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1. Algemeen
1.1. Samenstelling
Op 31 december 2018 bestond de wijkraad uit de volgende leden:

Saskia Klitsie

Marijke Smit

Yvonne van Schie

Roel Schaart a.i.
Hugo Visscher is per juni 2018 gestopt met zijn werkzaamheden voor de
wijkraad. Op 19 november 2018 is Johannes Albers overleden. Hanna
Hamersma is met de vergadering van december 2018 gestopt met haar
werkzaamheden als wijkraadslid.
Het dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit:

Roel Schaart; voorzitter a.i.

Saskia Klitsie; penningmeester
De wijkraad komt regelmatig bijeen om de wijkraadagenda te bespreken en
aandacht te besteden aan zaken die niet of niet voldoende op de
wijkraadvergaderingen kunnen worden besproken.
Naast de wijkraadsleden was er ook een bewoner actief bij de wijkraad
betrokken, zonder formeel lid te zijn van de wijkraad:

Henk Timmerman

1.2. Vergaderingen en spreekuur
De wijkraad heeft, exclusief de jaarvergadering, 9 keer openbaar vergaderd.
De gemiddelde aanwezigheid van leden ligt op 87%. Minimaal bezoeken de
leden de vergaderingen 5 keer. In 2018 hebben ongeveer in totaal 45 nietleden de vergaderingen bezocht, gemiddeld 5 per vergadering, waarvan 4 bij
meer dan 5 vergaderingen aanwezig zijn. Trots, Groen Links en de Partij van
de Arbeid zijn zeer regelmatig vertegenwoordigd. De wijkraad mag zich
daarmee verheugen op een goede opkomst van de leden, maar ook op
aandacht vanuit de wijk. Tijdens de jaarvergadering waren er circa 40 overige
aanwezigen.
Het spreekuur op de laatste dinsdagavond van de maand wordt regelmatig
bezocht. Veel verzoeken, reacties en klachten komen per e-mail binnen.
In 2018 hebben we een vijftiental extra vergaderingen gehouden met alleen
de wijkraadsleden.

2. Financiën
In 2018 hebben we het budget van € 15.388, op een bedrag van € 16,70 na,
volledig opgebruikt. Ten opzichte van de raming die begin eind 2017 is
opgezet zijn de ‘vergaderkosten’, ‘bureaukosten’, ‘activiteiten’ en ‘huur,
water, energie’ hoger uitgevallen. De vergaderkosten zijn o.a. hoger
uitgevallen omdat we eind 2018 zijn begonnen met een drankje na de
vergadering, de bureaukosten zijn hoger doordat we een extra tafel voor de
wijkraadkamer hebben gekocht. De kosten voor activiteiten zijn hoger
uitgevallen vanwege twee keer afscheid nemen van een lid en één overleden
lid. Verder hebben de wijkraadsleden samen met de andere wijkraden een
zomerbijeenkomst gehad voor meer verbinding in Schalkwijk. Daarnaast heeft
de wijkraad een wijkraaddiner gehad bij WIJZER als dank voor de
geïnvesteerde tijd. Ook hebben we weer een huurverhoging gehad.
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De kosten voor bezorging zijn lager uitgevallen omdat twee leden van de
wijkraad de Europakoerier van juni grotendeels zelf hebben verspreid.
Op 15 maart 2019 heeft de kascommissie de financiële stukken kritisch
bekeken en akkoord bevonden. De bevindingen van de kascommissie,
waaronder het voorstel voor decharge, zijn opgenomen in bijlage 1. De
verantwoording van de uitgaven over 2018 en de begroting voor 2019 staan
vermeld in bijlage 2.

3. Wijkkrant
De Europakoerier is in 2018 drie keer uitgekomen. Zowel bewoners, diverse
organisaties als wijkraadsleden leverden informatie over de wijk. Er werd veel
aandacht besteed aan plannen in het algemeen en aan een paar concrete
plannen in het bijzonder. De interviews met wijkbewoners en ondernemers
zijn gecontinueerd.

4. Werkgroepen
In werkgroepen worden, meestal samen met wijkbewoners, ideeën
ontwikkeld, plannen gemaakt of concrete werkzaamheden uitgevoerd.

4.1. Heempark Romolen
Deel 1
Het Romolen Heempark deel 1 kon rekenen op gemiddeld 10 vrijwilligers die,
afhankelijk van het seizoen, iedere woensdagmiddag (afhankelijk van het
weer) van 13.00 tot 16.00 in het park allerlei verschillende klussen hebben
gedaan. In de zomermaanden deden we dit in de ochtenden. Naast de vaste
dagen van vrijwilligers zijn er ook vrijwilligers die op eigen kracht hun ronde
hielden om het park schoon te houden van zwerfvuil.
In de Informatieborden voor zowel deel 1 als deel 2 hingen diverse artikelen
over Bomen en Struiken in het park. Dit om bezoekers attent te maken wat er
groeit en bloeit.
Afgelopen jaar heeft vanwege de herinrichting Europaweg een aantal extra
werkzaamheden in het park plaatsgevonden. Het plaatsen van een nieuwe
duiker waardoor het nieuwe voetpad aan de kant van de Laan van Angers
aanzienlijk breder is geworden. Scooters, fietsen en quads gingen nu vaker
door het park wat door wandelaars als onveilig werd ervaren. Van grote
toegevoegde waarde is het prachtige gele voetpad om de buitenkant van het
park langs de Europaweg dat, nu het fietspad is verlegd, veelvuldig gebruikt
wordt.
De wandelgroep van DOCK voor ouderen heeft het afgelopen jaar veelvuldig
het park bezocht. Qua loopafstand, de ideale, haalbare route vanaf
Wijkcentrum De Wereld.
Deel 2
De nieuwe paddentunnel in de Engelandlaan heeft er voor gezorgd dat de
padden dit jaar zelf konden oversteken.
Op 10 maart, 23 juni en 3 november 2018 is er gewerkt in deel 2. Deze
klusdagen leveren naast de reguliere vrijwilligers op zaterdagen van 10.00 tot
15.00 uur, toch weer nieuwe (voornamelijk uit de buurt) enthousiaste
vrijwilligers op. Gemiddeld werkten er 10 deelnemers. Het Beheerplan is de
leidraad waarlangs gewerkt wordt. Materialen worden altijd aan ons
uitgeleend door Landschap Noord-Holland en de werkgroep uit deel I.
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Dit jaar hebben we een Flymo (zweefgrasmaaier) mogen aanschaffen om zelf,
tussentijds, te kunnen maaien aan de kanten van het pad of waar elders
nodig.
Iedere schooldag liepen de leerlingen van de Msg. Huibersschool, onder
toezicht van de leerkrachten, hun ‘Daily Mile’ rond kwart over negen in de
ochtend. Op deze manier worden de leerlingen meer betrokken bij hun nabije,
natuurlijke omgeving en werkten zij bovendien aan hun conditie.

4.2. Werkgroep Spaarne Gasthuis
Het afgelopen jaar heeft de gemeente Haarlem veel gesprekken gevoerd met
het Spaarne Gasthuis en woningcorporatie Pré Wonen. In september 2018 is
met het Spaarne Gasthuis de intentieovereenkomst getekend. Hierin zijn voor
de gebouwen van het Spaarne Gasthuis de nieuwe doelstellingen van 40%
sociale woningenbouw uit het coalitieakkoord (2018) vastgelegd. In het
oorspronkelijke plan was sprake van 15 procent sociale woningen. De Concept
Stedenbouwkundige Randvoorwaarden van maart 2018 zijn daarop aangepast
In september 2018 stemde de raad in met een intentieovereenkomst met het
Spaarne Gasthuis en is de getekende intentieovereenkomst een feit.
40% sociale woningbouw bleek voor alle partijen haalbaar door het nieuwe
uitgangspunt; uit het zicht parkeren, maar wel bovengronds en van hoge
kwaliteit. De Concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden van maart 2018
zijn daarop aangepast aan de gewijzigde uitgangspunten uit het
coalitieakkoord en zullen in februari 2019 de inspraak ingaan.
Op dit moment bevindt het project zich in de definitiefase. Onderdeel hiervan
zijn onder meer een stedenbouwkundig plan en het sluiten van de
koopovereenkomst voor de gemeentegrond.
Tot eind 2018 is wijkraadslid Hanna Hamersma de contactpersoon voor
wijkraad Europawijk geweest in de werkgroep Spaarne Gasthuis. Vanaf
december is dat stokje overgedragen aan Yvonne van Schie. Samen met de
wijkraadleden gaat zij de ontwikkelingen rond het Spaarne Gasthuis op de
voet volgen. Alle mogelijke bijeenkomsten zullen worden bijgewoond, net als
voorheen door Hanna werd gedaan. Wilt u dit project volgen? Ga dan naar
https://www.haarlem.nl/ontwikkeling-spaarne-gasthuis/

4.3. Werkgroep Sportvelden Belgiëlaan
In 2018 zijn de partners in de natuureducatietuin begonnen. Stichting Vrij
Waterland is de hoofdhuurder (http://www.vrijwaterland.nl/buurttuinenschalkwijk-eindelijk-van-start/). Andere partijen zijn Stichting Ecoring samen
met Tuinderij de Waardering, De Koene Pluktuin, Ferm Rozemarijn. Ook
particulieren nemen deel aan de tuin met hun ‘eigen’ stukje grond. De
Wereldtuin die bij Belcanto huisde heeft ook een plekje gevonden op dit
terrein. De laatste gebruiker is een sport-/speelveldbeheerder die met zijn
crew zorgdraagt voor een goed bespeelbaar sportveld(je). Er is de
Vriendenstichting Vrij Waterland opgericht. Je kunt ‘vriend’ worden en met
een financiële bijdrage dit initiatief ondersteunen en zo de toch wel hoge
kosten van dit hele project verlichten. De ‘vrienden’ hebben 40 fruitbomen
gesponsoord die 14 december zijn geplant.
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5. Structureel overleg derden
5.1. Regieoverleg/ Vier wijkradenoverleg
Ongeveer 1 x per zes weken overlegt de wijkraad met de gemeente. Dit jaar
was dit 15 januari, 5 maart, 16 april, 28 mei, 10 september, 29 oktober en 10
december. In dit overleg zijn ook aanwezig

De andere drie wijkraden uit Schalkwijk,

Burgemeester Jos Wienen,

Gebiedsverbinder van Schalkwijk,

De woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen,

De Politie,

Handhaving,

Stichting Dock,

Sint Jacob,

Winkelcentrum Schalkwijk.
De vier wijkraden bespreken ook beleidsmatige aspecten in Schalkwijk. De
wijkraden werken nauw samen op het gebied van o.a. verkeer, de Sociale
agenda, Jeugdbeleid, Bouwactiviteiten, Ontwikkeling winkelcentrum
Schalkstad en juridische problemen.

5.2. Voorzittersoverleg
Dit overleg met de voorzitters van de vier wijkraden en de gemeente Haarlem
is elke eerste woensdag van de maand. De voorzitters kunnen in dit overleg
eventuele beheerzaken uit hun wijk aan de orde stellen.

5.3. Verkeersoverleg wijkraden Schalkwijk
In 2018 hebben de wijkraden van Schalkwijk 4 keer overleg gevoerd op
17 januari, 19 april, 3 september en 26 november.
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn o.a.;
 Wegdek Zuid Schalkwijkerweg
 Voortgang Opinienota 30 – 50 km
 Westelijke oversteek Schipholweg/Europaweg
 Voortgang oversteek Schipholweg ter hoogte van het Haarlem College
 Voortgang doorstroming kruispunten rond De Entree (N205/Amerikaweg)
 Voortgang Europaweg
 Mevrouw Meijer Scholenstrook
 Verkeersles ‘gezien worden’ op de basisscholen
 Fuikvaartpad (de fietsverbinding aan de oostkant onder de Schipholweg
door)
 IVORiM (Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk)
 Verzoek om een vangrail bij de bushalte van de lijnen 3 en 73 Europaweg
richting Schalkwijk
 Evalueren nieuw deel Europaweg
 Verkeerscirculatieplan Meerwijk Noord

6. Diverse activiteiten / thema’s
In dit hoofdstuk worden diverse activiteiten en thema’s beschreven waar we
als wijkraad meerdere keren overleg hebben gevoerd en/of waar we meer
intensief bij betrokken zijn geweest. Naast de genoemde activiteiten en
thema’s hebben we ons met diverse andere zaken bezig gehouden.
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6.1. 40-40-20
Met de vier wijkraden hebben we eind 2018 gereageerd op het
onderhandelingsakkoord van de gemeente en dan voornamelijk op de
verdeling van veertig procent sociale huur, veertig procent middel dure huur
of koop en twintig procent overige woningen. Voor ons is het belangrijk dat
een grotere diversiteit aan woningen een belangrijke bijdrage levert aan de
leefbaarheid van Schalkwijk en daarmee ook aan het winkelcentrum.
In reactie op de brief zijn er een tweetal ontbijtsessies gehouden met de
gemeente, het winkelcentrum en de vier wijkraden.
Op zaterdag 22 december 2018 hebben we in vervolg daarop handtekeningen
opgehaald om de nieuwbouw aan de noord- en zuidkant van het
winkelcentrum niet aan de nieuwe normen te laten voldoen. Daar hebben we
ruim 800 handtekeningen voor opgehaald. Dit onderwerp zal in 2019 nog
doorlopen.

6.2. Ankaraplantsoen
Op dinsdag 24 juli 2018 heeft de gemeente Haarlem een inloopbijeenkomstje
georganiseerd, waar direct belanghebbenden hun mening kwijt konden over
de plek en de invulling daarvan. Er was een redelijke opkomst met als
eindconclusie dat er weer speeltoestellen komen. Dit keer voor een jongere
leeftijdsgroep en als blijkt dat het (weer) niet werkt worden deze verwijderd.

6.3. Athenestraat
In het voormalig CJG-gebouw aan de Athenestraat 31 heeft Dock een nieuwe
(tijdelijke) locatie gevonden voor onze jeugd nadat Futurzz is afgebrand een
aantal jaren geleden. Vooralsnog wordt er op gerekend dat de locatie tot eind
2019 gebruikt kan worden.
De activiteiten bij Chilzz organiseren jongerenwerkers samen met jongeren.
Jongeren bedenken het programma, maken een begroting, vragen hiervoor
geld bij de jongerenwerkers en zijn medeverantwoordelijk voor de
uitvoerende taken.

6.4. Beachvolleybal
Eind maart 2018 zijn de omgeving en de wijkraad uitgenodigd door de
initiatiefnemers, de Haarlemse volleybalvereniging Spaarnestad, van het
beachvolleybal voor het bijwonen van een informatieavond. Tijdens deze
bijeenkomst hebben we vragen gesteld en een plattegrond en impressie van
de nieuwe situatie gezien.
Per brief van 17 april 2018 werden we geïnformeerd over de aanleg van het
beachvolleybalcomplex met tien beachvolleybalvelden. Daarna heeft
Spaarnestad nog vergunningen aangevraagd en ontvangen voor tijdelijke
containers en voor het voor het plaatsen van zes lichtmasten met ledlampen.
Op donderdag 14 juni is de beachvolleyballocatie officieel geopend. De
wijkraad was erbij. De nieuwe beachvolleybal vereniging in Haarlem heet
Bavo Beach Haarlem (onderdeel van Spaarnestad).

6.5. Beertje Belgiëplein
Op het Belgiëplein heeft het beeld - De Dansende Beer - een tuintje gekregen.
Er was weinig groen op het plein en deze locatie kon wel een opfrisser
gebruiken. In het voorjaar heeft de wijkraad Europawijk met bewoners en
winkeliers de nieuwe beplanting gekoesterd, evengoed was het moeilijk om de
planten te laten aanslaan vanwege de extreme hitte deze zomer.
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6.6. Bestemmingsplan Europawijk
Op 13 februari 2018 heeft het College van de gemeente Haarlem besloten om
het ontwerpbestemmingsplan Europawijk ter inzage te leggen. Het nieuwe
bestemmingsplan is voornamelijk consoliderend. Toch hebben wij als wijkraad
een zienswijze ingediend met als kern de volgende punten
• We willen een open leefomgeving behouden en niet oude en nieuwe
bewoners op elkaars lip laten wonen
• We willen privacy waarborging voor de bestaande bewoners
• We willen het bestaande groen behouden en dit ook kwalitatief (laten)
verbeteren
• We willen directe open verbindingen met het hart en het winkelcentrum
behouden en niet met de rug naar de rest van Schalkwijk opgesloten
zitten
Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het bestemmingsplan bekijken.
Op 8 januari 2019 hebben burgemeester en wethouders ingestemd met de
verwerking van de zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van het
ontwerpbestemmingsplan Europawijk en besloten het bestemmingsplan voor
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad van 7 februari 2019.

6.7. Bomen in Schalkwijk
Een groep ingelote bewoners uit de wijk, de 'Schalkwijk 100', heeft in 2017
een bewonersadvies opgesteld en overhandigd aan de gemeente. Deze
bewoners hebben in mei 2018 opnieuw een burgeradvies uitgebracht over het
wensbeeld. Ook de wijkraden en belangengroepen deden mee. Zie ook:
https://www.haarlem.nl/bomen-in-schalkwijk/.
Eind 2018 heeft de raad krediet vrijgegeven voor de voorbereiding en
uitvoering van maatregelen voor de bomen in Schalkwijk.

6.8. Engelandlaan
Op de Engelandlaan zijn snelheidsremmende maatregelen genomen.

6.9. Gemeente Haarlem wordt Hartveilig
In Haarlem is er helaas nog geen dekkend netwerk van burgerhulpverleners
en AED's. Eind maart 2018 is er, in opdracht van de gemeente, een
informatiebijeenkomst gehouden. Hiervoor zijn diverse partijen uitgenodigd
die een belangrijke rol kunnen hebben in dit verhaal, denk aan EHBOverenigingen, ondernemersverenigingen, winkeliers, ondernemers etc. Samen
met de ondernemers en de inwoners zijn ze van start gaan met een
werkgroep.
Met de werkgroep wordt het project binnen de gemeente uitgerold, wat het
volgende inhoudt:
- AED's in beeld brengen
- Burgerhulpverleners werven
- Scholing
- AED eigenaren benaderen met het verzoek de AED aan te melden
- 24/7 AED dekking bepalen binnen de gemeente
Deze werkgroep is enkele malen bij elkaar gekomen in 2018. Helaas is het
wijkraadslid dat deelnam aan deze werkgroep overleden en missen we
iemand die nu kan deelnemen aan deze werkgroep.
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6.10. Herinrichting Europaweg
Voor de zomer van 2018 is er een rondgang met de gemeente en de wijkraad
geweest langs de vernieuwde Europaweg om te kijken naar de restpunten die
nog uitgevoerd moesten worden. Na de zomer moesten we daar helaas nog
een keer op terugkomen, maar alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. De
feestelijke oplevering van de Europaweg vond plaats op dinsdag 13 november
2018. Als onderdeel van de opening zijn er bollen geplant bij de
Groningenlaanrotonde.

6.11. Klein België
De sociale noodzaak om St. Jacob op die locatie nog een aantal jaren open te
houden is ons duidelijk. Wij hebben kennis genomen van de plannen die St.
Jacob heeft om nieuw te bouwen in de Boerhaavewijk en de problemen die
zich voordoen bij de ontwikkeling van de plannen.
Met de wijk is afgesproken dat de tijdelijkheid van het gebruik door St. Jacob
eind 2019 afloopt en dat het terrein aan de Belgiëlaan dan weer beschikbaar
is voor sport. De vraag om St. Jacob nog een aantal jaren gebruik te laten
maken van de woonlocatie op het sportcomplex is voor de wijkraad een
moeilijke vraag. De “tijdelijkheid” is namelijk al een aantal keren opgerekt.
In eerste instantie heeft de wijkraad negatief gereageerd op het verzoek.
St. Jacob heeft in september 2018 haar Strategisch vastgoedplan
gepresenteerd in het vierwijkradenoverleg. Voor Klein België wordt de nieuwe
huisvesting op zijn vroegst in 2022 opgeleverd. Als de cliënten voor twee jaar
buiten Schalkwijk gehuisvest worden verliest Schalkwijk indicatieplaatsen en
daarmee de capaciteit aan zorgplekken. Van rijkswege mogen namelijk niet
meer zorgwoningen gebouwd worden dan het (te verwachte) indicatieaantal.
St. Jacob wil daarom nog graag langer Klein België houden. Daarnaast is 2x
verhuizen extra belastend voor mensen met een dementie, zij gaan er bij
iedere verhuizing erg op achteruit. Met deze informatie hebben we besloten
om nu toch met het verzoek in te stemmen.
Wat de wijkraad hiervoor ter compensatie aan de gemeente vraagt voor de
wijk is dat de natuureducatietuin blijft bestaan zolang Rudolf Steiner (en evt.
andere scholen) en St. Jacob (tijdelijk) aanwezig zijn op de sportvelden. Of ..
de reeds bestaande afspraak van vijf jaar met een optie tot twee jaar
verlenging, afhankelijk wat later komt. Dit zou ons inziens mooi aansluiten bij
het groene deel van het coalitieakkoord van de gemeente Haarlem.

6.12. Nieuwbouw IJslandpark
Op 14 juni 2018 was de opening van de nieuwbouw van SIG aan het
IJslandpark/Italiëlaan. Dit is de meest oostelijke verzameling van woningen.
Vanaf die tijd werden langzaamaan alle overige woningen bewoond. Totaal
zijn er 84 woningen bijgekomen.
De aannemer streefde ernaar om alle werkzaamheden in de buitenruimte in
november 2018 afgerond te hebben.

6.13. Nieuwe privacywet (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe strenge privacyregels, voortkomend uit
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wetgeving
verwacht van (kleine) stichtingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties
dat ze actief stappen zetten om deze regels in te voeren. Alles omtrent de
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privacy van o.a. leden, klanten en vrijwilligers moet worden uitgezocht,
geregeld en vastgelegd.
Wijkraad Europawijk heeft voor de vier wijkraden van Schalkwijk (en eigenlijk
ook voor alle wijkraden) hierin het voortouw genomen door allerlei zaken uit
te zoeken en een privacy statement gerelateerd aan de werkzaamheden van
een wijkraad te maken. De bal ligt nu bij de gemeente voor actie.

6.14. Rudolf Steiner nieuwbouw
De huisvestingsbehoefte van de Rudolf Steinerschool (basisschool) en het
Rudolf Steiner College (voorgezet onderwijs) neemt toe, omdat het
leerlingenaantal groeit. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. Hiertoe besloot de
gemeenteraad bij vaststelling van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
(SHO). Er komt (aardgasvrije) nieuwbouw op de plek van een deel van het
huidige Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan en vernieuwing aan het
bestaande schoolgebouw (vroegere Mgr. Huibersschool) aan de Duitslandlaan.
Eind oktober 2018 is het definitief ontwerp voor de nieuwbouw en de
renovatie afgerond. Het Rudolf Steiner College heeft in november een
aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan. Ook is de aanbesteding
gestart.
De gemeente Haarlem heeft de wijkraad betrokken bij de verkenning tijdelijke
huisvesting Rudolf Steiner College. Het Rudolf Steiner College heeft voor 1,5
schooljaar tijdelijke huisvesting nodig in de schooljaren 2019-2020 en 20202021. Het gaat om circa 2.000 m2, voor circa 475 leerlingen. Gezocht is naar
een locatie waar de school eventueel 2,5 jaar terecht kan zodat rekening
wordt gehouden met eventuele uitloop van het nieuwbouwproject. Conclusie
was dat het voormalige terrein van de Young Boys, tussen de Belgiëlaan en
het Tennispad als beste optie naar voren kwam. Hier wordt dan ook (in
afstemming met de natuureducatietuin) de tijdelijke huisvesting gerealiseerd
in de vorm van tijdelijke units.
Wel hebben we nog aandacht gevraagd voor het parkeren door voornamelijk
ouders, de zogenaamde ‘ Kiss & Ride’ . Er is nu al regelmatig overlast en dat
moet flink verminderen in de toekomst.

6.15. Schalkstad
De gemeente is in 2018 gestart met het bouwrijp maken van Florida- en
Californiëplein. Hiervoor zijn bomen gekapt en zijn kabels, leidingen en het
riool verlegd.
De ontwikkelaar AM is eind 2018 gestart met de voorbereidingen voor de
bouw van twee supermarkten, winkels, een openbare parkeergarage met 600
plaatsen, 158 woningen en een nieuw marktplein. Voor meer informatie kijk
op: http://www.winkelcentrumschalkwijk.nl/werkzaamheden/.

6.16. Schalkwoud
Afgelopen jaar zijn de huurders van Belcanto per brief geïnformeerd over dat
zij er uit moesten. Ook het Shell tankstation was voor de zomer van 2018
opgeruimd.
In juni 2018 werd bekend dat in 2019 de bouw start van 150 huurwoningen.
Het bestaande kantoorpand op Surinameweg 8 in Haarlem met
tegenoverliggend parkeerterrein is aangekocht, waardoor twee delen in het
gebied kunnen worden ontwikkeld, zie ook http://wonam.nl/project/haarlemschalkwoud/.
Jaarverslag 2018 Wijkraad Europawijk

maart 2019

blz. 10 van 14

6.17. Schalkwijk aan Zee
Op 3 september 2018 heeft voor de zevende de keer Schalkwijk aan Zee
plaatsgevonden aan de Molenplas. Dit is de tweede keer dat Stichting
Culturele Activiteiten Schalkwijk het georganiseerd heeft. De invulling was
meer regionaal en is weer een succes geworden.

6.18. Schouw met wijkraad Europawijk Haarlem
Woensdag 26 september 2018 heeft de gemeente Haarlem met de wijkraad
en enkele bewoners een schouw in Europawijk gehouden. Over het algemeen
ziet Europawijk er fraai uit qua bestrating en groen. Er zijn wel enkele zeer
kritische straten waar het verschrikkelijk mee is gesteld is.

6.19. Schouwbroekerplas
Op 8 februari 2018 heeft de Stichting Leven op Water (LOW) ingesproken bij
de commissie Ontwikkeling van de gemeente Haarlem over buitenplaats
Vinck. De Stichting houdt de wijkraad regelmatig op de hoogte van hun
plannen. Het project ‘ Buitenplaats Vinck’ staat voor het duurzaam
ontwikkelen van de Schouwbroekerplas met daarbij een stadsstrandje met
dagrecreatie, beperkte horeca, drijvende steigers voor dagrecreatie en een
drijvend multifunctioneel waterkantoor met ruimte voor sociale activiteiten.
De voortgang:
 Er ligt een positieve conceptnota vanuit de gemeente. De gemeente wil de
sanering ter hand nemen en de regie voeren, waarbij de realisatie van het
recreatieve deel door de initiatiefnemers, stichting Leven op Water,
opgepakt zal worden.
 De stichting heeft haar medewerking en de inzet van haar expertise
toegezegd teneinde het proces te bespoedigen en belanghebbende partijen
te betrekken. Tevens zal een werkgroep opgericht worden bestaande uit
ambtenaren van de gemeente Haarlem en experts van stichting LOW.
 Er wordt gestart met het onderzoek naar het financiële fundament
Op vier oktober 2018 hebben leden van de commissie van de gemeente
vastgesteld dat ze op korte termijn een terreinbezoek zullen brengen.

6.20. Sloop en nieuwbouw SIG, Engelandlaan 115
Eind april 2018 heeft SIG een informatieavond gehouden over de nieuwbouw
(Schalkse Hoek). Helaas was de opkomst hier erg laag en op verzoek van de
wijkraad is er een tweede informatieavond gehouden na de zomer. De vragen
van omwonenden en de wijkraad konden allemaal naar tevredenheid
beantwoord worden. Verder is er een nauwe afstemming met de buren;
Rudolf Steinercollege en –school.
Het huidige pand is gesloopt om plaats te maken voor de Schalkse Hoek. Voor
cliënten van de SIG komen er zestien woningen en voor het personeel ook
een aparte ruimte, gelegen in de vleugel langs de Engelandlaan. Naast deze
vorm van begeleid wonen komen er nog twaalf koopappartementen in de
vleugel langs de Duitslandlaan.
De twaalf koopappartementen worden per opbod verkocht. De wijkraad vindt
dit een vreemde gang van zaken. Helaas is dit nu de werkelijkheid. ,,Het is
een vernieuwende ontwikkeling, overgewaaid van bestaande bouw die ook bij
opbod wordt verkocht'', aldus de ontwikkelaar.
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6.21. Startnotitie Ontwikkelstrategie Zone Europaweg
Op 20 maart 2018 heeft het College van de gemeente Haarlem de Startnotitie
voor het opstellen van een ontwikkelstrategie voor de Zone Europaweg
vastgesteld. Europaweg is één van de acht ontwikkelzones die de gemeente
Haarlem in het leven heeft geroepen om de woningbouwproductie te
versnellen. Zie hiervoor ook de Structuurvisie Openbare Ruimte uit 2017 en
de website van de gemeente: https://www.haarlem.nl/ontwikkelzoneeuropaweg/.
De wijkraad heeft hierop gereageerd met een brief waarin o.a. het volgende
staat:. Daarom adviseren wij om randvoorwaarden op te nemen voor nieuwe
bouwlocaties (niet alleen voor Europawijk, maar voor heel Haarlem):
• Parkeren op eigen grond, bijvoorbeeld ondergronds en dit ook verplichten
voor bewoners
• Minimaal behoud kwantiteit m2 groen per woning in de woonomgeving. In
2010 is al vastgesteld dat Haarlem in Nederland de minst groene stad is
(42 m2/woning?), met op twee na de meeste inwoners per hectare. In de
afgelopen jaren is er helaas weinig groen bijgekomen en zeer
waarschijnlijk afgenomen.
• Verbetering kwaliteit bestaand en nieuw groen
• Wateropvang op eigen terrein, bijvoorbeeld met verticale drainage, groene
daken en gevels.

6.22. Visie scholenstroken; plan Meijer (Belgiëlaan), ”Dwars
door Schalkwijk
In 2018 zijn we als wijkraad ad-hoc op de hoogte gehouden van plan Meijer.
Het ambtelijke apparaat heeft het ontwerp zo ver als mogelijk afgerond en
wacht op afhandeling door het gemeentelijk bestuur, oftewel plaatsing op een
agenda.
Het ontwerp, als sleutelproject aangewezen in de Structuurvisie Openbare
Ruimte (SOR), is een verdere doorwerking van de eerder in de commissie
besproken ontwerpen onder de naam “Schalkwijk, noordstrook onderzoek
bureau Mevrouw Meijer na-oorlogse scholenbouw” en daarna “Scholenstrook,
stedenbouwkundige randvoorwaarden”. Eind 2018 krijgt dit project de naam
”Dwars door Schalkwijk”, recreatieve route Belgiëlaan/Kennedylaan/Floris van
Adrichemlaan.

6.23. Vrijmarkt koningsdag
De Koningsdag vrijmarkt Schalkwijk was op 27 april 2018 van 7:00 uur –
16:00 uur bij het winkelcentrum Schalkwijk op het parkeerterrein: Californië
plein.
Opnieuw werd op de locatie waar normaal gesproken de dinsdagmarkt wordt
gehouden de Koningsdag vrijmarkt gevierd. Voor alle bezoekers, deelnemers
uit de wijk, stad en buurtgemeenten was de vrijmarkt goed bereikbaar en
automobilisten konden gratis parkeren in de parkeergarage.
Ook dit jaar konden we gratis uiteenlopende activiteiten aanbieden waaronder
schminken voor kinderen, een open podium met live optredens, springkussen,
dansdemonstraties en de drumband “Blij met Muziek” en blazersorkest "De
Rauwdouwers".
100 kraampjes werden verhuurd. Daarnaast kon men in de aangewezen
vakken op zelf meegenomen kleedjes gaan zitten. Ongeveer 3.000 bezoekers
die, mede dankzij stralend weer, een leuke en onbezorgde Koningsdag
hebben beleefd. De organisatie van deze dag is tot stand gekomen door een
goed op elkaar ingespeelde samenwerking van de 4 wijkraden Schalkwijk,
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Winkelcentrum Schalkwijk, Gemeente Haarlem, Oranje Fonds, Spaarnelanden,
Rode Kruis, Politie en het beveiligingsteam van Marco Polo.

6.24. Watergebiedsplan Romolenpolder
Op maandag 10 december 2018 organiseerde het Hoogeheemraadschap van
Rijnland een bewonersavond over het watergebiedsplan in de Romolenpolder
Het doel van het watergebiedsplan is om te kijken of de watergangen/sloten
in de wijk nog het goede peil hebben, ze voldoende water kunnen aanvoeren
in droge perioden of water kunnen afvoeren in hele natte tijden. Ook kijken ze
naar de waterkwaliteit in de wijk.
Naar verwachting gaat dit proces tot eind 2019 duren. We houden het in de
gaten.

6.25. Watermeterfabriek
Bij de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van 18 januari 2018,
agendapunt 5: vaststellen bestemmingsplan Watermeterfabriek en die van 22
februari 2018, heeft ook de wijkraad Europawijk ingesproken. Voor de
raadsvergadering van 15 maart stond (agendapunt 20 het bestemmingsplan
Watermeterfabriek ter vaststelling op de agenda van de Raad). Hiervoor is
een gezamenlijke brief met Rond Spaarne en Hout gestuurd. Het
bestemmingsplan Watermeterfabriek is vastgesteld per 15-03-2018.

6.26. Zelfbouwkavel Stockholmstraat
In april 2018 was er op het kantoor van Overspaern Makelaardij een
verkoopbijeenkomst voor de verkoop van een stukje grond op de hoek
Engelandlaan/Brusselstraat. De gemeente wil dit stukje grond verkopen aan
een bouwgroep die daar gezamenlijk 6 tot 8 woningen zal bouwen. Zie
https://www.haarlem.nl/stockholmstraat/
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Bijlage 1: kascontrole

Bijlage 2: specificatie afrekening 2018 + begroting 2019
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

OMSCHRIJVING
Vergaderkosten
Bureaukosten
Wijkkrant
Bezorg kosten
Activiteiten
Huur / water / energie
Telefoon / porto / internet
WOZ Nederlandlaan
Stichting wijkbelangen
TOTAAL

BEGROTING
2018

BEGROTING
2019

€ 200,00
€ 500,00
€ 6.000,00
€ 825,00
€ 713,00
€ 5.700,00
€ 1.100,00
€ 125,00
€ 225,00

€ 292,07
€ 614,95
€ 5.680,95
€ 700,00
€ 886,40
€ 5.857,97
€ 1.003,90
€ 110,06
€ 225,00

€ 300,00
€ 871,00
€ 5.950,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00
€ 120,00
€ 225,00

€ 15.388,00

€ 15.371,30
€ 16,70

€ 15.966,00

Restitutie
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