NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 13 MAART 2018
Vastgesteld 8 mei 2018

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers, Yvonne van Schie en Marijke Smit.
Overige aanwezigen: Edward Fiker (Ecoring), Ewoud de Jong (Waterland), Roel Schaart
(PvdA en werkgroep V&V) en Henk Timmerman.
Afwezig wijkraad: Hanna Hamersma,
Afmeldingen:
Marja Stam, directeur Piramide
Verslag:
Joke van Wittmarschen
1.

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

2.

Politie / Buurtouders
Zowel de wijkagent als de Buurtouders zijn niet aanwezig. Er zijn geen meldingen voor
hen

3.

Notulen wijkraadvergadering 13 februari 2018
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:
- Agendapunt 2: de tweede wijkagent voor Europawijk is Colin van der Meijden.
- Agendapunt 2d: het gesprek met de initiatiefnemer van de actiegroep behoud 30 km
op de Engelandlaan is niet doorgegaan, wegens afzegging van de initiatiefnemer.
- Agendapunt 5 Natuur-Educatietuin:
• Aan Vrij Waterland zijn door de gemeente twee contracten voorgelegd. Met
betrekking tot het contract voor het gebouw heeft de gemeente voorgesteld het
gebouw te slopen. Waterland mag het gebouw gebruiken, maar moet het dan na
beëindiging van het contract zelf slopen. De noodzakelijke reparaties aan het
gebouw kosten veel geld. Het kleinere gebouw (de kleedkamers) is in betere
staat en bekeken wordt of dit gebouw door Ecoring gebruikt kan worden voor de
gezamenlijke maaltijden. Het kleine gebouw is niet geschikt om met groepen
kinderen te koken, dat moet dan gebeuren op Vrij Waterland.
• Ook staan er andere onverwachte zaken in het contract die veel geld kosten,
zoals een borg van een jaar huur, een omgevingsvergunning van € 3000,- om
bomen op het terrein te kunnen planten, een verplichte opstalverzekering etc. De
initiatiefnemers moeten de consequenties in kaart brengen.
• N.a.v. de tijdsduur van het contract: aan de wijkraad is toegezegd dat het contract
verlengd zou worden met 2 jaar als de R. Steinerschool het terrein (deels) moet
gebruiken voor noodlokalen. Alleen als een sportvereniging na vijf jaar een veld
nodig heeft wil de wijkraad van deze afspraak afzien. Deze afspraak is herhaald
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-
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in een gesprek met de burgemeester. Hugo Visscher geeft aan Ewoud de Jong
door wanneer en met wie dit is afgesproken.
• Stichting Vrienden voor Vrij Waterland is in oprichting.
• 16 juni is de opening. Deze zal plaats vinden op het terrein zelf of op Vrij
Waterland
Agendapunt 5 Watermeterfabriek: 15 maart wordt de wijziging van het
bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld. Stichting Spaarne en Hout heeft
een brief aan alle fracties gestuurd, die de wijkraad Europawijk en de wijkraad aan
de overkant van de Spaarne ondersteunen. De wijkraad kan niet inspreken, want
inspraak is in de gemeenteraad niet toegestaan. In de commissie Ontwikkeling
hebben we drie keer namens de wijkraad ingesproken.
Agendapunt Rondvraag: Natuurwerkdag Romolenpark was een succes. Er is hard
gewerkt.

Actielijst:
42: De actie over de stalker in het Heempark wordt aangevuld met wildkamperen.
43: Acties voor de Europakoerier zijn gebeurd. Kan van de lijst.
50: Inspreken commissie Ontwikkeling over Watermeterfabriek is gebeurd. Kan van de
lijst
52: Stukje over Europastroom is geen actie voor de wijkraad. Kan van de lijst.
53: Afhaalpunten HRLM Glossy zijn in de Europakoerier opgenomen. Kan van de lijst.
4.

Terugkoppeling
Europakoerier/Haarlem Glossy
a. De wijkraad heeft 2 pagina’s in de HRLM Glossy. Deze komt eind maart uit en is op
te halen op de bekende punten in de wijk.
b. De Europakoerier zal eind maart in de bus vallen.
4 WRO
c. N.a.v. de artikelen in de media over het Bestuurlijk Interventie Team heeft de
burgemeester in het vier wijkradenoverleg uitleg gegeven: de gemeente heeft nooit
iets gezegd over de culturele achtergrond van de jongeren, de groep bestaat uit
jongeren met meerdere culturele achtergronden. De ouders die de publiciteit hebben
gezocht, heeft de burgemeester inmiddels gesproken.
d. ‘Oneigenlijk ’gebruik gemeentegrond: de gemeente gaat bewoners aanschrijven die
een stuk(je) gemeentegrond in gebruik hebben genomen. Het kan zijn dat er een
overeenkomst met de gemeente is. Zo niet dan wordt geadviseerd om gebruik te
maken van de spijtoptantenregeling. Als de gemeente de grond niet nodig heeft kan
men de grond kopen. Bij een oppervlakte van minder dan 50 m2 wordt de volgende
formule toegepast: 0,05% van de WOZ-waarde maal het aantal vierkante meters. Bij
meer dan 50 m2 oppervlakte komt er een taxateur. Bij de spijtoptantenregeling is er
10% korting.
e. Presentatie Schalkwoud (Middengebied): Er is nu meer duidelijk geworden over hoe
het gebied en de kantoren er uit komen te zien. Op de jaarvergadering van de
wijkraad zal een presentatie over Schalkwoud worden gegeven.
f. 28 maart is er in de bibliotheek een participatiemarkt.
30 – 50 km
g. Het 30- 50 km plan staat op de agenda van de gemeenteraad voor donderdag. Het
komt in de gemeenteraad, omdat de initiatiefgroep behoud 30 km Engelandlaan
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voldoende handtekeningen heeft opgehaald en dan moet het in de raad besproken
worden. De keus die de politiek maakt zal de wijkraad ondersteunen. Het is jammer
dat de wens van de wijkraad om aparte fietspaden, toen de Engelandlaan
heringericht werd, niet door de gemeente is overgenomen.
h. Vorige week heeft Roel Schaart namens de vier wijkraden in de commissie Beheer
ingesproken. Hoewel het plan twee jaar geleden door het college werd omarmd
lijken de collegepartijen nu onzeker. Roel Schaart is die avond slecht bejegend en
Hugo Visscher heeft een brief naar de griffie gestuurd met het bewijsmateriaal
waaruit blijkt dat Roel Schaart niets te verwijten valt.
i. Mocht de gemeenteraad besluiten om 30 km op de Engelandlaan te behouden dan
vindt de wijkraad dat de Engelandlaan ook zodanig ingericht moet worden.
j. Inmiddels zijn er ook geluiden van oudere mensen bij de wijkraad binnengekomen:
zij zijn bang zijn dat als het ook 30 km op de Belgiëlaan wordt, de bus daar niet
meer wil rijden.
Jaarvergadering
k. 10 april in De Wereld met het thema: Schalkwoud
5.

Bouwwensen in de toekomst
Saskia Klitsie deelt een kaart uit van de Provincie Noord-Holland:
‘Woningbouwlocaties Metropoolregio Amsterdam’ (zie ook https://mps.noordholland.nl/mra)
Saskia Klitsie legt uit dat tot 2040 6 à 8000 woningen in Schalkwijk gebouwd moeten
worden. Op de kaart staat waar die woningen zouden kunnen komen.
Opvallend aan de kaart is dat ter hoogte van de plantsoenen aan de Europaweg geen
bebouwing aangegeven is, maar voor de huizen met de grasdaken wel. Hugo Visscher
heeft hiernaar gevraagd op het voorzittersoverleg van de Vier Wijkraden en de gemeente
zei dat er geen woningbouw aan de Europaweg voor de huizen met grasdaken komt,
maar wel bij de plantsoenen. Ook is het opvallend dat de bouwlocatie bij de
Schouwbroekerplas niet op de kaart staat.

6.
•
•
•
•

•

Rondvraag
Ewoud de Jong deelt mee dat de kookgroepen voor de kinderen van de basisscholen
worden gemengd. Van elke school komen een aantal kinderen in een kookgroep.
Ewoud de Jong zal proberen om de organisatie van de sport- en fitnessapparaten te
bewerkstelligen dit op het terrein van de Natuur- Educatietuin te doen.
Marijke Smit deelt mee dat een oplossing wordt gezocht voor de zielige beplanting
van de boomspiegel rond het beeld van de Dansende Beer.
Marijke Smit deelt mee dat verwacht wordt dat deze week de padden gaan trekken. Ze
vraagt aan iedereen om af en toe ’s avonds bij de Europaweg te gaan kijken en een
emmer mee te nemen om de padden te helpen oversteken.
Marijke Smit heeft een brief naar de gemeente verzonden en daarin zorgen geuit over
de Europaweg. Arjen de Boo heeft vervolgens van de gebiedsmanager opdracht
gekregen om alert te zijn op deze punten.

De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering.

Notulen wijkraad Europawijk

13 maart 2018

blz. 3 van 3

