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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK  

DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 
 

Vastgesteld 12 maart 2019 
 

Aanwezig wijkraad: Roel Schaart (voorzitter a.i.), Saskia Klitsie (penningmeester) en 

Yvonne van Schie.  

Overige aanwezigen: Rachid el Aater (buurtouders), Hakan Avci (wijkagent), Roséanne Timmer–

Aukes (Groen Links), Henk Timmerman en André van Tintelen. 

Afwezig wijkraad: Marijke Smit (met bericht) 

Afmeldingen: Marja Stam (De Piramide) 

Verslag: Joke van Wittmarschen 

 
 

1. Opening + mededelingen voorzitter (Roel Schaart a.i.) + vaststellen agenda 

Roel Schaart heet alle aanwezigen welkom. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Politie / buurtouders/ handhaving  

Wijkagent Europawijk 

Hakan Avci stelt zich voor. Hij is voor komend jaar wijkagent van Europawijk en is al 12 jaar 

werkzaam in Schalkwijk. 17 april zal hij aanwezig zijn op de jaarvergadering. Het thema van dit 

jaar is onder meer handhaving en veiligheid.  

 

Melding:  

Belgiëlaan: scholieren gooien met sneeuwballen naar auto’s en zetten sneeuwobstakels op de 

weg. De melder vond het er vrij agressief aan toe gaan. Saskia Klitsie vertelt dat in het verleden 

met de directeur overleg werd gevoerd over het zwerfvuil in de tuinen en op straat tussen de 

supermarkt en de school. Dan neemt de overlast weer even af. De wijkraad adviseert de 

bewoners zelf melding te maken bij het meldpunt.  

Overigens is de wijkraad ook blij met deze school, het is het enige voortgezet onderwijs in 

Schalkwijk en populair in heel Haarlem. Rachid el Aater geeft de tip om de pauzes te verkorten, 

zodat de scholieren geen tijd hebben om naar de supermarkt te gaan. De wijkagent heeft met 

de supermarkt gesproken en die zeggen zelf voldoende maatregelen te nemen. 

André van Tintelen vindt dat ook de gemeente schuld aan het zwerfvuil heeft, omdat de 

prullenbakken op de Belgiëlaan vaak overvol zitten.  

Advies n.a.v. overvolle prullenbakken: elke dag melden bij het Meldpunt.  

 

Buurtouders 

De buurtouders constateren ook veel zwerfvuil in de wijk.   

  

3. Notulen d.d. 15 januari 2019 en actielijst 

Tekstueel: geen opmerkingen 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

N.a.v. 

- Eind maart zal de Europakoerier verschijnen. De deadline is verstreken, er is meer dan 

voldoende kopij en de nieuwe studio / drukkerij heeft nu alle tijd nodig om het op tijd af te 

krijgen.  

- Reparaties publicatieborden: Roel Schaart en Henk Timmerman maken hier een foto van en 

sturen deze naar de gebiedsverbinder. 

 

Actielijst 

32:  verhoogde stoeptegels pad tussen Zweden- en Noorwegenstraat is gebeurd en kan van de 

lijst. 

57 en 72: De actie voor de vrijmarkt op Koningsdag kan van de lijst. De werkgroep is weer 

bijeen om alles te organiseren. 

68: Oversteek Italiëlaan bij afvalcontainers: deze actie kan van de lijst. Er komt een artikel over 

houding en gedrag in de Europakoerier.  

73: De hekken waar tegenaan werd gereden (bushalte hoek Schipholweg/Europaweg zijde 

https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/
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Europaweg westkant) zijn weggehaald. De wijkraad vraagt zich af of de wachtenden wel 

veilig staan en zonder hek zullen mensen die uit bus stappen direct de weg oversteken. De 

gemeente is verantwoordelijk voor de bushaltes van de stadsbussen. De wijkagent zal 

nagaan hoe vaak het hek op het perron is aangereden. Yvonne van Schie zal 

Roséanne Timmer-Aukes informeren als er niets aan de situatie verandert.  

74:  Uitstalling Belgiëplan is gemeld, maar nog niet teruggekoppeld en ook nog niets gebeurd.  

75:  Artikel over buurtsportvereniging is aangeleverd. Kan van de lijst. 

 

4. Terugkoppeling 4WRO / Verkeersoverleg / Voorzittersoverleg 

4WRO 

Evaluatie 4WRO: de deelnemende organisaties vinden het belangrijk om alle partners 

regelmatig te zien. Afgesproken is dat er overlegd moet worden als de gebiedsmanager ook 

aanwezig kan zijn, zodat er t.z.t. geen voorzittersoverleg meer nodig is. Tevens is afgesproken 

om het eerste uur gezamenlijk een thema uit te diepen en daarna onder de koffie elkaar 

onderling te spreken. Saskia Klitsie deelt mee dat de gemeente heeft aangegeven het 4WRO te 

betalen vanaf 2019. Dat betekent de huur van de ruimte en een notulist. 

Voorzittersoverleg 

De top 3 aan speerpunten voor Europawijk zijn besproken: opknappen openbare ruimte 

Ruslandstraat / Polenstraat en omgeving; handhaven op vuil en containers achter de winkels 

van de Italiëlaan en Belgiëlaan en afvalbakken met deksel. In maart weer op de agenda. 

Verkeersoverleg 

- Het overleg Verkeer en Vervoer met de andere wijkraden van Schalkwijk is op 25 februari.  

- Wijkraad Molenwijk heeft het idee over een fiets/wandelbrug over de Aziëweg (van 

Schalkwoud naar winkelcentrum) geopperd. De wijkraad steunt dit idee. 

 

5. Koningsmarkt  

De plek van de markt is vanaf de oude V&D, de bocht om richting HEMA. De band is al 

geboekt, toiletten zijn besteld en de scouting komt weer helpen.  

 

6. Schoonmaakacties 

In het 4WRO is geopperd om met de scholen schoonmaakacties in Schalkwijk te houden. 

Wijkraadsleden, scholen, corporaties, Spaarnelanden en Dock zijn hiervoor bijeen geweest. 

Afgesproken is om in september een grote schoonmaak te houden met kinderen van 

basisscholen. Spaarnelanden zorgt voor materiaal. Het is tevens een sociaal gebeuren. De 

volgende vergadering zal de wijkraad hiervoor een gebied in Europawijk en een dag kiezen.  

 

7. Een kleine geschiedenis van een buurt 

Henk Timmerman heeft de geschiedenis van zijn buurt beschreven: Ruslandstraat, het 

Roemeniëpad en het Hongarijepad. Het stuk gaat over wat voor soort buurt het was, wat de 

bewoners is overkomen en wat de bewoners nu voor hun buurt wensen. De gemeente had al 

toegezegd om de drie straten op te knappen, maar toen kwam de crisis. Uiteindelijk is de 

Frankrijklaan wel opgeknapt maar de drie bovengenoemde straten niet. Henk Timmerman heeft 

de geschiedenis naar de wijkraad, de fracties en de burgemeester gestuurd.  

 

8. Rondvraag 

• Hakan Avci vertelt dat de politie wekelijkse spreekuren in de wijken wil organiseren. Deze 

spreekuren zullen met de wijkagent beginnen en kunnen worden uitgebreid met andere 

partners zoals buurtbemiddeling, jeugd- en gezinscoaches etc. De wijkraad stelt voor om in 

het begin aan te sluiten bij het spreekuur van de wijkraad, elke dinsdag van 19.00 tot 

20.00 uur. De wijkagent gaat het intern bespreken.  

• Saskia Klitsie meldt dat Karreman stopt met zijn winkel, zodat hij zijn energie in de 

markthal kan steken. Hij draagt de winkel over aan twee andere ondernemers.  

• Saskia Klitsie vertelt dat op het dak van het gebouw van Rozemarijn aan de Laan van 

Angers 200 zonnepanelen komen. Het betreft een postcoderoosproject van het Spaarne 

Collectief.  

• Brusselstraat 1: er staat nu een schoolgebouw en de grond heeft volgens het 

bestemmingsplan een maatschappelijke functie. Een projectontwikkelaar wil hier 

woningbouw realiseren en hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De 

gemeente zegt hieraan mee te willen werken, omdat het pand/de grond een halfjaar te 

koop heeft gestaan en er geen interesse is getoond van maatschappelijke organisaties. De 

wijkraad is hier vooraf niet bij betrokken. Wordt vervolgd. 
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• Roel Schaart vertelt dat aanstaande zondag de raadsleden die in Schalkwijk wonen 

bijeenkomen. Ook de voorzitters van de vier wijkraden zijn voor een half uurtje 

uitgenodigd. 

• De bomenwachters hebben gevraagd om hun betoog te ondersteunen dat er op B-niveau 

door Spaarnelanden onderhoud uitgevoerd wordt. Het B-niveau is het niveau dat voor de 

crisis werd toegepast. Donderdag wordt dit in de commissie besproken. De wijkraad zal 

naar de gemeente mailen dat zij het standpunt van de Haarlemse Bomenwachters steunen. 

• De nieuwe democratie: in Groningen is er een systeem waarbij mensen geloot worden om 

in de wijkraad zitting te nemen en zij krijgen daar een onkostenvergoeding voor. Deze 

wijze heeft de gemeente Haarlem ook gehanteerd voor het Schalkwijkse bomenplan. De 

wijkraad omarmt dit systeem niet, vooral de vergoeding wordt niet gewaardeerd: of je 

betaalt een normaal salaris, of de vrijwilligers doen het voor hun eigen wijk. Morgen wordt 

de gemeentelijke discussie met bewoners van Haarlem vervolgd. 

  

 

Sluiting 21:45 

 


