NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 12 SEPTEMBER 2017
Vastgesteld 10 oktober 2017

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers, Hanna Hamersma (vanaf agendapunt 8),
Yvonne van Schie en Marijke Smit.
Overige aanwezigen: Laki Abjen (SIG Woonvoorziening Schalkse Hoek), Arnold Altena,
Gertrude Bank, Ewoud de Jong (Stg. Vrij Waterland tot agendapunt 3),
Peter van Leeuwen, Marja Stam (Piramide), Roel Schaart (werkgroep
V&V en PvdA), Henk Timmerman en Mustapha El Yajloufie
(wijkagent en tot agendapunt 8).
Afwezig wijkraad:
Afmeldingen:
Marian Kuyper en Nicolette True
Verslag:
Joke van Wittmarschen

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
- Marian Kuyper en Nicolette True zijn uit de wijkraad getreden. Beide hebben een
nieuwe baan, die niet te combineren valt met het wijkraadswerk.
- Ewoud de Jong vertelt over de voortgang van de educatieve tuinen: in aanwezigheid
van de gemeente heeft Vrij Waterland het gebied gemaaid. De gebruikers van het
gebouw zijn op 10 augustus eruit gezet en daarna zijn de gebouwen en de hekken
rondom de velden gesloten. Ewoud de Jong was niet op de hoogte gebracht door de
gemeente. Het project staat nu (even) stil en Ewoud de Jong gaat in gesprek met de
gemeente. De wijkraad biedt ondersteuning aan als dit nodig is.
- N.a.v. bovenstaande vertelt Hugo Visscher dat er meer klachten vanuit de wijkraden
op het Vier Wijkradenoverleg (4WRO) waren met betrekking tot de
informatieverschaffing van de gemeente. De vier voorzitters gaan volgende week
met de burgemeester in overleg om hier een oplossing voor te vinden.

2.

Politie
a. Europawijk is gekozen voor een pilotproject met betrekking tot inbraakpreventie. Er
gaat een speciale bus door de wijk en de bewoners worden geïnformeerd over onder
andere wat zij moeten doen bij verdachte situaties. Er komt hierover een artikel in de
wijkkrant.
b. De zomer is rustig verlopen.
c. De wijkraad heeft een mail gekregen over de Finlandstraat. De gemeente heeft hier
al actie in ondernomen.
d. Hugo Visscher zal de scholen benaderen om een oproep te doen voor buurtouders.
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3.

Notulen wijkraadvergadering 13 juni 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
N.a.v.
a. Agendapunt 3a, actielijst: link naar het gemeentebesluit 30 – 50 km.
Joke van Wittmarschen merkt op dat ze de betreffende ambtenaar om de link naar
het collegebesluit gevraagd heeft, maar die zegt deze pas per verkeersbesluit te
kunnen geven. Saskia Klitsie gaat op onderzoek uit.
b. Agendapunt 5 Bestemmingsplan: 20 september heeft de wijkraad een gesprek met
de gemeente over het bestemmingsplan.
Actielijst
a. Verkeerssituatie Ankaraplantsoen is opgelost. Kan van de lijst.
b. Artikel over taken politie en handhaving voor de Europakoerier is gebeurd. Kan van
de lijst.
c. Fietsen voor buutouders komt in de Europakoerier. Kan van de lijst.
d. Artikel over steenbreek stond in de digitale Europakoerier. Kan van de lijst.

4.

Europaweg
De herinrichting is begonnen en dat leidt tot verkeersproblemen. Zo is er geen apart
verkeerslicht voor de voetgangers, filevorming, vertraging voor buslijn 4 en 73, etc.
Hugo Visscher vertelt dat dit ook in het 4WRO aan de orde is geweest. De
projectmanager neemt de klachten op en geadviseerd wordt om knelpunten te blijven
melden.

5.

Ankaraplantsoen
Uit overlastoverwegingen is het speeltoestel weggehaald. Niet alle bewoners waren hier
blij mee, omdat hun kinderen er geen gebruik meer van konden maken. Er is een overleg
geweest tussen de gemeente, wijkraad, Spaarnelanden en bewoners. Er is voor de
volgende oplossing gekozen: Er wordt gekeken naar een speeltoestel voor de leeftijd tot
8 jaar op voorwaarde dat er de bewoners verantwoordelijk dragen op controle op het
toestel en overlast van jongeren. De bewoners gaan hiervoor handtekeningen bij de
omwonenden ophalen en als er voldoende draagkracht is zoekt de gemeente naar
financiering. Spaarnelanden maakt hiervoor een offerte (toestel + kosten plaatsing en
onderhoud). Als een bewoner tegen is, komt er geen toestel en anders wordt het toestel
hopelijk met Sinterklaas in gebruik genomen.

6.

SOR Structuurplan Openbare Ruimte (visie tot 2040)
Johannes Albers maakt een conceptreactie, die hij voor opmerkingen naar de vier
wijkraden stuurt. Vervolgens gaat er namens de vier wijkraden een reactie naar de
gemeente.

7.

Engelandlaan
Er is een actiegroep opgestaan voor 30 km op de Engelandlaan. Afgesproken wordt om
het standpunt van de vier wijkraden uit te leggen in de Europakoerier en op de website.
Na enig discussie wordt besloten om niet actief zelf de krant te benaderen of contact op
te nemen met de actiegroep. Wel gaat de wijkraad, waarvan zij weet dat die uitgenodigd
zijn voor de demonstratie op 19 september, het artikel uit de Europakoerier persoonlijk
overhandigen zodat zij volledig geïnformeerd worden. Actie Hugo en Roel.
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8.

Voortgang Drijfwoningen
Toelichting Cathy Moerdijk, Rick de Fluiten en Willem de Vries
De stichting Leven op Water (LOW) heeft het plan van waterwoningen op de
Schouwbroekerplas in de koelkast gezet, omdat het een lang traject is onder andere door
de aanleg van de infrastructuur. Vanavond presenteren zij het plan over wat mogelijk is.
De naam van het project is ‘Buitenplaats Vinck’.
Ideeën van de stichting LOW:
- Versterken van het groen en het groen bereikbaar maken;
- Stadsstrandje zodat de mensen van de Spaarne kunnen genieten;
- Een multifunctionele ruimte voor de buurt (exposities, cursussen, zeilschooltje,
huisarts). Aan deze ruimte het Sociaal Paspoort koppelen, zodat o.a. wijkbewoners
hier stage kunnen lopen of vrijwilligerswerk kunnen doen;
- Er komen geen parkeerplaatsen;
- De stichting probeert samen met de gemeente een oplossing te vinden voor de
sanering.
De gemeente wil de plannen dragen, mits er draagvlak voor is. Ook is er contact met de
gemeente Heemstede.

Reacties
Het is belangrijk voor Europawijk dat dit deel van de wijk gebruikt kan worden mét
instandhouding van de Groene Zoom. Geadviseerd wordt om de stadsecoloog hierbij te
betrekken.
Het idee, de wens van de Stichting LOW kan vergeleken worden met de Oerkap.
Ter afsluiting deelt de Stichting LOW een Feedbackformulier uit met het verzoek deze in te
vullen en informeel te delen met ons netwerk voor informatie. Het formulier wordt ook
digitaal naar info@wijkraadeuropawijk.nl gestuurd.
De afspraak wordt gemaakt om na het spreekuur op dinsdag 31 oktober om 20:00 uur verder
te praten met de wijkraadsleden. Stichting LOW is volgende week bij de
wijkraadsvergadering van Molenwijk en zal voorstellen dat zij ook hieraan deelnemen.
Rondvraag
Marja Stam geeft aan dat de scholen gevraagd zijn om mee te doen met de aftrap van een
nieuw campagne voor plasticscheiding en vraagt of de wijkraad hier nog iets mee doet? De
wijkraad is niet gevraagd om met deze campagne mee te doen. In Meerwijk is kortgeleden
een pilot met duobakken gestart (een duo container bestaat uit twee vakken. Een vak voor
papier en karton en een vak voor plastic, blik en drankenkartons). Daarnaast geeft de
wijkraad regelmatig bij de gemeente aan, dat er te weinig (ondergrondse) containers zijn voor
afvalscheiding.
Hanna Hamersma geeft aan te stoppen met deelname aan de verkeerswerkgroep Schalkwijk.
Roel Schaart vraagt of meerdere mensen een melding kunnen maken van de staat van het
trottoir bij de nieuwe locatie WIJZER. Deze vraag wordt positief beantwoord.
VVE Schotlandstraat heeft een aantal vragen:
- De ondergrondse containers zijn regelmatig vol. Dit wordt ook door bewoners gemeld,
maar het is/wordt niet opgelost. Welke oplossingen zijn hiervoor? Ervaringen van
aanwezigen en wijkraadsleden leiden toch tot melden, melden en volhouden. Hoe meer en
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-

-

-

vaker er gemeld wordt, hoe eerder er over een oplossing door Spaarnelanden wordt
nagedacht.
Er zijn nog steeds te weinig parkeerplaatsen bij de Schotlandstraat. Hoe staat het met de
plannen voor extra parkeerplaatsen? Antwoord: een betrokken bewoner was hier actief op
en er zijn indertijd ook enkele parkeerplaatsen bijgekomen. Zodra de riolering in de
Schot- en Ierlandstraat aangepakt worden is er ook ruimte voor een nieuwe c.q.
aangepaste inrichting. Het is niet bekend wanneer de gemeente hiermee gaat beginnen.
Er is vaak overlast van hangjongeren, wat kan hiertegen gedaan worden? Antwoord:
Politie, gemeente, buurtouders en andere partijen zijn al op de hoogte. Net als bij de volle
containers is ook hier het advies melden, melden, melden. Het is helaas niet anders.
Bij de speelplaats tussen de flat en de Nederlandlaan staat het onkruid erg hoog. Wat zijn
hier de afspraken voor? Antwoord: Spaarnelanden doet het onderhoud van speeltoestellen
in opdracht de gemeente. Ook hier geldt weer: melden, melden.

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.
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