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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK  

DINSDAG 12 MAART 2019 
 

Vastgesteld 14 mei 2019 

 
Aanwezig wijkraad: Saskia Klitsie (penningmeester), Yvonne van Schie en Marijke Smit. 

Overige aanwezigen: Hakan Avci (wijkagent), Laura Bakema (gemeente Haarlem, junior 

gebiedsmanager Schalkwijk), Hananja, Cathy Moerdijk (LOW en tot 

agendapunt 3), Marja Stam (De Piramide), Roséanne Timmer–Aukes (Groen 

Links), Henk Timmerman, André van Tintelen en Willem de Vries (LOW en tot 

agendapunt 3). 

Afwezig wijkraad: Roel Schaart (met bericht) 

Afmeldingen:  

Verslag: Joke van Wittmarschen 

 
 

1. Opening + mededelingen voorzitter vaststellen agenda 

Roel Schaart kan vanavond niet aanwezig zijn. Yvonne van Schie zit vanavond voor. Zij heet 

alle aanwezigen welkom. 

 

Agenda:  

Toevoegen: voortgang project Ruslandstraat onder projecten 

Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

 

Mededelingen 

a. Hotspots: De wijkraad geeft weer aandacht aan de hotspots (plekken in Europawijk waar 

vaak veel (zwerf)afval ligt. Om in de Europakoerier van juli a.s. te plaatsen. Meldingen 

welkom (en niet vergeten ook bij Meldpunt van de gemeente Haarlem te melden:  

https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/). 

b. De vrijmarkt op Koningsdag, zaterdag 27 april: 

- Vindt plaats op dezelfde locatie als waar nu de dinsdagmarkt van Schalkwijk is. (Lijn 

van Hema, bij Mc Donalds de bocht om tot aan het Loket (een L-vorm).  

- Vrijwilligers voor de op- en afbouw worden gevraagd. De opbouw is op vrijdag 26 april.  

- Op de dag zelf zijn ook vrijwilligers nodig. Opgeven via info@wijkraadeuropawijk.nl. 

- Over twee weken gaat de facebookpagina voor de vrijmarkt openbaar: ‘De 

Schalkwijksekoningsmarkt’. Aanmelden voor kramen kan via deze pagina. 

c. De drie speerpunten voor Europawijk 2019 met betrekking tot veiligheid, schoon en heel 

zijn met de gemeente besproken. Het betreft de volgende punten: 

- Deksels op sommige afvalbakken;  

- Handhaven op vuil en containers achter de winkels van de Italiëlaan en Belgiëlaan. 

- Opknappen openbare ruimte Ruslandstraat/ Polenstraat en omgeving. 
d. 5 maart vond er een debat in de Pletterij plaats over de crisis in de sociale woningbouw. 

Roel Schaart zat in het forum, omdat de wijkraden van Schalkwijk een actie hebben 

gevoerd voor meer middel dure woningen bij het winkelcentrum. Ook een 

vastgoedontwikkelaar, een woningcorporatiedirecteur en de wethouder van Wonen zaten in 

het forum. Via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ax_gtf3Gedo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lrjF71Lq

yDmwt8Jpb18idUGq3gc5fShBvRQF77OxwH9spcnG3N_laZv0 is het debat terug te kijken.  
e. Beeldkwaliteit openbare ruimte. Schalkwijk had niveau B, maar door de crisis is het naar 

niveau C gegaan. (Dus minder schoon en onderhoud aan groen en openbare ruimte). Vorig 
jaar heeft de gemeente besloten het onderhoud weer naar niveau B te brengen, maar de 
wijkraad vindt dat daar niet  veel van te merken is. De wijkraad heeft hierover vragen naar 
de gemeente gestuurd. Uit het antwoordt blijkt dat Spaarnelanden toch aan niveau B 

voldoet.  
f. De jaarvergadering van de wijkraad is woensdag 17 april. Het thema is veiligheid. Ook 

de burgemeester komt. De wijkraadsvergadering van 9 april vervalt.  
g. Vernieuwing Europakoerier en website. Volgende week valt de vernieuwde koerier in de 

brievenbussen. De nieuwe website zal voor de jaarvergadering online zijn. 

 

 

 

https://www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/
file:///D:/Yvonne/Downloads/info@wijkraadeuropawijk.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ax_gtf3Gedo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lrjF71LqyDmwt8Jpb18idUGq3gc5fShBvRQF77OxwH9spcnG3N_laZv0
https://www.youtube.com/watch?v=ax_gtf3Gedo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1lrjF71LqyDmwt8Jpb18idUGq3gc5fShBvRQF77OxwH9spcnG3N_laZv0
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2. LOW -Leven op Water (Schouwbroekerplas) update 

Toelichting van Cathy Moerdijk en Willem de Vries 

De input van de wijkraden Europawijk en Molenwijk zijn meegenomen in het nieuwe plan.  

Het idee van de waterwoningen is even van de baan. Wel blijft het idee van een stadsstrand 

met horecapaviljoen, een multifunctionele ruimte voor creativiteit, voorstellingen etc., steigers 

voor kano’s en het zeilschooltje. Alles kleinschalig, op het water en rekening houdend met de 

voorkeursvisie van de gemeente. Voor het gebied rond de molen zijn er geen bijzondere 

plannen, wel zal er gewerkt worden aan de verscheidenheid van flora en fauna. 

De gemeente heeft voor dit project een procesmanager aangenomen en het gebied is ook in het 

gebiedsprogramma opgenomen, met het doel om het gehele gebied te saneren.  

Afgesproken wordt dat Willem de Vries een datumprikker uitstuurt naar de wijkraden van 

Europawijk en Molenwijk om over het plan verder te praten. Die informatie kan dan ook 

meegenomen worden in de Europakoerier van juli. Cathy Moerdijk stuurt een PDF met 

informatie naar de wijkraad, welke met het verslag meegestuurd zal worden.  

 

3. Politie/ buurtouders/ handhaving  

Wijkagent Europawijk 

- De wijkagent sluit nu elke week bij het spreekuur van de wijkraad aan (elke dinsdag van 

19.00 tot 20.00 uur). Deze proef duurt nog een maand en dan wordt bekeken hoe verder te 

gaan.   

- Het Mobiele Medialab van de politie heeft op diverse plekken in Schalkwijk gestaan met het 

doel om door middel van een enquête het gevoel van veiligheid bij de bewoners te peilen. 

In mei gebeurt dit weer. 

Meldingen:  

- Belgiëlaan: dubbel parkeren en files door het halen en brengen van de scholieren van de 

Piramide en R. Steinerschool. Het gewone verkeer kan er niet langs en fietsers moeten 

uitwijken. Marja Stam neemt het op in de nieuwsbrief van de Piramide en de wijkagent zal 

deze punten meenemen in zijn route. 

- Hetzelfde probleem speelt bij De Wijzer. Dit neemt de wijkagent ook mee. 

Buurtouders 

De buurtouders hebben een jaarverslag gemaakt. Komt op de website.   

  

4. Notulen d.d. 12 februari 2019 en actielijst 

Tekstueel: geen opmerkingen 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   

N.a.v. 

Pagina 2 punt 4 (voorzittersoverleg): de gemeente betaalt alleen de ruimte voor het Vier 

wijkradenoverleg en niet de notulist. 

Actielijst 

71 en 76: Actie hotspots kan van de lijst. Zie agendapunt 1a. 

72: Vrijmarkt Koningsdag loopt. Actie kan van de lijst 

73 en 78: Wens vangrail bij bushalte(s) Europaweg aan de zijde van de Schipholweg:  

de wijkagent heeft het aantal incidenten aan de wijkraad doorgeven. Namens de vier 

wijkraden is een brief met foto’s naar de gemeenteraad en college B&W gestuurd. Actie 

wordt in de gaten houden.  

77: Reparatie publicatieborden: de foto’s zijn gemaakt en naar de gebiedsverbinder gestuurd.  

Het publicatiebord op de Belgiëlaan mist een plattegrond. Actie wordt in de gaten houden. 

79: Schoonmaakdag Europawijk: geen acties vereist. Kan van de lijst.  

80: Brief beeldkwaliteit openbare ruimte niveau B is gebeurd. Zie agendapunt 2c. 

 

5. Projecten 

Spaarne Gasthuis 

Saskia, Roel en Yvonne zijn naar de informatieavond geweest over de nieuwbouw. In de 

intentieovereenkomst tussen de gemeente en Spaarnegasthuis staan de wijkraden genoemd 

met een toetsende rol.  

De plannen zien er goed uit, toch zal de wijkraad een reactie op de plannen geven, omdat dat 

de enige kans is om ook de toekomst te waarborgen. 
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Europaweg 

Startnotitie Ontwikkelzone Europaweg (Stadstraat Europaweg van de Schipholweg tot aan de 

C&A). De notitie betreft ook woningbouw bij het Spaarne Gasthuis, in het Middengebied, op de 

grond waar nu het gebouw van de Rijkswaterstaat staat en de Schipholpoort. De projectgroep 

waar ook de wijkraad aan mee mag doen, gaat binnenkort beginnen.  

Brusselstraat 1 

Er was door een ontwikkelaar die op deze grond woningen wilde bouwen een wijziging van het 

bestemmingsplan aangevraagd van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’. De ontwikkelaar heeft de 

aanvraag echter weer ingetrokken. 

Ruslandstraat, het Roemeniëpad en het Hongarijepad 

Toelichting van Henk Timmerman 

De burgemeester heeft de bewonersgroep bericht dat er op 7 maart een bijeenkomst zou zijn 

met de betrokken ambtenaren. Hierover heeft de bewonersgroep nog niets terug gehoord. 

Laura Bakema legt uit dat eerst het verslag door de betrokken ambtenaren goedgekeurd moet 

worden voordat de bewoners een terugkoppeling krijgen. Er komt een tweede bijeenkomst 

waarbij ook de bewonersgroep wordt uitgenodigd.   

Winkelcentrum Schalkwijk 

Vergunning voor een bioscoop is aangevraagd 

 

6. Terugkoppeling 4WRO/ Verkeersoverleg / Voorzittersoverleg 

4WRO: eerstvolgend overleg is 17 april. 

Voorzittersoverleg 

Aan de orde geweest: 

- Watermeterfabriek: wachten op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Dit 

betekent dat de Raad van State een besluit moet nemen over het bezwaar van de stichting 

Rond de Spaarne over het geluidsonderzoek.  

- Schouwbroekerplas (zie agendapunt LOW) 

- Plan Meijer (herinrichting Belgiëlaan/Kennedylaan/F. van Adrichemlaan): de visie is 

aangeboden aan de staf van de wethouder om vervolgens aangeboden te worden aan de 

gemeenteraad die een besluit moet nemen. Komt terug op de agenda van de wijkraad in 

mei. 

 

7. Rondvraag 

• Saskia Klitsie vraagt aan Roséanne Timmer–Aukes of zij bekend is met de vragen die de SP 

heeft gesteld over Hoorne Vastgoed. Saskia Klitsie vult aan dat deze vragen een negatieve 

toon over de wijkraden hebben. De wijkraden hebben gezamenlijk een reactie naar de SP, 

de gebiedsmanager en het Haarlems Dagblad gestuurd. “Hoorne Vastgoed heeft de 

wijkraden NIET gepusht. De wijkraden hebben de actie op eigen initiatief opgezet om het 

winkelcentrum te behouden.’  

• Marja Stam vertelt dat De Piramide in samenwerking met de Ontmoetingskerk donderdag 

4 april een lunch voor eenzame ouderen maken. De wethouder is uitgenodigd.  

Op verzoek van de wijkraad zal Marja Stam aan de Ontmoetingskerk vragen hoe de kerk 

de mensen heeft benaderd en of er ook mensen mogen komen die door anderen worden 

aangedragen. 

• Marja Stam meldt dat op 31 maart een Pakistaanse predikant in de Ontmoetingskerk een 

kerkdienst verzorgt.  

• Yvonne van Schie heeft de wijkraad aangemeld bij de actie ‘Voedselbank voor de 

bijen’(https://www.nudge.nl/projects/voedselbank-voor-bijen/wijkraad-europawijk/): “Voor 

de bewoners van Europawijk Haarlem doen wij mee met de actie Voedselbank voor de 

Bijen. Vanaf half april 2019 kunt u bij ons bio-zaadjes verkrijgen voor bloemen en bijen. 

Let op de dan vernieuwde website van www.wijkraadeuropawijk.nl dus vanaf half april.”  

Op = op 

 

 

Sluiting 21:45 
 
 

 

https://www.nudge.nl/projects/voedselbank-voor-bijen/wijkraad-europawijk/

