NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 13 FEBRUARI 2018
Vastgesteld 13 maart 2018

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers, Hanna Hamersma, Yvonne van Schie en
Marijke Smit.
Overige aanwezigen: Jacques Amand (Trots Haarlem), Joyce Jacobsz (Actiepartij),
Sabine van Haastrecht (Zorgbalans tot agendapunt 4), Linda Pijper (SIG
Woonvoorziening Schalkse Hoek), Raul Post (Ecoring), Roel Schaart
(bewoners en werkgroep V&V), Johnny Trommelen (Ecoring),
Isabelle Wisse (PvdA), Mustapha el Yajloufi (wijkagent en tot
agendapunt 3).
Afwezig wijkraad:
Afmeldingen:
Verslag:
Jos Belt
1.

Opening
Hugo Visscher opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Politie / Buurtouders
a. Vanaf april krijgt Europawijk een tweede wijkagent.
b. Het aantal inbraken in Europawijk is de afgelopen periode gelijk gebleven. In de
andere wijken van Schalkwijk is het iets gestegen.
c. Nieuwe rotonde Engelandlaan: Roel Schaart merkt op dat de 30 km borden niet
teruggezet zijn nu de rotonde klaar is. De borden liggen nog op de grond tegen de
flat aan.
d. Binnenkort heeft Roel Schaart een gesprek met de initiatiefnemer van de actiegroep
om 30 km op de Engelandlaan te behouden.. De werkgroep Verkeer en Vervoer
denkt dat de wethouder wacht met het ondernemen van een actie voor het 30 – 50
km plan tot de verkiezingen zijn geweest.
e. Joyce Jacobsz heeft van de Hartekamp in Molenwijk gehoord dat zij de
oversteekplaatsen van de nieuwe rotondes onduidelijk vinden. Hugo Visscher vindt
dat de automobilisten er aan moeten wennen dat ze voorrang moeten verlenen.
Saskia Klitsie merkt op dat de Fietsersbond hiernaar heeft gekeken: de automobilist
moet afremmen voor de rotonde wegens de bocht die daarvoor ligt. Ze stelt voor dat
de Hartekamp met de kinderen gaat oefenen. Marco Polo kan voor deze oefening
voor verkeersregelaars zorgen.
f. Hanna Hamersma complimenteert de buurtvaders, die de hele avond en nacht van
oud naar nieuw aanwezig waren in de wijk.

3.

Notulen wijkraadvergadering 9 januari 2018
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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N.a.v.:
Agendapunt 4: Linda Pijper meldt dat de nieuwe locatie van SIG, IJslandpark gaat
heten. 9 maart krijgen de bewoners de sleutel en 5 april gaan de bewoners verhuizen.
Saskia Klitsie vult aan dat er een nieuwe informatieavond komt voorafgaand aan de
sloop- en nieuwbouw van de Schalkse Hoek van SIG,
Actielijst: niet behandeld
4.

Zorgbalans / Europastroom
Toelichting van Sabine van Haastrecht.
Europastroom is het nieuwe ontmoetingscentrum van Zorgbalans in wijkcentrum
De Wereld. Het ontmoetingscentrum is bedoeld voor (kwetsbare) ouderen waaronder
mensen met dementie. Ook hun familie en mantelzorgers zijn van harte welkom. De
focus en nadruk ligt op dat wat nog mogelijk is en niet op wat geweest is. Met elkaar
worden diverse activiteiten ondernomen zoals bewegen, wandelen, eten, koken, muziek
maken en luisteren, schilderen, koffiedrinken, zingen of gewoon een fijn gesprek en een
kopje koffie. Niets moet. Iedereen is welkom, er is geen leeftijdsgrens.
Ook zijn er gezamenlijke activiteiten met andere organisaties die in De Wereld zitten.
Zo is er onlangs het Haarlems koor geweest op uitnodiging van Europastroom, maar
waar alle bezoekers van het wijkcentrum welkom waren. Ook Jongeren in Beweging is
een aantal keren langs geweest. “Verder kijken dan je eigen organisatie en de
samenwerking zoeken waar kan”.
Ook komt er een minibibliotheek, waar men boeken kan ruilen. De bibliotheek is hierbij
betrokken. De opening hiervan is maandag 5 maart om 14.00 uur met muziek. Iedereen
is uitgenodigd.
Ook geeft Europastroom voorlichting over dementie op scholen.
• De wijkraad is blij met dit initiatief, omdat er veel ouderen in de wijk zijn. Het is
fijn dat er samengewerkt wordt met andere organisaties.
• Afgesproken wordt dat Sabine van Haastrecht een stukje over Europastroom voor
de Europakoerier schrijft.
Hugo Visscher dankt Sabine van Haastrecht voor de toelichting en spreekt de wens uit
om contact met elkaar te houden.

5.

Terugkoppeling
Europakoerier/Haarlem Glossy
a. De wijkraden van Schalkwijk mochten twee pagina’s voor de Haarlem Glossy
vullen. Dit is gedaan met een interview en een agenda van de Stichting Culturele
Activiteiten Schalkwijk (SCAS).
b. De Europakoerier zal eind maart in de bus vallen. Afgesproken wordt om de
afhaalpunten in de wijk van de Glossy op te nemen in de Europakoerier.
Invulling voetbalvelden langs de Belgiëlaan: Natuur-Educatietuin
a. Ewoud de Jong van Vrij Waterland via de mail:
• Er komen twee contracten. Een voor het gebouw en een voor het veld.
• 1 maart wordt van start gegaan met de tuin.
• Vrij Waterland heeft een verzoek ingediend tot opheffing van sluiting van het
gebouw.
• De slechte staat van het gebouw maakt het gebruik moeilijk. Er komt een
inspectie van de installaties, maar het is de vraag of de plannen met het gebouw
haalbaar zijn.
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• Buurtbewoners zijn bezig om een Vriendenstichting van de Natuur-Educatietuin
op te richten om het project financieel te ondersteunen.
• Getracht wordt om 16 juni de tuin feestelijk te openen.
b. Hugo Visscher meldt dat de Natuur-educatietuin tijdelijk kleiner zal worden, omdat
de noodlokalen voor de nieuwbouw van de R. Steinerschool ook op dit terrein
komen. Zodra het contract met Klein België afloopt eind 2019 kan er ook weer
grond beschikbaar komen.
c. Toelichting van Raul Post en Johnny Trommelen van Ecoring
• Ecoring is een van de partners van de Natuur-Educatietuin en staat voor het samen
creëren van plekken, waar een mens zich thuis kan voelen. Het verbouwen van
eigen groente, fruit en kruiden, goed bereikbaar, in- of dicht bij de stad. Meer
informatie is te vinden op www.ecoring.nl
• Ecoring en Vrij Waterland zullen gezamenlijk een artikel in de Europakoerier
plaatsen. Dit wordt elke uitgave herhaald om de wijkbewoners op de hoogte te
houden.
• 12 mei is er het Zaaifestival in De Hout. Alle eco-projecten kunnen zich dan
presenteren en ook de Natuur-Educatietuin zal dan gepresenteerd worden.
• Ecoring probeert de jongeren bij de tuin te betrekken door middel van muziek
(Haarlemse artiesten), kunst en sociale media. Ook worden de netwerken van de
R. Steinerschool en de Buurtouders ingezet om jongeren te bereiken.
Watermeterfabriek
De wethouder houdt vast aan een zwaardere horecabestemming. De grond en gebouw
kan dan duurder verkocht worden, omdat er dan voor de ondernemer meer winst is te
behalen. 18 januari is er opnieuw ingesproken. Dit keer waren er weer 9 insprekers
waaronder ondernemers die op basis van de huidige bestemming een kans dachten te
maken. Argumenten van de wijkraad waren: Groene Zoom en rustiek gebied.
22 februari zal Saskia Klitsie opnieuw inspreken, omdat er geluiden zijn dat er ondanks
de protesten er toch een zwaardere bestemming komt. De argumenten voor 22 februari
zijn: intensieve horeca in het centrum van Schalkwijk en niet intensieve horeca aan de
groene zoom en het parkeerprobleem.
Ondergrondse containers
In 2019 / 2020 worden afvalcontainers geschikt gemaakt voor recycle materiaal (plastic
e.d.). Dat betekent dat er minder restafvalcontainers komen en dat deze voor veel
bewoners ook op grotere afstand zullen zijn (meer dan 100 meter). De wijkraad spreekt
af om het pilotproject van Meerwijk af te wachten. De wijkraad spreekt de wens uit om
zelf de plekken van de containers aan te mogen geven.
6.

Meerjaren Gebiedsprogramma 2019-2023 (MJGP)
De wijkraad heeft een gesprek met het GOB gehad en de volgende wensen neergelegd:
a. Aanpak van de riolering en vervolgens herinrichten van de Ruslandstraat/
Polenstraat en Ierland-/Schotlandstraat (zoals IVOREZ).
b. Geen contractverlenging voor Klein België.
c. Een vaste plek waar vrouwen met een andere culturele achtergrond elkaar kunnen
ontmoeten. De wijkraad adviseert deze ruimte niet in De Wereld, omdat daar ook
mannen komen en dat is voor hen een hindernis. Het belangrijkste is dat de vrouwen
elkaar ontmoeten en de taal leren.
d. Aanpak onderhoud koeientunneltje.
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e. Aanpak hotspots vuilstort zoals Andorraflat door middel van handhaving en een
project zoals Wijk op Plus.
f. Lichte horecabestemming Watermeterfabriek.
g. Gesproken is over de noodlokalen voor de R. Steinerschool. Deze komen dus op het
terrein van de Natuur-Educatietuin, maar hiervoor heeft de wijkraad wel aangegeven
dat het contract van de velden van vijf naar zeven jaar moet gaan.
h. Bestemmingsplan kopse kanten Europaweg (woningbouw). De wijkraad is hiertegen
wegens verdichting en bezint op bezwaar, juridische procedures of aanpak via de
omgevingswet. De wijkraad gaat uitzoeken welke wijze het beste is.
i. Gebruik van klankbordgroepen.
j. Vergunning voor de Koningsdag-vrijmarkt op het Floridaplein.
7.

Rondvraag
•
Joyce Jacobsz deelt de folder van de Actiepartij uit met de speerpunten voor de
hele stad en voor Schalkwijk.
•
Jacques Armand meldt dat Trots altijd het programma door de Haarlemmers laat
schrijven.
•
Marijke Smit wijst op de natuurwerkdag op 24 februari in het Romolen Heempark
II. Ditmaal wordt het houtsnipperpad rond de poel aangepakt.
•
Yvonne van Schie meldt dat de herbestrating van de Schotlandstraat en
Ierlandstraat is mislukt. Het is slechter geworden dan het was.

De voorzitter sluit om 21.55 uur de vergadering.
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