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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK 

DINSDAG 10 APRIL 2018 

 

Concept 10 april 2018 

 

 

Aanwezig wijkraad:  Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester), 

Johannes Albers (notulen), Hanna Hamersma, Yvonne van Schie. 

Overige aanwezigen: Presentielijst met 24 geregistreerde personen. 

Afmeldingen:  Marijke Smit 

 

 

1. Opening 

Voorzitter opent de jaarvergadering om 20:00 uur in de grote zaal van Wijkgebouw de 

Wereld en verwelkomd de vele aanwezige.  

 

Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Gedurende de vergadering wijzigt de volgorde van agendapunten: zie verslag. 

 

2. Besproken onderwerpen (onderdeel jaarverslag, te vinden op 

https://wijkraadeuropawijk.nl/images/docs/jaarverslag/jv-2017.pdf). 

• Samenstelling wijkraad 

 De voorzitter meldt dat de wijkraad uit 6 leden bestaat en er afgelopen jaar er 2 

leden afscheid hebben genomen. Tevens doet de voorzitter een oproep voor nieuwe 

leden. 

• 4 Wijkradenoverleg. 

 De voorzitter legt uit dat er een samenwerkingsverbanden zijn tussen de 4 wijkraden 

in Schalkwijk en zij op reguliere momenten met elkaar overleggen. 

• Wijkkrant 

 De voorzitter meldt dat de Europakoerier 3 maal is uitgegeven, 1 maal digitaal en 2 

maal op papier. Ook heeft de wijkraad 8 pagina’s mogen vullen in de Haarlemse 

Glossy, nr. 53. 

• Werkgroep Ontmoeten 

 Saskia Klitsie verteld dat werkgroep Ontmoeten momenteel “slapende” is. 

• Heempark Romolen 

 De gemeente wilde 2 bestaande afvoeren die door het park heen liggen (uit de jaren 

60) vervangen op de huidige locatie. Op advies van de wijkraad is er voor gekozen 

om de bestaande afvoeren te laten liggen en af te dichten. De vervangende afvoeren 

worden nu onder het voetpad gelegd en vandaar wateren zij af op de Europavaart, zo 

hoeft er niet onnodig gegraven te worden in ons mooie heempark.  

De bloembollen actie heeft oude bloembollen van buurtbewoners opgeleverd die 

weer gepoot zijn in de wijk. 

De aanleg van een paddentunnel op de Engelandlaan zorgt ervoor dat padden een 

veilige oversteek kunnen maken. 

Het zwanenpaar heeft vorig jaar veilig gebroed en dat kan ook weer dit jaar. 

• Werkgroep Spaarne Gasthuis 

Er wordt gemeld dat er een besluit genomen is om het ziekenhuisterrein een 

grootschalige vernieuwing tegemoet gaat zien waaronder op termijn een nieuw 

ziekenhuis. 

https://wijkraadeuropawijk.nl/images/docs/jaarverslag/jv-2017.pdf
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• Schalkwoud 

Aangegeven wordt dat er t.b.v. Schalkwoud diverse sloopwerkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd en er meer groene ruimte wordt gecreëerd. 

• Markthal 

Firma Karaman is bezig met voorbereidingen voor een markthal bij Winkelcentrum 

Schalkwijk. 

• Belgiëlaan.  

De voorzitter meldt dat er aan de Belgiëlaan een natuur-educatietuin komt en geen 

stadscamping. In beginsel zal deze er voor 5 jaar zijn, met een mogelijke uitloop 

naar 7 jaar. Komend jaar komt er een beachvolleybalterrein naast DIO met 10 

velden. 

• SCAS.  

De voorzitter verteld dat SCAS bestaat uit de 4 voorzitters van de wijkraden van 

Schalkwijk. De activiteiten van SCAS worden vermeld in de Haarlemse Glossy en 

in de wijkkranten van Schalkwijk. Onderdelen van SCAS zijn bijvoorbeeld: Het  

DAK, Schalkwijk aan Zee, Muziek in de Kerk. 

• 30-50KM.  

2 jaar geleden heeft de Verkeersgroep van Schalkwijk een advies over het 

snelheidsregime voor heel Schalkwijk aan de gemeente uitgebracht. Vorig jaar is de 

actiegroep “Engelandlaan geen racebaan” met een gezamenlijk burgerinitiatief 

gekomen voor een 30 KM-inrichting van de Engelandlaan. Na een levendige 

discussie over de beide adviezen is aangegeven dat de gemeente leidend is in de 

uitvoering van het raadsbesluit van april 2018. 

• Overig gemelde onderwerpen zijn de bestemming Watermeterfabriek. De 

nieuwbouw voor de Rudolf Steiner, Pre Wonen. Het omploegen van land voor de 

ECO-landbouw en verschijningsdatums en uitdeelplaatsen van de wijkkrant en de 

Haarlemse glossy. 

 

3. Financiën 

De penningmeester doet verslag van de stand van zaken. De vergadering verleent 

vervolgens decharge. Mw. E. Visscher en dhr. H. Timmerman worden bedankt middels 

een bloementje voor hun bijdrage in de kascommissie. 

Nieuw kascommissielid voor kascontrole 2018 wordt, naast dhr. H. Timmerman,  

dhr. A. van Tintelen. 

 

4. Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 

Mw. K. van Tooren houdt een presentatie over de Integrale Veiligheid en Handhaving in 

Haarlem met een actieprogramma voor 2018, waarin o.a. een beleidsnota, strategie en 

veiligheidsplan.  

Nadere informatie zal later beschikbaar worden gesteld op de website van de wijkraad. 

 

5. Wensen van Bewoners 

De voorzitter meldt dat de wijkraad vanuit bewoners de volgende wensen heeft 

opgehaald en doorgegeven aan de gemeente: 

• Het opknappen van riolering en bestrating in de Rusland-, Polen,- Schotland- en 

Ierlandstraat. 

• St. Jacob heeft tot eind 2019 het gebruik aan de Belgiëlaan (Klein België), waarna 

op 1 januari 2020 het geheel weer opgeruimd moet zijn en terug gebracht naar de 

oorspronkelijke (huidige) bestemming ‘Recreatieve doeleinden, sportpark’. 
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• Er voor allochtone vrouwen meer (taal)cursussen en activiteiten moeten komen. 

• Het koeientunneltje (Schalkwijkerweg) een opknapbeurt nodig heeft. 

• De Watermeterfabriek (Belgiëlaan) geen feesttent wordt 

• Rudolf Steiner tijdelijk lokalen krijgt aan het Tennispad in verband met de op 

handen zijnde nieuwbouw van de school en de benodigde sloop daarvoor aan de 

Belgiëlaan. 

• De vernieuwing van de Europaweg neemt inmiddels zijn beloop. Gehoopt wordt dat 

er iets leuks in het midden van de 4 rotondes zal verschijnen. 

• Verder zijn er klankbordgroepen voor o.a. het winkelcentrum en de Surinameweg 

(Schalkwoud). 

• Koningsdag-vrijmarkt. 

De vergunningen zijn verleend, flyers verspreid en Johannes Albers meldt dat er nog 

enkele kramen voor verhuur beschikbaar zijn. 

 

6. Rondvraag 

Een aanwezige verteld over Gluren bij de buren. Dit is een evenement waar buren bij 

elkaar kunnen “gluren”. Gegluurd kan er worden naar onder andere muziek en 

schilderkunsten. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering. 


