NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 15 JANUARI 2019
Vastgesteld 12 februari 2019
Aanwezig wijkraad:

Roel Schaart (voorzitter a.i.), Saskia Klitsie (penningmeester), Yvonne van
Schie en Marijke Smit
Overige aanwezigen: Marja Stam (basisschool Piramide), Kacem Achahboun (buurtouders),
Mostapha El Aichi (CDA), Hananja, Hans Langbroek en Henk Timmerman.
Afwezig wijkraad:
Afmeldingen:
Verslag:
wijkraadsleden

1. Opening + mededelingen voorzitter (Roel Schaart a.i.) + vaststellen agenda
Roel Schaart heet alle aanwezigen welkom, wenst allen een goed 2019 en opent de
vergadering. De agenda wordt hierbij ongewijzigd vastgesteld.
Winkelcentrum Schalkwijk, burgerinitiatief
Er wordt gestart met een YouTube filmpje van de actiedag die op 22 december jl. in het
Winkelcentrum werd gehouden door de 4 wijkraden van Schalkwijk. Kern is dat de wijkraden
gezamenlijk met het Winkelcentrum opkomen voor het behoud van het Winkelcentrum en dat er
geen nieuwe vertragingen moeten ontstaan bij de nieuwbouwprojecten ten noorden en zuiden
van het winkelcentrum als gevolg van gewijzigd beleid bij de gemeente. Er zijn ruim 800
stemgerechtigden handtekeningen opgehaald. Daarnaast is de petitie op internet nog
honderden keren getekend.
Wethouder Floor Roduner komt op korte termijn om met de 4 voorzitters hierover praten. Waar
staan we nu en hoe gaan we verder. Wel of niet inzetten van het burgerinitiatief. Gemeenteraad
wil rug recht houden en zich vasthouden aan het coalitieakkoord, maar intussen weten we dat
het signaal in de politiek al goed wordt opgepakt. In de volgende wijkraadvergadering komt de
voortgang weer aan de orde.
Kerstdiner Wijzer
De wijkraad heef op uitnodiging van Wijzer (Ruud Barnhoorn) het Kerstdiner bijgewoond,
gezamenlijk met diverse groeperingen uit de wijk. Een bijzonder geslaagde en genoeglijke
avond.
Europawijk website en Europakoerier
Op dit moment worden diverse acties ondernomen om de website in februari weer ‘up en
running’ te krijgen. Door het plotse overlijden van Johannes Albers is dit nu noodgedwongen
sneller aan de orde. We hebben rondgekeken naar andere wijkraadsites, met name die van de
andere wijkraden in Schalkwijk. We proberen onze publicaties in dezelfde trant te gaan
vormgeven, wel met eigen kenmerken. Er is een Mediabureau (Wij zijn MEO) die deze
werkzaamheden ook voor Boerhavewijk doet, wij zijn met hen in gesprek. Bij MEO worden
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid en begeleid (Social Return) en op die
manier dragen wij ook ons steentje daarin bij. We streven naar een frisse en toegankelijke
vormgeving. In volgende vergaderingen is wellicht al meer te melden.
Jaarvergadering 2019 is op woensdag 17 april 2019
In verband met de komst van Burgemeester Jos Wienen hebben wij de jaarvergadering een
week doorgeschoven naar 17 april. Locatie: Ontmoetingskerk Frankrijklaan 4. De agenda wordt
nog opgesteld. Voorlopige onderwerpen: Winkelcentrum Schalkwijk, Veiligheid in brede zin,
plannen ontwikkelzone Europaweg tot stadsstraat. Overige agendapunten zijn welkom.
Volgende vergadering zullen wij ook hier op terugkomen. Uiteraard verwachten wij een grote
opkomst.
Europakoerier 1 / 2019
De eerste (gerestylede) editie van 2019 verschijnt 2e helft maart, deadline kopij 28 februari
2019. Onderwerpen voor Europakoerier zijn welkom. Aanleveren foto’s (goede kwaliteit s.v.p.)
en platte teksten).
Stadsgesprekken
Op woensdagmiddag 16 januari 2019 komen ambtenaren en wethouders naar het
winkelcentrum Schalkwijk voor input van bewoners. Zij lopen rond tussen 13.00 – 15.00 uur.
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Dit is op initiatief van het college in het kader van de nieuwe democratie om de afstand tot de
burger te verkleinen.
Wekelijks inloopspreekuur Wijkraad Europawijk
Ons inloopspreekuur in de wijkraadkamer was altijd alleen de laatste dinsdag van de maand.
Met ingang van heden wordt dit elke dinsdag van 19.00 – 20.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie Stadhuis 8 januari j.l.
Tijdens deze receptie in het stadhuis hebben wij aardig kunnen netwerken. Zo is bijvoorbeeld
contact gelegd met enkele direct betrokkenen bij Schiphol (overlast etc.). Zodra meer concrete
informatie zullen wij dit melden. Wij gaan ons m.b.t. Schiphol / netwerk in ieder geval
aanmelden als agenda lid, dan word je op de hoogte gehouden en ontvang je alle relevante
stukken.
2. Notulen d.d. 11 december 2018 en actielijst
Het verslag wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. De actielijst blijft tot volgend
overleg ongewijzigd. Hiervoor dank aan Joke voor het verzorgen van deze stukken.
3. Politie / buurtouders/ handhaving / Ervaringen oud & nieuw m.b.t. vuurwerk- en
andere overlast
Wijkagent Europawijk
Vandaag is aan ons bevestigd dat Lindsay Timman, van korps A’dam binnenkort onze wijkagent
wordt. Wij hebben recht op 2 wijkagenten vanwege de omvang van de wijk, waarvan Colin van
der Meijden de andere is (hij zit nog wel in opleiding/re-integratie traject). Wij zien uit naar de
komst van Lindsay. Wij zullen zo spoedig mogelijk een kennismakingsgesprek plannen.
Vuurwerk
Marijke Smit heeft de indruk dat in december erger en zwaarder vuurwerk in haar omgeving is
afgestoken. Dit is het 2e jaar dat grote partijen restafval hier en daar in brand worden gestoken
in de nabijheid van geparkeerde auto’s met een soort Scheveningeneffect (wegvliegende
vonken door de wind). Met als overblijfsel: een gesmolten asfaltplek o.a. rond het kruispunt
Wenenstraat/Laan van Osnabrück en omgeving. Misschien komen we er kort op terug in de
wijkkrant.
Overlast / vernielingen
Tot nu toe bekend: Engelandlaan, vernielingen abri’s e.d., Engelandpark overlast hangjongeren,
Heempark infobord vernield. Over dat laatste: melden meldpunt en aangifte doen. Over
meldpunt gemeente komt stukje in de krant.
Buurtouders:
De buurtouders melden dat december drukke maand was met 3 evenementen, Kerstdiner
multicultureel met 100 gasten. Op 24 december kerstviering in winkelcentrum door de
Ontmoetingskerk. Hele dag en avond (van 12.00 – 24.00 uur) op Oud & Nieuw door
buurtouders zaalvoetbaltoernooi gehouden voor 60 kinderen. Ook reed men rond op de fiets.
Hun conclusie is dat het in het algemeen zeer rustig is verlopen met Oud & Nieuw.
4. Terugkoppeling 4WRO / Verkeersoverleg / Voorzittersoverleg
In het 4WRO belangrijkste punt: Winkelcentrum Schalkwijk. Zie eerder in dit verslag.
Verkeersoverleg
Opnieuw fietslichtjesactie gehouden in groep 8 van diverse scholen. 7 van de 11 scholen
hadden zich aangemeld. Er komt een stukje hierover in de kranten van de wijkraden. Bedoeling
is om dit eind van het jaar weer in te zetten. Het is mogelijk geweest omdat de aangemelde
vrijwilligers konden worden verdeeld over de scholen. Dank hiervoor aan de vrijwilligers. Er is
bewust gemikt op groep 8 als voorbereiding naar middelbare school.
Vangrail Europaweg
Wijkraden overwegen om een verzoek in te dienen voor een vangrail begin Europaweg bij de
bushaltes vanwege de vele ongelukken waarbij de hekken steeds sneuvelen; er is een zeer
gevaarlijke situatie voor wachtenden op de bus. Naar ons idee gaat het te vaak mis. Meenemen
in de verkeersgroep hoe verzoek tot actie te formuleren. Wellicht ook Connexxion hierover
contacten.
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Koningsmarkt
Marijke Smit geeft een update: Vanwege alle werkzaamheden op het gedeelte van de grote
parkeerplaats willen we uitwijken naar de locatie van de huidige markt achter de HEMA /
McDonalds. Deze locatie is bij Schalkwijkers en overige bewoners van Haarlem en omgeving al
bekend . Michel de Graaf en Carin Hageman ( afd. Evenementen) vinden dit een goede
oplossing. Wachten is op definitief groen licht. Er volgen nog wat praktische formaliteiten en in
te vullen formulieren voor de subsidie etc. Met de Werkgroep KONINGSDAG-VRIJMARKT
Schalkwijk van de 4-wijkraden worden de voorbereidingen qua organisatie en programma
binnenkort tijdens de eerste vergadering besproken.
5. Rondvraag
•
Saskia gaat checken of ‘Ben’s Fusion’ (naast de Vomar) over de juiste vergunningen
beschikt. Het staat vol met kratten, statafels. Hoe zit het met ongedierte door etensresten
of kans op misbruik van de spullen door voorbijgangers.
•
Marja vraagt naar het graffiti project? Dit was geen initiatief van Europawijk. Op
uitnodiging van Meerwijk is dit besproken. Op het Da Vinciplein komt binnenkort een
muurprojectie.
•
Marja geeft aan dat er iemand uit de wijk een buurtsportvereniging starten, er is al
subsidie van het rijk, voor bepaalde doelgroepen iets nieuws opzetten of voor nieuwe
doelgroepen iets bestaand uitbreiden. Graag stukje hierover voor de krant. Marijke vraagt
of het in- of outdoor is? Er is ook al gezond natuurwandelen en iedere week bij buurttuin,
voetballen op de dinsdagavond. Er wordt ook nog een Van der Valk wandelgroep genoemd.
Geen voorkeur voor in- of outdoor.
•
Marijke heeft vraag ontvangen van Riet Ooms/Molenwijk over subsidie natuurvriendelijke
oever van Hoogheemraadschap van Rijnland? Riet wordt hiervoor aan Saskia gekoppeld.
•
Yvonne: kleinzoon Thijmen heeft een oproep op de flipover geplaatst: Help de natuur,
voorkom de ‘plestik’ soep. Hier zijn we allemaal voor.
•
Publicatieborden wijkraad: Henk Timmerman heeft de taak op zich genomen deze kastjes
van actuele stukken te voorzien. Echter: bij een bord is de kunststof ruit kapot en hier en
daar is de uitstraling niet in orde. Samen met Roel lopen zij binnenkort de kasten na en
maken foto’s. Indien nodig wordt melding gemaakt t.b.v. reparaties e.d. bij Michel de Graaf
/ meldpunt. Wijkraad is verantwoordelijk voor inhoud aan de zijde van de wijk. Gemeente
is verantwoordelijk voor de zijden de wijk uit (wijkplattegronden).
•
Voor de komende vergaderingen en activiteiten draagt het bestuur zorg dat Henk de
agenda A-4tjes tijdig in zijn bus krijgt, waarbij is afgesproken dat wij mailen als er een
envelop komt of wordt bezorgd.
•
Henk meldt dat hij over zijn buurtje (een van de oudste delen van Schalkwijk),
Ruslandstraat, Roemeniëpad, Hongarijepad een stukje schrijft. Dat wordt t.z.t. uitgezet
naar raadsleden om de politiek te laten bewegen naar een nieuwe (gescheiden) riolering en
aanpak van de inrichting in het kader van besluitvorming. Het wordt een verhaal over de
geschiedenis van dit buurtje. Wijkraad zal een kopie krijgen. Nog niet voor de krant.
Wellicht later in het jaar wel.
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