NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 13 JUNI 2017
Vastgesteld 12 september

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers, Hanna Hamersma, Yvonne van Schie, Marijke Smit
en Nicolette True.
Overige aanwezigen: Rachid El Aater (De Brug tot agendapunt 3), Dhr. Allal (De Brug tot
agendapunt 3), Hans Beumer (vanaf agendapunt 2f tot 3), (Floor (SIG
Woonvoorziening Schalkse Hoek), Hananja, Paul Holt (tot agendapunt
4), Ewoud de Jong (Stg. Vrij Waterland vanaf agendapunt 2f),
Marja Stam (Piramide) en Mustapha El Yajloufie (wijkagent en tot
agendapunt 3).
Afwezig wijkraad: Marian Kuyper (met bericht)
Afmeldingen:
Gertrude Bank, Henk Timmerman en Roel Schaart
Verslag:
Joke van Wittmarschen

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Politie/Buurtouders
a. Er is geen specifieke ramadanoverlast in de wijk ondervonden. De buurtouders
hebben gedurende de ramadan ’s nachts in de wijk gelopen.
b. Melding: op de stoep parkeren bij de moskee op de Wenenstraat, met een onveilige
situatie tot gevolg. De wijkagent adviseert dit te melden, zodat het een prioritiet
wordt bij handhaving.
c. N.a.v. bovenstaande spreekt de vergadering af om in de wijkkrant een artikel op te
nemen over de taken van de politie en handhaving.
d. Melding: dealen door en overlast van jongeren in het Engelandpark. De wijkagent is
verbaasd deze melding te horen, omdat hij gewend is dat bewoners die uitkijken op
het Engelandpark overlast altijd direct melden.
e. Het speeltoestel en het bankje bij het Ankaraplantsoen worden weggehaald, met het
doel de overlast van jongeren tegen te gaan.
f. Ewoud de Jong vraagt of de politie het terrein van de Young Boys ook meeneemt in
hun route, omdat het straks een openbaar park wordt. Afgesproken wordt dit apart
met de buurtouders en de politie te bespreken.
g. De buurtouders willen graag door de wijk fietsen. Saskia Klitsie zal proberen voor
hen fietsen te regelen.
h. Melding scooters op het pad tussen de Zweden- en Noorwegenstraat. Geadviseerd
wordt dit te melden bij het meldpunt.
i. Melding van stoeptegels die omhoog gedrukt worden door boomwortels op het pad
tussen de Zweden- en Noorwegenstraat. Geadviseerd wordt dit te melden bij het
meldpunt. Hugo Visscher zegt toe om dit ook op te nemen met het GOB.
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3.

Notulen wijkraadvergadering 9 mei 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
N.a.v.
a. Agendapunt 5, 30-50 km: Paul Holt mist dat in de notulen staat dat de gemeente een
besluit heeft genomen. Afgesproken wordt de notulen niet tekstueel te wijzigen,
maar wel een link naar het gemeentebesluit op te nemen.
b. Agendapunt 5 laatste alinea: Joke van Wittmarschen merkt op dat
Sywert Schadenberg op de verzendlijst van de uitnodiging voor de
wijkraadsvergadering staat en daarmee de notulen ontvangt.
Actielijst
a. Rotzooi supermarkt Brusselstraat/Laan van Angers: Spaarnelanden heeft de afvalbak
weggehaald, waardoor er nu geen vuil meer op de grond gezet wordt. Actie kan van
de lijst.
b. De actie voor het opnemen van het westelijk deel Belgiëlaan in het ontwerpplan van
de scholenstrook kan van de lijst, omdat de natuureducatietuin er komt.
c. Klankbordgroep voor de scholenstrook is opgezet. Kan van de lijst.
d. Saskia Klitsie heeft diverse instantie gebeld om het speeltoestel en bankje van het
Ankaraplantsoen weg te halen. Haar inspanningen hebben het resultaat dat de
gemeente ervoor zorgt dat het voor de zomer weggehaald wordt. Op deze plek komt
gras en misschien later parkeerplekken, omdat dit nog aan de buurtbewoners is
beloofd. Het GOB gaat een participatieproject starten om erachter te komen wat de
beste plek in de wijk is voor herplaatsing van dit speeltoestel.
e. Yvonne van Schie heeft een stukje over overbewoning voor de wijkkrant
geschreven. Kan van de lijst.

4.

SOR Structuurplan Openbare Ruimte
De wijkraad heeft vier groepen gevormd (groen, verkeer, water en ambassadeurschap),
die inventariseren wat zij denken dat de wijk wil en of dat in de visie van de gemeente
past. Het verslag hiervan komt in juli in de digitale Europakoerier en in september in de
papieren Europakoerier. Bewoners van Europawijk kunnen hierop reageren.

5.

Bestemmingsplan
Voor Europawijk is er een bestemmingsplan tot en met 2017. Het bestemmingsplan
betreft de regels over de hoogte van de woningen, bestemmingen van de gebouwen
(bedrijf, maatschappelijk, wonen etc.), groen, water etc. Saskia Klitsie licht toe dat de
gemeente altijd nog de wens heeft om op de kopse kanten van de Europaweg te bouwen
en dat we hier alert op zijn. De wijkraad heeft al op de woonvisie Haarlem 2017-2020
gereageerd en aangegeven dat de 7000 woningen die in Schalkwijk moeten komen niet
ten koste mag gaan van bestaand groen en bij sloop in de hoogte nieuwe woningen te
bouwen.

6.

Bestemming velden Belgiëlaan
a. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een natuureducatietuin (plan B). De
wijk(raad) heeft haar doel bereikt. Nu kunnen de partijen aan het werk.
b. Vrij Waterland wordt de hoofdgebruiker en zal een vijfjarig overeenkomst met de
gemeente tekenen. De gemeente heeft de voorwaarde gesteld dat er een
bodemonderzoek moet komen en dat moet de gemeente doen.
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c. Er is een stichting Vrienden van Vrij Waterland opgericht, zodat mensen dit project
financieel kunnen steunen.
d. Ewoud de Jong vertelt dat hij zeer veel aanvragen krijgt van organisaties die mee
willen doen om een invulling in dit terrein te geven. Er worden voorwaarden
opgesteld door de oorspronkelijke plannenmakers waar de aanvragen aan moeten
voldoen.
e. Ecoring zal tweemaal per week koken.
f. De Brug, Stichting Samen Haarlem en de Piramide hebben toegezegd rond te kijken
wie er een volkstuin op dit terrein wil.
g. Zaterdag is er op Vrij Waterland vanaf 10.00 uur een open dag waar de plannen
worden gepresenteerd.
h. Hugo Visscher zal contact opnemen met de directeur van de R. Steinerschool over
noodopvang tijdens de verbouwing van deze school.
7.

Heempark 2
a. De waterstand van de grote poel was erg laag. Landschap Noord-Holland heeft een
onderzoek uitgevoerd en waarschijnlijk komt dit, omdat de poel is schoongemaakt.
Het water zal nooit verder kunnen zakken dan de stand van het water in de
Europavaart, want de poel wordt gevoed door grondwater.
b. Er is een ijsvogelwand gekomen, die door wethouder Sikkema is geopend.
c. De werkgroep houdt in de gaten dat de honden niet onder de bankjes graven, omdat
hierdoor de bankjes niet blijven staan. Het zal toegevoegd worden aan de
huisregelborden.
d. De afvalhotspots zijn door te snoeien vrij gemaakt. Dit helpt tegen het dumpen van
afval.
e. De werkgroep heeft veel bollen gekregen die in de wijk geplant zullen worden. Het
infobord met de vraag voor deze bollen heeft dus goed gewerkt.
f. Dock houdt rollatorwandelingen door het park. Zij zoeken nog vrijwilligers die met
ouderen willen wandelen en vertellen over de fauna en flora van het park. Het gaat
om een uurtje op de woensdagmiddag.
g. 15 juli is er voor de tiende keer een natuurwerkdag voor Heempark deel II.
Verzamelen bij de ingang tussen de Engelandlaan en Laan van Angers. De dag is
van 10.00 tot 15.00 uur.

8.

Rondvraag
Nicolette True vraagt hoe de wijkraad de bewoners in de wijk bewust kan maken over
de toenemende wateroverlast door de klimaatveranderingen. Afgesproken wordt om op
de website een artikel te plaatsen over Steenbreek023.
Ewoud de Jong spreekt zijn waardering voor de wijkraad uit.
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