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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK  

DINSDAG 11 DECEMBER 2018 
 

Vastgesteld 15 januari 2019 
 

Aanwezig wijkraad: Roel Schaart (voorzitter a.i.), Hanna Hamersma, Saskia Klitsie 

(penningmeester), Yvonne van Schie en Marijke Smit 

Overige aanwezigen: Rachid el Aater (buurtouders en tot agendapunt 5), Hananja, Hans Langbroek 

(vanaf agendapunt 3) en Henk Timmerman. 

Afwezig wijkraad:  

Afmeldingen: Marja Stam (basisschool Piramide)  

Verslag: Joke van Wittmarschen 

 
 

1. Stilstaan bij overlijden Johannes Albers 

De aanwezigen houden enige tijd stilte in acht en halen vervolgens herinneringen op. 

Afgesproken wordt dat een foto van Johannes Albers en de toespraak welke de wijkraad heeft 

gehouden op het officiële afscheid in de wijkkrant worden geplaats. Yvonne van Schie heeft 

contact met de familie om wijkraadszaken te kunnen regelen. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen  

• Winkelcentrum Schalkwijk: 

De wijkraden van Schalkwijk en de ontwikkelaars van de nieuwbouwprojecten rondom het 

winkelcentrum van Schalkwijk hebben vorige week in de commissie Ontwikkeling 

ingesproken over de 40-40-20 regeling (bij nieuwbouw moet er 40% sociale, 40% 

middelsegment en 20% dure woningen gebouwd worden). De plannen voor de 

bouwprojecten waren al gemaakt, voordat deze regeling door de gemeenteraad werd 

aangenomen en daarvoor had de gemeenteraad de woonvisie aangenomen, waarin staat dat 

er gestreefd wordt om van Haarlem een ongedeelde stad te maken. Schalkwijk heeft van 

Haarlem de meeste sociale woningen (60%) en Schalkwijk heeft de meeste 

nieuwbouwprojecten waardoor met de 40-40-20 regeling het aantal sociale huurwoningen 

nog meer zal stijgen. 

 

De problemen die ontstaan als de ontwikkelaars zich aan deze regeling moeten houden zijn: 

- De ongedeelde stad wordt moeilijker bereikbaar; 

- Financiering van de bouwprojecten zijn niet haalbaar, omdat deze projecten gebaseerd 

zijn op meer middensegment woningen; 

- Minder draagkrachtigen die in Schalkwijk komen te wonen wat consequenties heeft voor 

het winkelcentrum Schalkwijk (nog meer leegstand of zelfs sluiting); 

- Geen doorstroming van sociale huur naar het middensegment. 

 

Voor het winkelcentrum staat de klok op 1 voor 12, elke dag sluit een winkel. Afgesproken is 

om op zaterdag 22 december in het winkelcentrum van Schalkwijk actie te voeren en 

handtekeningen te verzamelen om een bewonersinitiatief te starten. Ook de pers wordt 

uitgenodigd. De mensen die tekenen doen dat voor: 

- Behoud winkelcentrum Schalkwijk; 

- Variatie in de uitstraling; 

- Behoud van voorzieningen zoals de bibliotheek en de toekomstige bioscoop; 

- Kwalitatieve woningbouw aan de noord- en zuidzijde van het centrum van Schalkwijk. 

 

• Buurttuin fruitbomen: 

Marijke Smit vertelt dat ‘Vrienden van Vrij Waterland’ 40 fruitbomen sponsoren voor de 

natuur- en educatietuin aan de Belgiëweg. Zaterdag worden deze geplant. 

 

• Centraal Wonen Romolenpolder 

- Yvonne van Schie is geïnterviewd voor het krantje van het Centraal Woonproject in de 

Romolenpolder. Hier wonen ongeveer 65 mensen. Yvonne van Schie vond het een 
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vruchtbaar gesprek en zou willen dat de wijkraad vaker dit soort gesprekken voert met 

VvE’s, clubs e.d. in de wijk om samenwerking te zoeken of elkaar te versterken.  

 

4. Politie / buurtouders/ handhaving 

• Roel Schaart vertelt dat in het Vier Wijkradenoverleg de teamchef van de politie vertelde dat 

er in januari waarschijnlijk weer een wijkagent voor Europawijk is.  

• Ook vanuit het Vier Wijkradenoverleg: in het kader van oud en nieuw organiseren diverse 

organisaties activiteiten. Overdag is er een voetbaltoernooi in de Spaarnehal voor alle 

Haarlemse jongeren en in de avond zijn er activiteiten in de Kleine Ringvaart tot 12.30 uur.  

• De buurtouders hebben veel zwerfafval in de Andorrastraat geconstateerd. 

• Op 21 december organiseren de buurtouders een multicultureel kerstdiner in Da Vinci. 

 

5. Notulen d.d. 13 oktober 2018 + actielijst  

Tekstueel geen opmerkingen 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

N.a.v.: geen opmerkingen  

 

Actielijst 

2: Pré Wonen is de openbare ruimte rondom De Wereld aan het opknappen. Yvonne van Schie 

zal eerst kijken of ook de straat langs het Praagplantsoen is opgeknapt voordat ze een brief 

naar Pré Wonen schrijft.   

32: N.a.v. de actie van verhoogde stoeptegels op het pad tussen de Zweden- en 

Noorwegenstraat merkt Hans Langbroek op dat de stoep aan de noordzijde van de 

Europaweg ter hoogte van de Zuidtangent hier ook last van heeft. De wijkraad adviseert 

om dit te melden, het liefst met een foto. 

58: - Struiken en wilgen Schoolenaer: Saskia Klitsie vertelt dat de bewoners een 

bewonerscontract met Spaarnelanden willen afsluiten. Hiermee kan de actie van de lijst. 

De bewoners willen ook boompjes kopen. Saskia Klitsie heeft hen geadviseerd om 

hiervoor budget uit het Leefbaarheid en Initiatiefbudget bij Michel de Graaf (de gemeente 

Haarlem) aan te vragen. 

 - Het oprukken van invasieve exoten is op verzoek van de natuurwerkgroep 

Poelpolderpark in het Vier Wijkradenoverleg ter sprake geweest en afgesproken is om aan 

de natuurwerkgroep te vragen of zij een artikel voor de wijkkranten kunnen maken. Ook 

kunnen de wijkraden de natuurwerkgroep uitnodigen voor de jaarvergadering.  

 

6. Terugkoppeling 4WRO / Verkeersoverleg / Voorzittersoverleg 

• 4 WRO 10 december 
- Caroline Enthoven, communicatieadviseur van het gebied Schalkwijk, heeft een filmpje 

over Schalkwijk laten zien, dat gemaakt is om Schalkwijk te promoten. Iedereen die een 
presentatie over Schalkwijk wil houden mag dit filmpje gebruiken. De link naar het 
filmpje kan bij haar opgevraagd worden. 

- Afgesproken is dat de wijkraden schoonmaakacties met scholen kunnen inplannen. 
Spaarnelanden zal deze acties coördineren en materiaal leveren. 

- AVG: Michel de Graaf vindt het niet nodig om het conceptreglement ter controle naar de 

betreffende persoon van de gemeente te sturen. Joke van Wittmarschen heeft 
opgemerkt dat er ook nog een interne procedure en verwerkingsregister moet komen. 
Michel de Graaf zou nagaan hoe de andere wijkraden dit doen, want het is niet nodig 
dat de 35 wijkraden van Haarlem dit allemaal voor hunzelf apart gaan maken.  
  

• Verkeersoverleg:  
- Op dit moment worden op basisscholen de lessen ‘gezien worden in het verkeer’ door de 

werkgroep gegeven. De kinderen zijn erg enthousiast.  
- Pau Tjioe Kho, gemeenteambtenaar van de afdeling verkeer heeft een nieuwe functie 

elders aangenomen en zal daarom uit de werkgroep gaan. Hij heeft als afscheid een 
mail naar werkgroep gestuurd waarin hij bedankt voor de ideeën en daadkracht van de 
werkgroep. 

 

• Voorzittersoverleg:  
- Zebrapad Italiëlaan ter hoogte van de apotheek:  

Redenen waarom dit niet kan: in een 30 km buurt horen geen zebrapaden; er zijn al 
twee verkeersdrempels op de Italiëlaan en er rijden minder dan 10 auto’s per minuut. 
De afvalcontainers op de kruising zorgen wel voor een onoverzichtelijke situatie bij het 
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oversteken. Dit punt komt terug op de volgende wijkraadsvergadering om gezamenlijk 
een oplossing proberen te vinden. 

- Vernieuwen van de riolering, bestrating en inrichting van de Rusland/Polenstraat en 

Ierland/Schotlandlaan: de beleidsmedewerkers van de gemeente hebben geconstateerd 
dat de straat aan het vereiste kwaliteitsniveau voldoet en dat er geen onderhoud zal 
worden gepleegd. Er volgt hierover een brief naar de wijkraad.  

- De bewoonde bootjes op het Spaarne hebben de aandacht van de Havendienst. Het 

afval van de bewoners wordt door handhaving aangepakt. 
- Top 3 2019: De wijkraden van Schalkwijk kunnen per wijk een top 3 aandragen met 

punten die moeten worden aangepakt in de wijk. Input is welkom. 
- Over de 5G zendmasten kon de gemeente nog niets vertellen.  

 

7. Terugkoppeling informatieavond Watergebiedsplan Romolenpolder 

Saskia Klitsie legt uit dat een watergebiedsplan vergelijkbaar is met een bestemmingsplan voor 

het oppervlaktewater. Elke 10 jaar moet dit plan weer geactualiseerd worden. 50 bewoners 

waren naar de informatieavond toegekomen en die hebben in vier groepen per gebiedsdeel 

gesproken over de gemalen en het slotenpatroon, wat goed gaat en wat de knelpunten zijn. 

Waarschijnlijk over een jaar zal het watergebiedsplan ter inzage liggen.    

 

8. Rondvraag 

• Marijke Smit vraagt of de wijkraad nog iets wil doen met de geluidstoename van Schiphol? 

Roel Schaart antwoordt dat Europawijk net buiten het geluidsgebied valt, waarop 

Marijke Smit reageert dat bij oostenwind de vliegtuigen goed te horen zijn en stelt voor om 

Wim Kleist van de Omgevingsraad Schiphol uit te nodigen.  

• Hanna Hamersma vraagt of er al actie is ondernomen tegen de gevaarlijke verkeerssituatie 

kruispunt Engelandlaan/Belgiëweg veroorzaakt door de afvalcontainers. Roel Schaart zegt 

daar foto’s van te willen maken, maar hij er net op het moment was dat het rustig was en 

roept iedereen op om foto’s van gevaarlijke situaties op deze kruising te maken, zodat er 

bewijslast is. 

• Roel Schaart zoekt iemand die de vier publiciteitsborden van de wijkraad wil onderhouden. In 

ieder geval moet er een week voor de vergadering de agenda in worden opgehangen en 

verder folders en aankondigen in zoverre die zich aandienen. Henk Timmerman geeft zich 

op.  

 

Voordat de voorzitter de vergadering sluit, is er eerst nog aandacht voor Hanna Hamersma, die de 

wijkraad verlaat, maar zeker actief voor haar buurt zal blijven. 

 

Sluiting vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 

 
 


