NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 9 JANUARI 2018
Vastgesteld 13 februari 2018

Aanwezig wijkraad: Saskia Klitsie (penningmeester), Johannes Albers, Hanna Hamersma,
Yvonne van Schie en Marijke Smit.
Overige aanwezigen: Rachid el Aater (Buurtouders tot agendapunt 6), Geertrude Bank (tot
agendapunt 4), Joyce Jacobsz (Actiepartij), Ewoud de Jong (Stg. Vrij
Waterland, tot agendapunt 4), Jan de Geus (Stg. Rond Spaarne en Hout,
tot agendapunt 4), Marga van Rietbergen (Stg. Rond Spaarne en Hout,
tot agendapunt 4), Marja Stam (Piramide) en Henk Timmerman.
Afwezig wijkraad mb: Hugo Visscher (voorzitter)
Afmeldingen:
Linda Pijper (SIG Woonvoorziening Schalkse Hoek), Roel Schaart
(werkgroep V&V en PvdA).
Verslag:
Joke van Wittmarschen (tot agendapunt 8) en Saskia Klitsie (vanaf
agendapunt 8)
1.

Opening
Wegens afwezigheid van Hugo Visscher zit Marijke Smit deze vergadering voor. Zij
opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens stellen de aanwezigen
zich aan elkaar voor.
Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Gedurende de vergadering wijzigt de volgorde van agendapunten: zie verslag.
Mededelingen
a. 23 januari om 19.30 uur is er een informatieavond van de Rudolf Steinerschool over
de nieuwbouw.
b. Ewoud de Jong meldt dat hij al twee maanden wacht op het contract van de
gemeente over de natuur-educatietuin.
c. Saskia Klitsie meldt dat Ecoring een lentefestival in de natuur-educatietuin wil
organiseren. Ewoud de Jong geeft aan dat zij dit binnen hun organisatie oppakken.
d. Op de website van de wijkraad staat een link naar een enquête over de zon- en
feestdagenopening van winkelcentrum Schalkwijk. De wijkraad zal niet aanwezig
zijn op de stakeholdersbijeenkomst.
e. Het is gelukt om een tuintje rondom het kunstwerk de Dansende Beer op het
Belgiëplein te krijgen. Het tuintje wordt in het voorjaar door Spaarnelanden
ingericht. Er is een bewoner die dit middels een participatiecontract zal bijhouden.
Er worden nog vrijwilligers gezocht om het tuintje onkruid vrij te houden en bij
droog weer de planten water te geven.
f. N.a.v. de conceptvisie Openbare Ruimte F. van Adrichem-/Kennedy- en Belgiëlaan
(plan Mevrouw Meijer): 18 januari gaat Marijke Smit naar de klankbordgroep.
Iedereen die wensen heeft kan dat aan haar kenbaar maken.
g. Binnenkort is er overleg met de gemeente met de werkgroep Heempark over de loop
van de calamiteitenafvoer (riolering) door of om het Heempark.
h. Voor de nieuwbouw op het Californiëplein is een kapvergunning van ruim 90 bomen
aangevraagd. Er is een herplantplicht. Deze bomen zijn in een te slechte staat om
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elders geplant te kunnen worden. Saskia Klitsie zal het GOB vragen om
belanghebbenden bijtijds over deze kap te informeren.
2.

Politie / Buurtouders
a. De wijkagent is niet aanwezig. Er zijn geen vragen of meldingen voor de wijkagent.
De aanwezigen vinden het rustig in de wijk.
b. Ook de buurtouders hebben niets bijzonders te melden qua overlast van jongeren.
Oudjaarsavond zijn ze de hele dag en avond op pad geweest.
c. De buurtouders melden dat op de Andorrastraat altijd veel afval ligt. De wijkraad
neemt dit op als actiepunt.
d. De buurtouders melden dat er een kapotte telefooncel in de wijk staat. Geadviseerd
wordt om dit aan de gemeente te melden.

6.

Bestemmingsplan Watermeterfabriek
Toelichting van Marga van Rietbergen en Jan de Geus van Stichting Rond Spaarne en
Hout.
a. De stichting is opgericht om het leefgebied aan beide kanten van het Spaarne te
bewaken. Zonodig attenderen zij de betreffende wijkraden.
b. In april 2016 is een proces opgestart om de bestemming van het gebied van de
Watermeterfabriek aan te passen en wel als horeca 2 met de mogelijkheid tot
nevenactiviteiten zoals vergaderzalen, conferentiezalen, toneel/dans en
nachtopening. In 2004 echter was het gebied bestemd als lichte horeca met
onverhard terras; in 2009 (bestemmingsplan Schalkwijkerweg) lichte horeca en in
2012 was er een raadsbesluit voor horeca in lichte vorm.
c. Zowel de stichting als de wijkraad hebben een zienswijze ingediend. Beide hebben
hier nooit een reactie op gehad.
d. 14 december heeft de stichting, de wijkraad en nog zeven andere mensen en
organisaties in de commissie ontwikkeling ingesproken tégen horeca 2. De stichting
heeft onder andere de conclusie over het aantal decibellen van het door de gemeente
ingehuurde ingenieursbureau bestreden. De commissie kwam er niet uit en besloot
dat dit item terug moest naar de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op zijn beurt
het item weer teruggegeven aan de commissie, omdat de gemeenteraad te weinig
geïnformeerd is en ook de zienswijzen niet hebben gezien.
e. 18 januari komt het in de commissie Ontwikkeling om 20.00 uur. Punten die de
wijkraad zal inbrengen: groene zoom, parkeeroverlast en geluidsoverlast. Komt
allen!
f. De volgende wijkraadvergadering wordt het vervolg besproken.
g. Naar aanleiding van de hekken die om het terrein van de watermeterfabriek staan
zegt Ewoud de Jong dat hij heeft gehoord dat deze hekken ervoor moeten zorgen dat
er geen zwerfafval op het terrein komt.

4.

Notulen wijkraadvergadering 14 november 2017
Tekstueel:
Toevoegen onder agendapunt 3f: Over deze verbouwing heeft SIG een informatieavond
gehouden voor omwonenden waar helaas weinig mensen op afkwamen. De wijkraad
vraagt aan SIG om deze avond nog eens te houden en eventueel hiervoor publiciteit te
maken in de Europakoerier. SIG zegt dit een goed idee te vinden.
Met inachtneming van deze wijzing wordt het verslag vastgesteld

Notulen wijkraad Europawijk

9 januari 2018

blz. 2 van 3

N.a.v. geen opmerkingen
Actielijst
2: Bosschage Praagplantsoen: in het vervolg op Ivorez, moet dit plantsoen nog
aangepakt worden. Landschap Noord-Holland gaat hier nu een brede groene strook
aanleggen in het kader van het Ecologisch Beleidsplan. Blijft op de actielijst.
41: Bouwverkeer Laan van Osnabrück: de bouw loopt op zijn einde. Kan van de lijst.
7.

Meerjaren Gebiedsprogramma 2019-2023 (MJGP)
Referentie: Meerjaren Gebiedsprogramma, meegestuurd met de agenda
a. N.a.v. de onderdelen die in 2018 worden uitgevoerd: in de meeste gevallen is de
wijkraad betrokken.
b. N.a.v. SPA (afvalscheiding): erop letten dat de afstand naar de containers niet te
groot wordt. NB zijn bij het plaatsen van de containers een paar jaar geleden vier
parkeerplekken verdwenen, waarvan de gemeente tegen de wijkraad heeft gezegd
dat deze terugkomen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd, dus ook hier zal de
wijkraad opletten.
c. N.a.v. Jaagpad en Kamillevaart: erop letten dat er fauna uittreed plaatsen komen.
d. Gemist wordt de aanpak van de riolering in de Schotlandstraat en omstreken en de
Ruslandstraat en omstreken. Dit stond ook al in het wijkcontract. Saskia Klitsie
neemt hierover contact op met Michel de Graaf.
e. Toevoegen aan het plan: meer handhaving en wijkagenten.
f. Aanvullingen kunnen altijd nog doorgegeven worden.

5.

Bestemmingsplan Europawijk
Volgens het bestemmingsplan kan er tot driehoog gebouwd worden op het
Ankaraplantsoen en Praagplantsoen. De wijkraad verwacht dat dit op veel weerstand
van de wijkbewoners gaat leiden. Marijke Smit wint meer informatie over deze plannen
in en brengt het vervolgens bij de heer Karsten, (contactpersoon bij de gemeente omtrent
het bestemmingsplan) in.

8.

Rondvraag
•
Hanna Hamersma vraagt of de wijkraad op de hoogte is van de goede contacten
van Hugo Visscher met Karaman? Antwoord: dit is bekend.
•
Hanna Hamersma vraagt of de leden van de wijkraad het verslag van het overleg
Spaarne Gasthuis hebben ontvangen? Antwoord: Ja, dit is 18 november
doorgestuurd.
•
Marja Stam vraagt of een ontmoetingslocatie voor vrouwen voor o.a. Nederlandse
les onderdeel zou kunnen zijn van het MJGP? De wijkraad zal dit idee doorgeven
aan de gemeente. Zelf zal Marja Stam ook bij de Athenestraat gaan kijken naar het
'nieuwe' jeugdhonk.
•
Joyce Jacobsz geeft aan dat de Actiepartij wijkgerichte speerpunten aan het
ophalen is en deze zal benoemen in het gemeenteraadsverkiezing programma.
Kernpunten zijn: microveiligheid, serieuze klachtenbehandeling en effectieve(re)
handhaving. Zij vraagt of de aanwezigen hierop kunnen reageren en eventueel
aanvullen. Dit gebeurt ter plekke.
•
Yvonne van Schie vraagt wat de stand van zaken is aangaande de haan van de
kinderboerderij? Antwoord: het laatste nieuws is van eind november, dat de
kinderboerderij de haan moet verplaatsen. Of dit inmiddels is gebeurd, is
onbekend.
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