NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 13 NOVEMBER 2018
Vastgesteld 11 deember 2018
Aanwezig wijkraad: Roel Schaart (voorzitter a.i.), Yvonne van Schie en Marijke Smit
Overige aanwezigen: Hananja, Roséanne Timmer–Aukes (Groen Links), Henk Timmerman en
André van Tintelen.
Afwezig wijkraad:
Johannes Albers, Saskia Klitsie (penningmeester) en Hanna Hamersma.
Afmeldingen:
Martijn van IJzendoorn (coördinator Handhaving Schalkwijk), Nico Kops
(wijkhandhaver) en Marja Stam (basisschool Piramide)
Verslag:
Joke van Wittmarschen

1. Opening + mededelingen voorzitter
•

•

Uit het Vier Wijkradenoverleg van 29 oktober:
- Jos Wienen wil als stadsdeelportefeuillehouder Schalkwijk graag kennis maken met de
wijkraden van Schalkwijk. Op voorstel van de voorzitters zal hij de jaarvergaderingen in
2019 bezoeken.
- Street art: gevels met kunstwerken om het imago van Schalkwijk te verbeteren. De
kunstenaars zullen hierbij de bewoners en de omgeving te betrekken. Afgesproken is dat
de gemeente naar de financiën zoekt en corporaties bekijken welke gevels zij beschikbaar
willen stellen.
- Het Spaarne Gasthuis moet voldoen aan de nieuwe gemeentelijke regelgeving om bij
nieuwbouw 40% sociale woningbouw te realiseren. Hierdoor moet het Spaarne Gasthuis
hun bouwplannen wijzigen, want door minder te kunnen bouwen in het middeldure en
dure segment kan de ondergrondse parkeergarage financieel niet meer gedekt worden.
Bijkomend nadeel is dat er nu bovengronds geparkeerd wordt er ook minder plaats is
voor woningen. De wijkraden hebben gewezen op hun brief aan het college van B&W, dat
Schalkwijk al 56% aan sociale woningbouw heeft en juist behoefte heeft aan duurdere
woningen. Over deze brief hebben de voorzitters binnenkort een gesprek met de
wethouder.
- St. Jacob heeft zijn dank uitgesproken dat de wijkraad Klein België tijdelijk open wil
houden. Van de gebiedsmanager heeft de wijkraad nog niets gehoord. Over de nieuwe
inrichting van het terrein van de Boerhaavekliniek is Roel Schaart samen met de
voorzitter van de wijkraad van Boerhaavewijk gehoord door St. Jacob.
Meldingen van bewoners
- De afvalcontainers achter de bedrijven van de Belgiëlaan puilen uit met onder andere
vleesafval. Foto’s hiervan zijn doorgestuurd naar de gebiedsverbinder en handhaving.
Yvonne van Schie neemt dit ook mee naar het voorzittersoverleg.
- Groenstrook Engelandlaan: niet alle groenstroken zijn goed ingeplant. Yvonne van Schie
neemt dit punt mee naar het voorzittersoverleg.
- Overlast van dak- en thuislozen die op bootjes bij het pontje verblijven. De gemeente
pakt dit op.
- Overlast van afval in de buurt van de basilicumstraat: Yvonne van Schie neemt dit mee
naar het voorzittersoverleg.

2. Politie / buurtouders/ handhaving
•
•

Vanuit het overleg met de voorzitters en gemeente: tot januari is er geen wijkagent voor
Europawijk.
Roel Schaart vertelt dat er een gesprek is geweest over de overlast op de Finlandstraat met
de burgemeester, handhaving, bewoners van de Finlandstraat en hemzelf. Er worden acties
vanuit de gemeente ondernomen.

3. Notulen, d.d. 9 oktober 2018 + actielijst
Tekstueel
•
Pagina 2 agendapunt verkeersoverleg/fietslichtproject: Elf basisscholen zijn benaderd.
•
Pagina 2 agendapunt verkeersoverleg/Engelandlaan: ’om de Engelandlaan 30 km te maken’
wijzigen in ‘om de Engelandlaan als 30 km in te richten’.
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
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N.a.v:
Pagina 2 agendapunt verkeersoverleg/Engelandlaan: de bewoner van de Engelandlaan die
bezwaar gemaakt heeft tegen de drempels is nog niet door de bezwarencommissie gehoord. Hij
houdt de wijkraad op de hoogte.
N.a.v. bovenstaande merken meerdere aanwezigen op dat de tijdelijke voorzieningen voor de
fietsers niet ongevaarlijk zijn: door de versmallingen hebben de automobilisten de neiging om
de fietsers weg te drukken en auto’s moeten vaak het fietspad op om plaats te maken voor de
bus en ander tegemoetkomend verkeer. De drempels op het tweede deel van de laan zijn te
hoog. Ook wordt opgemerkt dat de drempels trillingen in de woningen veroorzaken.
Actielijst
2: Brief naar Pré Wonen over de aanpak van de straat langs het Praagplantsoen: actienemer
is Yvonne van Schie.
42: Stalker Heempark: het is al enige tijd rustig. De actie kan van de lijst.
57: Vrijmarkt: Marijke Smit en Nicolette True gaan momenteel langs alle wijkraden om te
vragen wat een goede plek is om de vrijmarkt in 2019 te houden. Het ziet er naar uit dat
het de plek wordt waar momenteel de markt staat.
58: Yvonne van Schie vraagt aan Hanna Hamersma hoe het met de punten over de struiken en
wilgen bij Schoolenaer en de afvalbakken in het Engelandpark staat.
65: De reactie van de wijkraad op de visie Schouwbroekerplas is naar de wijkraadsleden
gestuurd. Kan van de lijst.
66: Verbeteren buurt Ruslandstraat: Henk Timmerman heeft het verhaal over de buurt vanaf
het ontstaan tot heden op papier gezet. Hij wil dit eerst met de kerngroep van de buurt
bespreken en dan bekijken of er handtekeningen opgehaald moeten worden. Henk
Timmerman houdt de wijkraad op de hoogte. Het punt kan van de lijst.
Yvonne van Schie vult aan dat n.a.v. de schouw over de omgeving van de Ruslandstaat en
Schotlandstraat voor eind dit jaar nog met de gemeente gesproken wordt.

4. Terugkoppeling verkeersoverleg
•
•

Het fietslichtproject: met vier scholen zijn al afspraken gemaakt.
Europaweg: de weg is vanmiddag officieel geopend. De wijkraden van Molenwijk en
Europawijk hebben met wethouder Snoek rondgefietst en onder andere de paddentunnel
bezocht. Ook zijn tijdens de opening de rotondes met bloembollen beplant. De gemeente
heeft een jaar recht op nazorg van het groen.
De wijkraad wil de dubbele fietspaden bij de rotondes voor de werkgroep Verkeer en Vervoer
agenderen, want het blijkt dat automobilisten niet gewend zijn dat fietsers van twee kanten
kunnen komen.

5. Rondvraag
• Hananja doet verslag over haar gesprekken met Ymere over de overlast van vuilniszakken
die door de bewoners in de tuin gegooid worden. Ymere gaat de huisregels in de portieken
ophangen, waaronder ook de huisregel dat er niets in de portieken mag staan. Ymere gaat
de bewoners persoonlijk en per brief informeren. Als er daarna nog iets in de portiek staat en
het niet bekend is wie de eigenaar is, wordt de boete door alle bewoners van die portiek
gedeeld. Ymere wil hiermee stimuleren dat bewoners elkaar gaan aanspreken.

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
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