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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK  

DINSDAG 14 MEI 2019 
 

Vastgesteld 11 juni 2019 

 
Aanwezig wijkraad: Yvonne van Schie (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester), Emel Sari en 

Marijke Smit. 

Overige aanwezigen: Hakan Avci (wijkagent), Hananja, Sander van den Raadt, Henk Timmerman 

en André van Tintelen. 

Afwezig wijkraad:  

Afmeldingen: Marja Stam 

Verslag: Joke van Wittmarschen 

 
 

1. Opening + mededelingen voorzitter vaststellen agenda 

Yvonne van Schie opent de vergadering met een speciaal welkom voor Emel Sari, die sinds de 

jaarvergadering wijkraadslid is. 

Emel Sari stelt haarzelf voor en motiveert haar lidmaatschap voor de wijkraad.  

 

Agenda:  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Mededelingen 

a. De website is in de lucht. Elke dag wordt de site nog verbeterd. Volgende week gaat de 

wijkraad op cursus om zelf de website bij te kunnen houden. 

b. Sinds twee weken heeft de wijkraad een facebookpagina: wijkraadeuropawijk. Emel Sari 

heeft deze opgezet en zal de pagina ook beheren. 

c. Er zijn veel complimenten over de vernieuwde Europakoerier binnengekomen. De 

eerstvolgende zal in juli verschijnen. Kopij kan tot 27 mei aangeleverd worden. 

d. Henk Timmerman vertelt over de kerngroep van 5 bewoners van de Ruslandstraat, het 

Roemeniëpad en het Hongarijepad. 8 mei heeft er een gesprek plaats gevonden met 

wethouder Snoek (openbare ruimte) en gemeenteambtenaren n.a.v. de notitie over de 

geschiedenis van de buurt. Conclusie van het gesprek is dat er een onderzoek naar het 

riool komt en als daar niets mee aan de hand is er de komende tien jaar geen 

herinrichtingsplannen worden gemaakt. De gemeente wil wel helpen de groep van actieve 

bewoners te vergroten in verband met de sociale cohesie. Hier is 27 mei een gesprek over. 

En de gemeente heeft een grotere afvalbak in de straat gezet.  

e. De wijkraad heeft met een etentje afscheid van Roel Schaart genomen. Hij zal wel de 

Schalkwijkse werkgroep Verkeer en Vervoer blijven trekken.  

 

2. Politie/ buurtouders/ handhaving  

Wijkagent Europawijk 

a. De proef van het spreekuur met de wijkraad is afgelopen. Het wekelijks spreekuur van de 

wijkagent verplaatst naar De Wereld op de dinsdagen van 12.00 tot 13.00 uur. Ook 

netwerkpartners sluiten aan. De wijkagent geeft posters aan de wijkraad om op te hangen 

in de publicatieborden. 

b. De wijkraad heeft positieve reacties gekregen van bewoners van de Laan van Angers over 

de verkeerscontroles van de politie.  

c. Melding Osnabrückstraat: te hard rijden en parkeren op de stoep waardoor mensen met een 

rollator of wandelwagen niet over de stoep kunnen lopen. De wijkagent adviseert dit 

officieel te melden. 

 

3. Notulen d.d. 12 maart 2019 en actielijst 

Tekstueel: 

Agendapunt 2, plannen voor de Schouwbroekerplas: toevoegen dat het om kleinschalige 

plannen gaat.  

Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 
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N.a.v. 

Agendapunt 1c, deksels op afvalbakken: als pilot komt er een deksel op een afvalbak op de 

Laan van Berlijn. 

 

Actielijst 

55 en 83: De wijkraad heeft een zienswijze gegeven op de plannen van het Spaarne Gasthuis 

en het terrein. De gemeente heeft de zienswijze overgenomen inclusief de herplant van de 

eerder gekapte bomen. De actie kan van de lijst.  

69: Herinrichting Ruslandstraat: zie agendapunt 1d. Kan van de lijst. 
70: Foto’s maken van de gevaarlijke verkeerssituatie bij de afvalcontainers op de hoek 

Belgiëlaan/Engelandlaan: deze actie komt niet van de grond en de wijkraad besluit de actie 
van de lijst te halen.  

81: De gemeente heeft varkensruggen geplaatst bij de bushalte aan de Europaweg/hoek 

Schipholweg. Hoewel het gevaar bestaat dat buspassagiers de Europaweg direct 

oversteken, is de wijkraad blij met deze oplossing.  

82: Datumprikker LOW: is gebeurd kan van de lijst 
 

4. Terugkoppeling 4WRO/ Verkeersoverleg / Voorzittersoverleg 

Verkeer en Vervoer 

Het voorlopig ontwerp van de kruisingen Amerikaweg (Schipholweg en Boerhaavelaan) is ter 

inspraak gekomen. De werkgroep heeft over het ontwerp overlegd. Over de kruising met de 

Schipholweg is de werkgroep zeer tevreden. De inbreng van de werkgroep is dan ook 

meegenomen. Ook heeft de werkgroep geparticipeerd in het ontwerp over de kruising met de 

Boerhaavelaan, maar deze inbreng is niet overgenomen. Nu staat in het ontwerp een 

tweerichting fietspad aan de noordzijde van de Boerhaavelaan, terwijl de werkgroep die liever 

aan de zuidzijde heeft. Argumenten: 

- een fietspad aan de noordzijde is makkelijk te bereiken voor Vijfhuizen, het Krekelpad en 

het ziekenhuis; 

- er kan een voetgangers/fietsbrug naast de Kennedybrug komen, zodat er een tweede vak 

voor recht afslaand verkeer voor auto’s kan komen en  

- een betere ontsluiting voor het Vijverpark. 

Nota bene staat in het plan dat de wijkraden van Schalkwijk en de Fietsersbond het eens zijn 

met het plan, maar dit is niet het geval. 

De werkgroep heeft haar reactie naar de gemeente gestuurd.   

 

4WRO/Voorzittersoverleg:  

Deze overleggen zijn samengevoegd. Eerst is er een Vier Wijkradenoverleg met alle partners 

over een thema, gevolgd door er een overleg met de wijkraden en de gemeente over de 

openbare ruimte. 

 

5. Terugblik 

a. Jaarvergadering 17 april 2019: de wijkraad vond het een geslaagde vergadering. 

b. Koningsmarkt: ondanks het weer was het een geslaagde en gezellige dag. Het was fijn om 

samen met de andere wijkraden aan dit evenement te werken. Complimenten voor 

Spaarnelanden: binnen korte tijd hadden ze het gebied schoongemaakt en ook van tevoren 

hebben ze goed meegedacht. 

c. Schoonmaakactie scholen/Spaarnelanden 7 mei 2019: Spaarnelanden, basisschool de 

Piramide, de Rudolf Steinerschool, handhaving, Dock, de woningcorporaties, Buurtbedrijf, 

wijkraad en bewoners hebben samen het zwerfafval in het gebied rondom de scholen en de 

Belgiëlaan opgeruimd. Karaman en de Vomar hadden voor fruit voor de opruimers gezorgd. 

Het was een zeer geslaagde dag. 

d. Schoonmaakactie Mgr. Huibers: afgelopen woensdag hebben de kinderen van de school 

onder supervisie van Spaarnelanden het gebied rond hun school en het Heempark  

schoongemaakt. Marijke Smit complimenteert de heer Ughur van Spaarnelanden, die 

supervisie hield en in de week na de schoonmaakactie met de kinderen (en vrijwilligers en 

de wijkraad) een natuurlijke tipitent op het schoolplein bouwde en met de kinderen 

heksenbezems maakte. 
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6. Projecten 

Winkelcentrum/Schalkstad 

Alles is in gang gezet om voor de zomer met de bouw te kunnen starten. Zie 

www.haarlem.nl/centrum-schalkwijk/ 

Markthal 

De wijkraad heeft een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan gegeven. De voorkeur gaat 

ernaar uit om de markthal niet te dicht bij de nieuwe woningen op de locatie van de oude V&D  

te laten komen. 

Schouwbroekerplas 

Er komen (gelukkig) geen zonnepanelen op het water, want de gemeente wil eerst alle daken 

van de stad benutten. 

Duitslandlaan groenstrook 

Is onderdeel van  het voormalige ‘ plan Meijer’  om van het Spaarne tot de Ringvaart de 

Belgiëlaan, Kennedylaan en F. van Adrichemlaan opnieuw in te richten gericht op de scholen op 

deze lanen. Het plan ligt te wachten op behandeling, maar de groenstrook bij de Duitslandlaan 

wil de gemeente wel alvast aanpakken. Er is een informatieavond voor bewoners geweest. 

Buurttuin/Natuureducatietuin 

a. De bloemenpluktuin is iets kleiner geworden ten gunste van een nieuwe moestuin. 

b. Er is een kas geplaatst. 

c. Er komt nog een waterpomp. 

d. Een kwart van het terrein is geheid voor de noodgebouwen van de R. Steinerschool. 

e. 15 juni vindt het Ecofeest plaats, geïnitieerd door Ecoring. 

Europawegzone 

De wijkraad is naar diverse inloopavonden geweest en gaat voor plan B (grasdakhuizen blijven 

en geen nieuwe wooncomplexen aan de westzijde van de Europaweg).  

De ontsluiting van Schalkwijk middels de Amerikaweg wordt waarschijnlijk een probleem. De 

gemeente heeft hier een onderzoeksbureau voor ingeschakeld en de Schalkwijkse werkgroep 

Verkeer en Vervoer zal deze ontwikkelingen in de gaten houden. 

 

7. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 

 

Sluiting 21:36 
 

http://www.haarlem.nl/centrum-schalkwijk/

