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1. Algemeen 

1.1. Samenstelling 

Op 31 december 2015 bestond de wijkraad uit 7 leden, te weten: 
• Lia Alders 
• Hanna Hamersma 
• Cor Griffioen 
• Saskia Klitsie 

• Marijke Smit 
• Nicolette True  
• Hugo Visscher

Annette Mando moest helaas met haar functie als 2e secretaris stoppen. 
 
Het dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit: 
• Hugo Visscher; voorzitter 
• Lia Alders; penningmeester / redacteur 
 
Het dagelijks bestuur komt maandelijks 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 7 wijkraadsleden zijn ook 5 bewoners actief bij de wijkraad 
betrokken, zonder formeel lid te zijn van de wijkraad: 
• Lucy Kaestner  
• Jos Kruijswijk  
• Anton van Rijn  
• Riet Romijn  
• Roel Schaart 

1.2. Vergaderingen en spreekuur 

De wijkraad vergadert, exclusief de jaarvergadering, 9 keer. De gemiddelde 
aanwezigheid van leden ligt op 88,8%. Minimaal bezoeken de leden de 
vergaderingen 6 keer. In 2015 hebben ongeveer in totaal 108 niet-leden de 
vergaderingen bezocht, gemiddeld 12 per vergadering, waarvan drie bij meer 
dan vijf vergaderingen aanwezig zijn. Groen Links en de Partij van de Arbeid 
zijn zeer regelmatig vertegenwoordigd. De wijkraad mag zich dus verheugen 
op een goede opkomst van de leden, maar ook op aandacht vanuit de wijk. 
Door reorganisatie, bezuiniging en een andere werkwijze komen de 
wooncorporaties niet meer op de wijkraadvergaderingen.  
Het spreekuur op de laatste dinsdagavond van de maand wordt regelmatig 
bezocht. Veel verzoeken en klachten komen per e-mail binnen. 
In 2015 hebben we een drietal extra vergaderingen gehouden met alleen de 
wijkraadsleden. 

2. Financiën 
Het jaar 2015 is met een groot tekort afgesloten. Voor de financiën was het 
een heftig jaar: een huurverhoging, onroerendzaakbelasting, water en elektra 
geheel voor kosten van de wijkraad. De Europakoerier werd 2 x uitgebracht, 
achteraf had dit maar 1x gekund i.v.m. de kosten van “Mijn Schalkwijk”. Deze 
werd 2 x uitgebracht in 2014. Die kosten zijn blijven liggen en moesten nog in 
2015 betaald worden. Dat drukte dit jaar extra op het budget: 2 x “Mijn 
Schalkwijk” is 4000 euro van 2014+ 1 x “Mijn Schalkwijk” in 2015, samen 
5.000 euro extra kosten die niet begroot waren. Ondanks dat we de begroting 
voor 2015 hadden bij gesteld zijn we niet uitgekomen. De begroting die we 
ingediend hadden was hoger als de (gekorte) subsidie die we van de 
gemeente kregen.  
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De wijkraadsleden hebben een bescheiden kerstviering gehad bekostigd door 
de werkgroep Ontmoeten. 
 
Op 3 februari 2016 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 2015 staan vermeld in bijlage 2 en de 
begroting voor 2016 in bijlage 3. 

3. Wijkkrant 
Drukkerij Boom en Verweij heeft in 2015 een geweldige krant geleverd. De 
krant is in 2015 2 keer zelfstandig uitgekomen en Mijn Schalkwijk is ook 1 
keer uitgekomen. Zowel bewoners als wijkraadsleden leveren 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 
zijn gecontinueerd.  
Voor het jaar 2016 moeten we nu direct een bezuiniging invoeren, dat houdt 
in dat in 2016 de krant nog maar 2 x uit gaat komen, tenzij we midden het 
jaar 2016 redelijk de financiën op orde hebben wordt er een 3e editie van de 
Europakoerier uitgebracht. 
 
De wijkkrant “mijn Schalkwijk”, wat een gezamenlijke editie van de 
Schalkwijkse wijkraden, de woningcorporaties, Stichting Dock, bewoners, en 
veel bewoners ondersteunende instanties, woonzorgcentrum Klein België (Sint 
Jacob), is in 2015 2 x uitgekomen.  

4. Wijkcontract 
In het wijkcontract hebben de gemeente, corporaties, politie, Spaarnelanden, 
stichting Dock, de winkeliers van de Italiëlaan en de wijkraad afspraken 
gemaakt over hoe de Europawijk het beste schoon, heel en veilig gemaakt 
kan worden. De wensen van wijkbewoners vormen de basis voor dit 
wijkcontract.  

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

5.1. Verkeer 

De werkgroep verkeer is overgegaan in het Verkeersoverleg wijkraden 
Schalkwijk, zie 6.3. 

5.2. Ontmoeten 

In april hebben een aantal leden van de wijkraad en een aantal vrijwilligers de 
garagebox van de werkgroep opgeruimd. Vanwege waterschade in 2014 
moesten er helaas een hoop spullen weggegooid worden. 
 
De werkgroep heeft nog geprobeerd om in de voorjaarsvakantie een 
voetbaltoernooi te houden. Hier was helaas te weinig animo voor. 
Verder zijn er geen acties geweest. 
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5.3. Heempark Romolen 

Deel 1 
De zomerstorm heeft de vrijwilligersgroep veel extra werk bezorgd. In 
samenspraak en goede samenwerking tussen Spaarnelanden, het 
Gebiedsteam Schalkwijk en de vrijwilligersgroep zijn de omgevallen bomen in 
het park verwerkt. De stammen zijn als natuurlijke afscheiding aan de 
buitenkant van de Europaweg verwerkt. De takken zijn versnipperd en op de 
betreffende hoger gelegen paden verwerkt. 
Het vernielen c.q. van de plaats trekken van prullenbakken zorgde voor 
overlast voor de bezoekers dan wel voor de vrijwilligers. In 2015 zijn er 2 
nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Nu zijn er in totaal 6 mannen en 6 vrouwen. 
Er wordt iedere woensdag middag gewerkt van 13.00 tot 16.00 uur. 
 
Op de nationale NL-Doet-dag heeft het Gebiedsteam Schalkwijk de 
vrijwilligers eerst op een ´werklunch´ getrakteerd. Daarna hebben zij samen 
de vele bankjes opgeschuurd en in de lijnolie gezet. Een intensieve klus dat 
hoog op de verlanglijst stond kon nu worden afgevinkt! 
 
Deel 2 
Op 7 maart, 20 juni en 7 november 2015 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 werkte er 15 deelnemers. De Nationale 
Natuurwerkdag in november 2015 werd ook goed bezocht door 25 vrijwilligers 
en bezoekers die dit wel eens van dichtbij wilden meemaken. Het Beheerplan 
is de leidraad waar langs gewerkt wordt. Materialen worden altijd aan ons 
uitgeleend door Landschap Noord-Holland. Raad en daad komt van het 
"Groene Team" van Spaarnelanden. 
 
Via de Wijkraad Europawijk zijn 2 duurzame thermoskannen en 2 
takkenscharen aangeschaft. Het Gebiedsteam Schalkwijk ondersteunde ons 
waar mogelijk. Zij hebben ons een afsluiting met een hek en klapdeur aan de 
kant van de Engelandlaan toegezegd.  

5.4. Werkgroep Elisabeth Gasthuis/Kennemerziekenhuis 

(Spaarne Gasthuis) 

De wijkraad Europawijk wordt ad-hoc op de hoogte gehouden van de plannen 
van het ziekenhuis. 

6. Structureel overleg derden 

6.1. Regieoverleg/ Vier wijkradenoverleg 

Een keer in de zes weken overlegt de wijkraad met de gemeente; 2 maart, 13 
april, 18 mei, 29 juni, 14 september, 12 oktober en 23 november. 
In dit overleg zijn ook aanwezig  
• de andere drie wijkraden uit Schalkwijk,  
• Bernt Schneider, burgemeester Haarlem 
• de Stadsdeelregisseur van Schalkwijk (na de gemeentelijke reorganisatie 

heet deze functie ‘Gebiedsverbinder’), 
• de woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen, 
• de Politie,  
• Handhaving 
• Stichting Dock 
• Sint Jacob 
• Winkelcentrum Schalkwijk 
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De vier wijkraden bespreken ook beleidsmatige aspecten in Schalkwijk. De 
wijkraden werken nauw samen op het gebied van o.a. verkeer, jeugdbeleid en 
juridische problemen. 
 
17 september hebben raadsleden een fietsrondje gemaakt door Schalkwijk, 
voorbereid door de vier wijkraden. 

6.2. Dagelijks beheeroverleg 

Regelmatig bespraken gemeente en wijkraden het dagelijks onderhoud aan de 
openbare ruimte. De groep kwam 6x per jaar bij elkaar, waarvan 4x in een 
één op één ontmoeting met leden van de wijkraad Europawijk en 2x met alle 
wijkraden in Schalkwijk. 
 
Op de lijst heeft onder andere gestaan: 
− De heg is gesnoeid op de hoek bij het pontje, om zodoende een beter 

zicht te hebben over het verkeer.  
− De gemeente heeft de opstelstrook langs het water laten vergroten, zodat 

de wachtenden voor het pontje niet op de rijweg hoeven te staan. 
− Te hoge bomen met vieze plaque op de Laan van Parijs is gevraagd om te 

kandelaberen. 
− Sirenegeluid de hele zomer 4x per uur, dag en nacht op hoge flat hoek 

Engelandlaan/Europaweg, is verholpen. 
− Sloten Engelandpark en omgeving, liggen vol afval en takken. Het is de 

taak van Rijnland om deze weg te halen. 
− Na 15 meter bij het Jaagpad lagen kabels bloot. Rijnland repareert de 

beschoeiing. 
− De Koeientunnel werd ’s morgens vroeg als sluiproute door motorverkeer 

gebruikt. Politie handhaafde. 
− Gevraagd is om de Koeientunnel schoon te maken; dit is nog niet gedaan 

wegens bezuinigingen. 
− Gevraagd is om een hekopening dicht te maken van het speeltuintje in de 

Dillestraat. 
− In een steeg van de Oostenrijklaan is om een gedeeltelijke afsluiting 

gevraagd vanwege hard rijdende brommers. 
− De heg van de fietsenbak in de Slot van Nieuwerkerkstraat wordt niet 

gesnoeid en geen afval opgeruimd. 
− Nutskastje aan het schoolhek op de hoek Belgiëlaan/Engelandlaan kan 

worden weggehaald. 
− Gevraagd is een grotere prullenbak voor scholieren bij het bruggetje 

Karwijpad bij de Kamillevaart. 
− De bruggetjes in het park zitten slecht in de verf en zien er groen uit door 

de alg. Onderhoud is door bezuinigingen uitgesteld. 
− Onderhoud Salieveld. 
 
Aandachtspunten in de wijk 
− Met de nieuwe gemeentelijk beheerder, Robèr Vriend, is geen regelmatig 

overleg. De werkwijze is veranderd, wat betekent dat bewoners 
rechtstreeks via het Meldpunt van de gemeente Haarlem, hun klachten 
kunnen doorgeven, of bellen naar 14023. Indien zaken niet opgelost 
worden is de gemeentelijk beheerder te raadplegen. Wel is afgesproken 
1x in de 2 maanden een wijkoverleg te hebben op dinsdagochtend in de 
Zijlpoort met de gebiedsverbinder Michel de Graaf, de beheerder en 
andere instanties zoals Spaarnelanden. 
-  

Engelandpark 
− Dit jaar heeft niet het schouwen plaatsgevonden met de gemeente, 

Spaarnelanden, ecoloog en leden van de adviesgroep. Wel heeft 
Spaarnelanden de dode bomen in het park geïnventariseerd, met de 
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bedoeling dat zij zullen worden weggehaald. Het onderhoud vindt volgens 
het beheerplan plaats. Khalil Khuwan, de vorige beheerder, heeft een 
schouwlijst met 19 punten uit 2014 overgedragen.  

− Eind 2015 is Boskalis begonnen met graven op 4 plaatsen tussen de flats 
door en langs het Goede Herderpad om nieuwe rioleringsbuizen in de 
grond te leggen. Tevens worden de parkeerplaatsen bij de flats opnieuw 
aangelegd. Het groen zal door Boskalis in de oude staat teruggebracht 
worden, gerelateerd aan het groen in het park. 

− In het begin van het jaar werd bij de Belgiëlaan in de noord-oost hoek 
een grote watercontainer door het PWN in de grond gelegd. Hij ligt onder 
het gras, er steekt nu een vierkante betonnen deksel boven het gras uit. 

6.3. Verkeersoverleg wijkraden Schalkwijk  

In 2015 hebben de wijkraden van Schalkwijk 4 keer overleg gehad. 19 
februari, 22 april, 17 juni, 9 september, 23 september, 5 oktober, 28 oktober 
gesprek met 2 wethouders over de Entree, 2 november  
 
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn o.a. 
• Verkeer gebied 023, parkeren Entree 
• 30 of 50 km Engelandlaan 
• Europaweg (Meerwijk tot aan Heemstede) enkelbaans met rotondes 
• Frankrijklaan 
• Parkeren ADL Brusselstraat / Laan van Angers 
• Uniformiteit 30 / 50 km in Schalkwijk 
 
De gemeente heeft een verkeersonderzoek Haarlem Entree laten doen. Hier 
zijn ook de toekomstige ontwikkelingen in Schalkwijk meegenomen. De 
conclusie is dat de huidige vormgeving van de kruispunten niet voldoet om 
het toekomstige verkeer af te wikkelen.  
Voor het bestemmingsplan Entree Oost heeft Roel Schaart namens de 4 
wijkraden op 3 december ingesproken bij de commissie van de gemeente 
over de verkeersafwikkeling. 
De gemeente zal naar oplossingen zoeken. 

7. Diverse activiteiten 

7.1. Vrijmarkt 

De Koningsmarkt is dit jaar voor de derde keer gehouden op het grasveld van 
de Italiëlaan en de Frankrijklaan en was wederom een groot succes. Het 
gebiedsteam Schalkwijk, Spaarnelanden en de politie waren zeer te spreken 
over de organisatie en het verloop op de dag zelf. Er zijn geen 
noemenswaardige incidenten geweest. Dit is te danken aan de goede 
samenwerking met Scouting Marco Polo, die als verkeersregelaars c.q. 
beveiliging heeft opgetreden.  
 
Het verdubbelen van de toiletten is gezien het groot aantal bezoekers een 
goede beslissing geweest. De Drumband "Blij met Muziek" en de lokale 
artiesten op het podium waren leuke acts en zeer gewaardeerd door het 
publiek. Scouting Marco Polo had een grote zeilboot neergelegd waar de 
kinderen "zeilles" op het "droge" kregen. Wederom hebben we de spandoeken 
van de Rudolf Steiner school opgehangen zodat iedereen weer op de hoogte 
was van het jaarlijkse feest. 
 
Om misverstanden te voorkomen hebben we flyers verspreid met de 
informatie over de dag en het telefoonnummer van de wijkraad zo waren we 
de gehele dag bereikbaar bij calamiteiten en om eventuele vragen te 
beantwoorden. 
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Wij danken de vrijwilligers en de boven genoemde organisaties en de 
sponsoren: Febo, ADL, Karaman, Yoni, Bloemist Teeuwen, Bakkerij Turkiyem, 
de gemeente Haarlem en Pre Wonen voor het beschikbaar stellen van het veld 
op de Italiëlaan. 

7.2. Schalkwijk aan Zee 

Op 6 september is voor de vierde keer Schalkwijk aan Zee aan de Molenplas. 
De wijkraad ondersteunt dit festival wel, maar heeft niemand die bij de 
projectvoorbereidingen betrokken is. Op de dag zelf hebben de wijkraden een 
informatiestand bemand. 

7.3. Schalkwijk in Zee 

Op 1 januari 2015 vond bij de Molenplas de derde nieuwjaarsduik plaats. 
Zeker 70 dappere duikers gingen het koude water in met aanmoediging van 
zo’n 800 toeschouwers. Helaas was dit ook de laatste. 

7.4. Werkgroep Wijk op Plus 

De gemeente, wijkraad, bewoners, Pré wonen, Dock en de wijkagent zijn in 
2015 een zestal keer bij elkaar gekomen voor het gebied Polenstraat / 
Ruslandstraat. Deze werkgroep is een vervolg op het eerdere Wijk op Plus wat 
in 2012 is geregisseerd door Dock. Begin van 2014 zijn afspraken gemaakt 
over het wijkcontract (3 juli 2014 ondertekend) en de acties die daarin 
opgenomen moesten worden.   
 
In het overleg kwamen de volgend onderwerpen aan de orde: 
− Opknappen achterkant Italiëlaan. 
− Standbeeld beertje Belgiëplein blijft op zijn plaats bij de boom. 
− Rattenoverlast Ruslandstraat. 
− Speelplek jongeren Polenstraat 
− Groot onderhoud Polenstraat. 
 
Op woensdag 8 april heeft de werkgroep een wijkschouw gehouden. 
In de Ruslandstraat (en Landenhoek) zijn verder een aantal opruimdagen 
(o.a. 3 januari, 21 maart, 13 juni) en een buurtfeest op 19 september 
georganiseerd door een aantal enthousiaste bewoners.  

7.5. Nieuwbouw Italiëlaan 

Pré Wonen heeft in mei een presentatie voor de wijkraad over de drie 
geselecteerde architecten hun ontwerpen voor de nieuwbouw Italiëlaan. 
Alle drie zagen er goed uit. Wel heeft de wijkraad haar zorgen over voldoende 
parkeerruimte uitgesproken. In de vergadering van 8 december heeft Pré 
Wonen de definitieve keuze toegelicht. Na de zomer van 2016 zal hier naar 
verwachting mee begonnen worden. 

7.6. Renovatie Frankrijklaan 

In januari heeft de gemeente de wijkraad geïnformeerd over de plannen voor 
de Frankijklaan. Op 13 april heeft de gemeente het Voorlopig Ontwerp 
vrijgegeven voor inspraak. De wijkraad heeft hier op gereageerd met een 
zienswijze in mei waarin we ca. 15 verbeterpunten hebben benoemd. 
Op 30 juni heeft B&W het Definitief Ontwerp Frankrijklaan vastgesteld. Helaas 
was er naar onze mening te weinig met onze zienswijze gedaan en hebben we 
een bezwaar ingediend met een top 3 van zaken die aangepast moesten 
worden. Hiervoor hebben we ook ingesproken bij de commissie van de 
gemeente en de belangrijkste: een zebrapad over de Belgiëlaan, is 
toegevoegd aan de uitvoering. 
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Eind 2015 is de aannemer begonnen met de uitvoering en dat verloopt netjes. 
Bewoners en ondernemers hebben van de aannemer een brief gekregen waar 
de startdatum en andere informatie in stond. 

7.7. Herinrichting Europaweg 

In augustus heeft de wijkraad naar de gemeente gereageerd op het 
conceptplan Herstructurering/reconstructie van de Europaweg. Deze brief 
hebben wij toegelicht in een commissie van de gemeente. Groen en veiligheid 
zijn hierin de belangrijkste onderwerpen. Wij werken hierin samen met 
Wijkraad Molenwijk en de verkeersgroep. 
Eind november heeft de wijkraad nogmaals een brief gestuurd met het 
voorstel en een verzoek om de wijkraad op de hoogte te houden. 

7.8. Schouwbroekerplas 

Op 30 juni 2015 heeft er een informatieavond beheervarianten 
Schouwbroekerplas plaatsgevonden. De gemeente heeft een bodemonderzoek 
laten uitvoeren. Op basis van de resultaten willen zij de gemeenteraad twee 
varianten voorleggen; niet openstellen, wel openstellen. In de lijn van ons 
advies uit 2010 heeft de wijkraad naar de gemeente gereageerd. Vanuit de 
wijk is er geen specifieke voorkeur voor een variant. 

7.9. HIOR Schalkwijk 

Begin oktober heeft de gemeente een informatieavond gehouden voor het 
Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Schalkwijk. Als wijkraad 
hebben we op het HIOR Schalkwijk gereageerd met bijna 40 punten ter 
verbetering. De inspraak liep tot en met 20 november 2015. 

7.10. Kopenhagenstraat 

Complimenten van de wijkraad aan Pré Wonen die de woningen aan de 
Kopenhagenstraat en Londenstraat op heeft geknapt en energiezuiniger heeft 
gemaakt. 

7.11. Schalkstad 

Er zijn nieuwe plannen met betrekking tot het winkelcentrum Schalkwijk, 
maar die waren in januari bij de wijkraden nog niet bekend! Januari 2014 
werd gemeld dat de werkgroep weer nieuw leven ingeblazen zou worden. 
Helaas hebben we daarna niets meer gehoord of gezien als wijkraad.  
 
In maart werd bekend dat er een ontwikkelaar is gevonden voor de 
parkeergarage waarmee stap voor stap begonnen kon worden aan de 
vernieuwing. 
Op het bestemmingsplan zijn veel zienswijzen binnengekomen van vooral 
winkeleigenaren. De beantwoording daarvan loopt voorspoedig. 
Het bestemmingsplan voor Schalkstad is in het najaar in de gemeenteraad 
behandeld en positief over besloten. 
Het winkelcentrum is bezig met een visie 2016-2019. 

7.12. Spaarneveer 

Eind augustus 2015 hebben we meer dan 750.000 passagiers gehad. Het is zo 
succesvol dat de wijkraad gepleit heeft voor een betere opstelplaats voor de 
fietsers. Dit heeft de gemeente gehonoreerd. 
Vrijwilligers en leden van de wijkraad hebben gezamenlijk ervoor gezorgd dat 
het kruispunt een beter zicht heeft gekregen door het stuk groen te snoeien 
aan de noordzijde van de Belgiëlaan bij het pontje. 
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7.13. Buitenrustbruggen 

In oktober zijn we uitgenodigd voor een participatiebijeenkomst en 
geïnformeerd over het proces voor de renovatie van de Buitenrustbruggen. 
Via http://www.buitenrustbruggen.nl/, facebook en een nieuwsbrief blijven we 
op de hoogte. 

7.14. Finlandstraat 

Er is een werkgroep opgericht met bewoners, politie, streetcornerwork en de 
gemeente vanwege overlast van een grote groep jongeren.  

7.15. Belgiëlaan en omgeving 

In het voorjaar zijn de houten plantenbakken weggehaald wegens 
bezuinigingen. Daarvoor in de plaats is een hekwerk geplaatst. Cor Griffioen 
heeft met de gemeentelijk gebiedsverbinder: Michel de Graaf, kunnen regelen 
dat er beplanting langs de hekwerken kwam. Hij heeft verder alle uitvoering 
geregeld en gezorgd dat de planten de hele zomer water (met dank aan Friet 
van Piet en Hanna Hamersma) kregen. De beplanting wordt zeer gewaardeerd 
door de bewoners en krijgt complimenten. 
In vervolg hierop heeft de eigenaar van Friet van Piet aangegeven ook hun 
terras op te knappen. 
Verder is er contact geweest met de eigenaar van de informatiezuil naast de 
sigarenboer en deze is ook opgeknapt. 
Cor Griffioen is in 2015 ook begonnen om de telefooncel te laten verwijderen. 
Dit is in 2015 nog niet gelukt. 
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Bijlage 1: kascontrole 
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Bijlage 2: specificatie afrekening 2015 + begroting 2016 
 

  


