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1. Algemeen
1.1. Samenstelling
Op 31 december 2017 bestond de wijkraad uit 6 leden, te weten:
•
Johannes Albers
•
Yvonne van Schie
•
Hanna Hamersma
•
Marijke Smit
•
Saskia Klitsie
•
Hugo Visscher
Marian Kuyper en Nicolette True zijn na de zomer gestopt met hun
werkzaamheden voor de wijkraad.
Het dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit:
•
Hugo Visscher; voorzitter / secretaris
•
Saskia Klitsie; penningmeester / secretaris
Het dagelijks bestuur 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 6 wijkraadsleden waren er ook 2 bewoners actief bij de wijkraad
betrokken, zonder formeel lid te zijn van de wijkraad:
•
Riet Romijn
•
Roel Schaart

1.2. Vergaderingen en spreekuur
De wijkraad heeft, exclusief de jaarvergadering, 8 keer openbaar vergaderd.
De decembervergadering is afgelast. De gemiddelde aanwezigheid van leden
ligt op 87%. Minimaal bezoeken de leden de vergaderingen 5 keer. In 2017
hebben ongeveer in totaal 80 niet-leden de vergaderingen bezocht, gemiddeld
9 per vergadering, waarvan 4 bij meer dan 5 vergaderingen aanwezig zijn.
Trots 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.
Het spreekuur op de laatste dinsdagavond van de maand wordt regelmatig
bezocht. Veel verzoeken en klachten komen per e-mail binnen.
In 2017 hebben we een negental extra vergaderingen gehouden met alleen
de wijkraadsleden.

2. Financiën
In 2017 hebben we het budget van € 15.388 niet volledig opgebruikt. Er is
een restant van € 40,73.
De bureaukosten zijn ruim hoger als geraamd. We hebben geïnvesteerd in
een nieuwe printer en beamer. Deze apparaten waren beide circa 10 jaar oud.
Budget hiervoor kwam uit het onderdeel wijkkrant waar we minder op hebben
uitgegeven.
De wijkraadsleden hebben samen met de andere wijkraden een
zomerbijeenkomst gehad voor meer verbinding in Schalkwijk. Daarnaast heeft
de wijkraad samen een wijkraaddiner ontvangen als dank voor de
geïnvesteerde tijd.
Op 14 maart 2018 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 2017 en de begroting voor 2018 staan
vermeld in bijlage 2.
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3. Wijkkrant
De Europakoerier is in 2017 in een nieuwe opmaak 2x analoog en 1x digitaal
uitgekomen. Zowel bewoners 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 zijn
gecontinueerd.
Verder hebben we in de Haarlem Glossy, nr 53, 8 pagina’s gevuld met
informatie.

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

4.1. Ontmoeten
De Werkgroep Ontmoeten is momenteel slapende.

4.2. Heempark Romolen
Deel 1
Afgelopen jaar zijn 10 vrijwilligers op wekelijkse basis op woensdagmiddag
gewerkt aan het vergroten van de diversiteit van plantensoorten, houden de
paden begaanbaar, het park schoonhouden door zwerfvuil zo snel mogelijk op
te ruimen en informatie te verstrekken middels het Informatiebord.
Het afgelopen jaar zijn er meer dan 1000 bollen geplant die wij van de
gemeente hebben gekregen. Een megaklus.. maar wel leuk om het resultaat
achteraf te zien!
Het zwanenpaar is weer teruggekeerd en hebben weer een nest gemaakt op
hun vertrouwde plek .Spaarnelanden heeft het hek weer geplaatst om hen
tegen te nieuwsgierige bewoners te beschermen.
Spaarnelanden is, zoals altijd, onze steun en toeverlaat in het onderhoud van
het Romolen heempark. Vele bewoners zijn zeer betrokken bij ons werk en
doen als stille kracht mee om het park schoon ,heel en veilig te houden!
Deel 2
In februari en maart hebben een aantal vrijwilligers de paddenemmers
geleegd om de padden over te zetten bij de Engelandlaan en de Laan van
Angers. Eind 2017 is in het kader van de herinrichting Europaweg begonnen
om hier een paddentunnel te realiseren.
Op 4 maart, 15 juli en 4 november 2017 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 10 deelnemers.
De Nationale Natuurwerkdag in november 2015 werd ook goed bezocht. Het
Beheerplan is de leidraad waarlangs gewerkt wordt. Materialen worden altijd
aan ons uitgeleend door Landschap Noord-Holland en de werkgroep uit deel I.
In maart heeft de wethouder de IJsvogelwand geopend.

4.3. Werkgroep Spaarne Gasthuis
Samen met de Boerhaavewijk is er 2x per jaar overleg in het Spaarne
Gasthuis, met de afdeling Vastgoed. Het is de bedoeling dat alle vier de
wijkraden van Schalkwijk een lid naar dit overleg afvaardigen. In juni 2017
kwam het bericht van de manager Vastgoed, dat het ziekenhuis in Zuid gaat
nieuwbouwen op hetzelfde terrein.
Jaarverslag 2017 Wijkraad Europawijk

april 2018

blz. 4 van 12

Het terrein van het huidige ziekenhuis aan de Boerhaavelaan lijkt in overleg
met de gemeente de enige geschikte optie. Men zal in overleg met de
gemeente, de mogelijkheden voor stedenbouwkundige inpassing van
nieuwbouw in kaart brengen. Het is de bedoeling in het najaar 2017 een
intentieovereenkomst met de gemeente sluiten. Hierin wordt vastgelegd om
binnen stedenbouwkundige voorwaarden, nieuwbouw voor het Spaarne
Gasthuis mogelijk te maken. Zo borgen zij de werkgelegenheid en ziekenzorg
in Haarlem. Vanaf 2018 krijgen plannen verdere uitwerking en vorm. Dan zal
ook een architect worden aan getrokken. De Preflat (zusterflat) is inmiddels
gesloopt. ER zijn gesprekken tussen Pre-wonen, de gemeente en het
ziekenhuis. Pre-wonen wil grondruil nabij hoek Kennedylaan en Europaweg
omdat het aansluit
bij het Belcanto gebied. Vanuit de wijkraad Boerhaavewijk wordt gemeld dat
statushouders in de Boerhaavekliniek t.z.t vertrekken naar woningen in
Haarlem Noord nabij het ziekenhuis aldaar. Wij willen in de gaten houden hoe
en wanneer de Boerhaavelaan gaat worden heringericht.

4.4. Werkgroep Sportvelden Belgiëlaan
Na diverse keren aanwezig geweest te zijn bij raadsvergaderingen, in te
spreken en het verzamelen van handtekeningen is in maart 2017 besloten om
hier een wijkgericht, natuur- en educatiepark te realiseren voor minimaal 5
jaar. Helaas kon Vrij Waterland (en partners) geen aanvang maken vanwege
de problematiek met Haarlemmers voor Haarlemmers.

5. Structureel overleg derden
5.1. Regieoverleg/ Vier wijkradenoverleg
Ongeveer per zes weken overlegt de wijkraad met de gemeente. Dit jaar was
dit 16 januari, 27 februari, 10 april, 22 mei, 3 juli, 11 september en 11
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. Dagelijks beheeroverleg
Dit overleg vond dit jaar 4x plaats. Samen met 2 wijkraadleden en
medewerkers van de gemeente werden diverse onderhouds- en beheerzaken
besproken en in een activiteitenlijst geplaatst met daarbij de verantwoordelijk
persoon voor de uitvoering ervan. In de loop van 2016 is de werkwijze
veranderd. Er is geen regelmatig contact meer. Van bewoners wordt
verwacht, dat zij hun klachten zelf melden bij het Meldpunt van de
gemeente Haarlem, of bellen naar 14023. Verantwoordelijke personen bij
de gemeente zijn: De heer Michel de Graaf en de heer Robèr Vriend.
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Nieuw is voor de wijkraden het voorzittersoverleg van de 4 wijkraden
Schalkwijk en de gemeente Haarlem. Dit overleg is elke laatste 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 2017 hebben de wijkraden van Schalkwijk 3 keer overleg gevoerd. 20
februari, 20 april en 2 oktober.
Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn o.a.;
• Sneller naar Zee
• Oplossingen verkeer Schipholweg (waaronder oversteek Merovingenstraat)
• Entree (Oost), waaronder doorstroming kruispunten
• Uniformiteit 30 / 50 km in Schalkwijk (waaronder opinienota)
• Lidl
• Parkeerbeleid Schalkwijk
• Dynamische zebrapaden
• Tijdelijke voorzieningen Europaweg
• Fietsen zonder licht
• Snelheidsmetingen Scholenaer
• Verkeerssituatie Al Ikhlaas en R. Steinerschool bij het Spijkerboorpad
• Wegversmalling na herinrichting Bernadottelaan
• Uitbreiden bebouwde kom (Schipholweg)
• Conceptvisie Belgiëlaan / Kennedylaan / F. van Adrichemlaan
• Oversteken fietsers kruising Amerikalaan/Kennedylaan/F. van
Adrichemlaan
• 50 km Professor Eijkmanlaan/Aziëweg / Bernadottelaan
• Parkeren bij afvalcontainers hoek Belgiëlaan/Engelandlaan

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.

6.1. Vrijmarkt koningsdag
De Koningsmarkt is dit jaar voor de eerste keer gehouden op het
parkeerterrein van het winkelcentrum en was 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.
Met dank aan Brandweer, Politie, Scouting Marco Polo, Winkelcentrum
Schalkwijk, Gemeente Haarlem en Spaarnelanden

6.2. Schalkwijk aan Zee
Op 3 september heeft voor de zesde keer Schalkwijk aan Zee plaatsgevonden
aan de Molenplas. Dit is de eerste keer dat Stichting Culturele Activiteiten
Schalkwijk het georganiseerd heeft. De invulling was meer regionaal en is
weer een succes geworden.
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6.3. Nieuwbouw IJslandpark
De nieuwbouw is in 2017 gestart en loopt voorspoedig. SIG houd ons
regelmatig op de hoogte van de vorderingen van het meest westelijke gebouw
waar hun cliënten komen te wonen.

6.4. Herinrichting Europaweg
De herinrichting van de Europaweg is na de zomer van start gegaan.
Enkelbaans-wegen, groene rotondes met de mogelijkheid om hier ook kunst
in te verwerken. Gescheiden fiets en wandelpaden komen aan weerszijden
van de Europaweg. Het Romolen Heempark krijgt een echt halfverhard
wandelpad aan de buitenkant, langs de Europawijk. Vanaf nu hoeft men niet
meer over het fietspad te lopen.
Ook voor trekkende dieren wordt gezorgd..... aan de Engelandlaan \ hoek
Europaweg is een paddentunnel gekomen om de paddentrek in goed banen te
kunnen leiden.
De afvoerbuizen die bij de aanleg in de jaren zestig door Romolen Heempark
deel 1 aangelegd zijn zouden moeten worden vervangen en daarom eind 2017
opgespoord door de aannemer. Wij hadden echter het idee om de huidige
afvoeren te laten liggen en de vervanging onder de nieuw stoep te realiseren,
zodat beschadigingen aan het park minimaal konden blijven. Dit idee is
overgenomen.
De werkzaamheden zullen medio 2018 klaar zijn.

6.5. Schouwbroekerplas
Eind 2016 heeft de Stichting Anders Wonen contact met de wijkraad
opgenomen om te praten over buitenplaats Vinck. In 2017 heeft de stichting
een zusje gekregen: Stichting Leven op Water (LOW), die het plan verder
ging uitwerken. De Stichting LOW is enkele keren op een wijkraadvergadering
zowel bij Europawijk als bij Molenwijk geweest en beid wijkraden kunnen zich
vinden in het ontwikkelen van ideeën en hebben diverse punten geadviseerd,
zoals extensief, betrek de buurt erbij, geen extra (auto)verkeer e.d. en zal
blijven adviseren.

6.6. Schalkstad
Het bestemmingsplan 1e fase Schalkstad is onherroepelijk sinds 25 januari
2017, waardoor de drie (Nicepassage, Floridaplein en Andalusië/Europaweg)
daarin opgenomen deelplannen kunnen worden gerealiseerd. Op 28
september 2017 heeft de gemeenteraad positief besloten over de verkoop van
grond op het Floridaplein voor de ontwikkeling Schalkstad 1e fase (Floridablok
en Nicepassage). Voor meer informatie kijk op:
https://www.haarlem.nl/schalkstad-schalkwijk/ en https://www.nieuwbouwhaarlem.nl/project/1996/schalkstad/.
1

6.7. Schalkwoud
Samen met de Boerhavewijk worden we regelmatig geïnformeerd over de
ontwikkeling van Schalkwijk Midden (Belcanto). De gemeente heeft ons en de
buurt afgelopen jaarvergaderingen meegenomen in de voortgang.
2

Het college van B en W van Haarlem heeft medio 2017 het ontwikkelkader
met de nieuwe identiteit voor Schalkwijk Midden behandeld. De uitwerking

1
2

Informatie o.a. overgenomen van https://www.haarlem.nl/schalkstad/
Informatie o.a. overgenomen van https://www.haarlem.nl/schalkwijk-midden/
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daarvan is verbeeld in het handboek inrichting “Schalkwoud, stad tussen de
bomen” en de afspraken met eigenaren zijn verwoord in de overeenkomst
Ontwikkelstrategie Schalkwijk-Midden. Het grijze, verouderde bedrijventerrein
van Schalkwijk Midden wordt door een grote groep eigenaren en de gemeente
Haarlem ontwikkeld tot “nieuwe stad tussen de bomen”.
Op 20 juli 2017 heeft de raad het ontwikkelkader Schalkwijk Midden, de
nieuwe identiteit en ‘Werkwijze ontwikkelkader + plotregels’ vastgesteld. De
uitwerking daarvan is verbeeld in het vastgestelde Handboek inrichting
‘Schalkwoud, stad tussen de bomen’. Voor meer informatie:
https://www.haarlem.nl/schalkwoud/.
Dura Vermeer, Certitudo Capital en de VOF Belcanto hebben op 4 oktober
2017 de overeenkomst ontwikkelstrategie Schalkwijk-Midden met de
gemeente Haarlem ondertekend. Samen hebben deze partijen 72 procent van
het eigendom in Schalkwijk-Midden. Met het onthullen van een boom werd
ook een symbolische eerste stap gezet in de aanplant van de openbare ruimte
in Schalkwoud.

6.8. SCAS (Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk)
−
−
−

Het doel van de stichting is om culturele activiteiten in Schalkwijk te
stimuleren. Een stichting kan namelijk subsidie aanvragen.
De wijkraden, het winkelcentrum, de ontmoetingskerk en de
Wereldmuziekschoool hebben zich bij de stichting aangesloten.
In het Haarlems Weekblad komt een agenda met activiteiten voor
Schalkwijk.

6.9. Woonvisie
De wijkraad heeft begin van het jaar 2017 een reactie ingediend op de
concept-Woonvisie 2017-2020.
“Wij staan een gedifferentieerde verticale i.p.v. horizontale bouw voor, dit om
het karakter van de huidige omgeving/wijk zoveel mogelijk te behouden. De
verticale bouw omhelst niet nieuwe projecten in de nu onbebouwde openbare
ruimte, maar vervanging van bestaande bouw die niet meer rendabel
gerenoveerd kan worden. De wijkraad stelt het zeer op prijs als hierover
discussieavonden komen.” Als reactie hebben wij het volgende gekregen: “Bij
specifieke planontwikkeling in de Haarlemse wijken worden, zoals het
gebruikelijk is binnen de gemeente Haarlem, de betreffende wijkraden
betrokken. Het toevoegen van woningbouw wordt zowel horizontaal als
verticaal onderzocht, dit is sterk locatie afhankelijk.”
We houden het in de gaten.

6.10. SOR Structuurplan Openbare Ruimte (visie tot 2040)
Begin juli 2017 heeft het college het Ontwerp Structuurvisie openbare ruimte
(SOR) vrijgeven voor inspraak. Samen met de vier wijkraden van Schalkwijk
hebben we hier een reactie op gegeven:
“Ons beeld is dat met de voorliggende SOR uw doel: “Met de Structuurvisie
openbare ruimte wil Haarlem de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte
verbeteren.”, bereikt kan worden. De 12 hoofdkeuzes die gemaakt worden
ondersteunen wij.
Wij hechten zeer aan het in de nota opgenomen uitgangspunt om de
bestaande groenstructuur en landschappen te beschermen. De kwaliteit van
veel van de gebieden in Schalkwijk hebben inmiddels een bovenwijkse
uitstraling. Een ander belangrijk onderdeel voor Schalkwijk is een goede
structuur vanaf het Spaarne Gasthuis naar het winkelcentrum. Dit moet een
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aantrekkelijke as worden voor Schalkwijk, die ook beeldbepalend wordt. Dit
lezen we terug in de SOR.
Ook voor de vier wijkraden vinden het van groot belang dat de inrichting van
de openbare ruimte zo wordt ingericht dat mensen elkaar kunnen ontmoeten
en dat er ruimte is voor spel en beweging. Gezien de bevolkingssamenstelling
van Schalkwijk moet daarbij de nadruk worden gelegd op ouderen en
kinderen.
In de bijlage zijn onderdelen verder uitgewerkt. Deze bijlage is onderdeel van
onze reactie.
Dan als laatste willen we u wijzen op het belang (behoud) van een goede
Openbaar Vervoer ontsluiting in Schalkwijk, mede gezien de vergrijzing.
Aanvullend op de bestaande verbindingen zou de gemeente kunnen denken
aan een rondbus of een (directe) verbinding richting de theaters naar de
binnenstad.”
Via https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/21december/19:30/Vaststellen-Structuurvisie-openbare-ruimte-Haarlem-2040groen-en-bereikbaar-1/2017477571-09-bijlage-3-InspraaknotaStructuurvisie-openbare-ruimte-november-2017-2.pdf kunt u de reactie(s)
van de gemeente lezen.

6.11. Ankaraplantsoen
Al enige jaren wordt er overlast ervaren in de omgeving van het speeltoestel
Ankaraplantsoen. Uiteindelijk heeft Spaarnelanden in opdracht van de
gemeente (op advies van de wijkraad) het speeltoestel weggehaald voor de
zomer.
Bijna direct daarop was er reactie van omwonenden. Ja, er was overlast,
maar waarom zo plotseling weg. Het werd gevoeld als een verlies.
Bewoners hebben gezamenlijk het idee opgevat voor nieuwe speeltoestellen
voor een jongere leeftijd. De gemeente, Spaarnelanden, de wijkraad en
enkele bewoners zijn in overleg gegaan en zodra er voldoende draagvlak is in
de directe omgeving hopen we hier weer met een mooie oplossing te komen.

6.12. Watermeterfabriek
Eind 2016 zijn we als wijkraad door de gemeente per mail geïnformeerd over
een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Noord Schalkwijkerweg 117,
Watermeterfabriek .
“Op 27 september 2016 heeft het college van B&W besloten dat er voor de
locatie van de voormalig watermeterfabriek aan de Noord-Schalkwijkerweg
117, voorafgaande aan de voorgenomen verkoop van deze locatie, een nieuw
bestemmingsplan wordt opgesteld. De raadscommissie Ontwikkeling heeft op
6 oktober 2016 ingestemd met dit besluit. Op verzoek van de commissie heeft
het college toegezegd dat dit markante gebouw aangewezen wordt als
gemeentelijk monument. Deze aanwijzing als gemeentelijk monument volgt
een aparte procedure.
Doel van het nieuwe bestemmingsplan is een inperking van de ruime bouwen gebruiksmogelijkheden van deze horecagelegenheid die nu nog zijn
opgenomen in het vigerende bestemmingsplan Schalkwijkerweg. Op basis van
dat bestemmingsplan is hier een grote horecagelegenheid (veel groter dan
het bestaande gebouw) mogelijk met o.m. ruime parkeermogelijkheden op
het hele terrein. Het gebouw en het omliggende terrein genieten in het
bestemmingsplan Schalkwijkerweg geen enkele bescherming tegen aantasting
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van de cultuurhistorische waarden of sloop. De monumentale status en het
nieuwe bestemmingsplan bieden deze bescherming wel.”
Begin 2017 hebben Stichting rond Spaarne en Hout elkaar in dit onderwerp
gevonden en zijn we samen gaan optrekken om een lichte horecabestemming
te krijgen in plaats van de zware die de gemeente voor ogen heeft. Hiervoor
zijn handtekeningen opgehaald en hebben we zienswijzen ingediend.
Verder hebben we diverse keren ingesproken bij de commissie Ontwikkeling.
Voor de wijk willen we een lichte horecabestemming met ingeperkte
openingstijden voor het terras en niet wat de gemeente voor ogen heeft.

6.13. Bestemmingsplan Europawijk
In het programma bestemmingsplannen 2014-2018 is Schalkwijk
heringedeeld in meerdere plangebieden. De reden hiervoor is dat de omvang
van het huidige bestemmingsplan Schalkwijk als te groot wordt ervaren. Bij
de herindeling is onder andere gekeken, naar logische fysieke grenzen en de
grenzen van de wijkraadsgebieden. Op grond van de nieuwe indeling worden
voor Europawijk , Molenwijk en Boerhaavewijk drie nieuwe
bestemmingsplannen voorbereid, die kort na elkaar worden gestart. Voor het
deelgebied Meerwijk is al door de raad een nieuw bestemmingsplan
vastgesteld.
Halverwege maart 2017 heeft B en W een startnotitie vastgesteld voor drie
nieuw te maken bestemmingsplannen voor Europawijk, Molenwijk en
Boerhaavewijk.
De wijkraad heeft in september een overleg gehad met de gemeente over de
procedures en de voorgestelde wijzigingen. In het bestaande
bestemmingsplan Schalkwijk zaten in onze wijk een aantal
‘wijzigingsbevoegdheden’.3 Deze zijn niet meer opgenomen in het nieuwe
bestemmingsplan. Wel staat er nog steeds de mogelijkheid in om evenwijdig
aan de Europaweg te kunnen bouwen bij het Madrid-, Lissabon-, Tirana-,
Ankara- en Praagplantsoen. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het
bestemmingsplan bekijken.

3

Bij nieuwe ontwikkelingen die nog niet geheel duidelijk zijn bij het opstellen van het bestemmingsplan kan ook
gekozen worden voor het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. De
wijzigingsbevoegdheid mag geen structurele wijzigingen van het bestemmingsplan mogelijk maken. De
onderliggende bestemming blijft gelden tot van de wijziging gebruik is gemaakt.
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Bijlage 1: kascontrole
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Bijlage 2: specificatie afrekening 2017 + begroting 2018

SPECIFCATIE AFREKENING 2017 + BEGROTING WIJKRAAD EUROPAWIJK 2018
WERKELIJKE
BEGROTING
BEGROTING
KOSTEN
2017
2018
2017
Nr. OMSCHRIJVING
1 Vergaderkosten
€
338,00
€
151,51
€
200,00
4
2 Bureaukosten
€
500,00
€ 2.224,71
€
500,00
3 Wijkkrant5
€ 5.900,00
€ 4.894,17
€ 6.000,00
4 Bezorgkosten
€
900,00
€
500,00
€
825,00
6
5 Activiteiten
€
500,00
€
769,76
€
713,00
6 Huur / water / energie
€ 6.000,00
€ 5.469,22
€ 5.700,00
7 Telefoon / porto / internet7
€
900,00
€
999,54
€ 1.100,00
8 WOZ Nederlandlaan
€
125,00
€
113,36
€
125,00
9 Stichting wijkbelangen
€
225,00
€
225,00
€
225,00
TOTAAL

4
5
6
7

€ 15.388,00

€ 15.347,27

€ 15.388,00
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