergezet wordt.
Yvonne van Schie adviseert te blijven melden, omdat het dan opgehaald wordt. Henk
Timmerman beaamt dit, zijn ervaring is dat ze het binnen twee dagen komen weghalen.
7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur
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