NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 11 JUNI 2019
Vastgesteld 10 september 2019
Aanwezig wijkraad:

Yvonne van Schie (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester), en
Marijke Smit.
Overige aanwezigen: Hakan Avci (wijkagent), Hananja, Roséanne Timmer–Aukes (Groen Links),
Jos Kruiswijk, Riet Romijn, Henk Timmerman en André van Tintelen.
Afwezig wijkraad:
Emel Sari (met bericht)
Afmeldingen:
Marja Stam
Verslag:
Joke van Wittmarschen

1. Opening + mededelingen voorzitter vaststellen agenda
Yvonne van Schie opent de vergadering.
Agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
a. Stand van zaken openbare ruimte Ruslandstraat en omgeving: Henk Timmerman vertelt
over de tweede bijeenkomst van de projectgroep, waar Pré Wonen, Dock en de gemeente
bij aanwezig waren. Met hulp van Dock zal worden bekeken hoe onder meer de sociale
cohesie in de buurt versterkt kan worden.
b. De Europakoerier verschijnt vanaf 27 juni 2019. Gezien de financiën gaat de koerier terug
naar 20 pagina’s. De vorige editie met 32 pagina’s was een uitzondering. Begin oktober is
de deadline voor de volgende editie die eind november uitkomt.
c. Stichting Ecoring organiseert 15 juni 2019 een open dag in de Ecobuurttuin. Ook
Vrij Waterland houdt dan een open dag.
d. Klein België: St Jacob wil inderdaad cliënten van Rozemarijn huisvesten. Dit heeft geen
consequenties voor de termijn dat Klein België mag blijven.
e. Het zomerreces van de wijkraad is in juli en augustus. Tot 1 juli zijn er nog spreekuren.
f. De wijkraad heeft een flyer gemaakt om bewoners op te roepen om wijkraadslid of actief
voor de wijkraad te worden. De flyer wordt op diverse plekken in de wijk neergelegd en
opgehangen.
g. Sociale kaart Europawijk: op de achterkant van de Europakoerier van juni komt een
meterkastkaart. Ook wil de wijkraad een sociale kaart maken waarop alle maatschappelijke
organisaties staan en welke activiteiten er in de wijk te doen zijn. Input kan gestuurd
worden naar info@wijkraadeuropawijk.nl.
h. Inventarisatie top 3 Europawijk voor 2020: dit gaat om zaken in de openbare ruimte die
hoognodig aangepakt moeten worden. Genoemd worden:
overlast van groepen jongeren die dealen e.d.;
aanpak fietsen en scooters op de stoepen in de wijk en door het Engelandpark.
2. Politie/ buurtouders/ handhaving
a. N.a.v. de inventarisatie top 3 en overlast van groepen jongeren roept de wijkagent op om
overlast te melden. Hierop wordt gereageerd, dat mensen niet meer melden, omdat ze er
geen vertrouwen meer in hebben dat de politie komt en dan is het zonde van het geld en de
energie om te bellen. De wijkagent legt uit waarom er niet altijd direct politie komt. Het kan
zijn dat er een hogere prioriteit is. Hij adviseert om anders via de website politie.nl te
melden, het liefst met kenteken, want deze melding kan net een stukje van de puzzel zijn.
Afgesproken wordt om een stukje in de Europakoerier te plaatsen over melden en waarom
een melding niet altijd direct opgevolgd wordt.
b. Het wekelijks spreekuur met de wijkagent en andere organisaties loopt, (in wijkgebouw De
Wereld op de dinsdagen van 12.00 tot 13.00 uur.)
c. Jaarlijks overleg vier wijkraadvoozitters met de teamchef van de politie:
overlast jongeren inzake dealen, lachgas etc. Misschien wordt de APV aangepast;
nomaden die wonen op bootjes in de Ringvaart en Spaarne: er wordt een oplossing
gezocht.
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d.

e.

Melding van een verroest bestelbusje dat al maandenlang op dezelfde plek voor een
verlaagde stoeprand geparkeerd staat. Melder heeft handhaving gebeld, die verwijst naar
politie en de politie weer naar handhaving en vervolgens wordt melder verwezen naar de
belastingdienst. De wijkagent vraagt te melden via politie.nl, of nog beter, op dinsdag naar
het spreekuur van de wijkagent te komen, waar ook handhaving aanwezig is.
De buurtouders zijn gevraagd om op hun ronde de plek achter de bedrijven van de
Belgiëlaan mee te nemen.

3. Notulen d.d. 14 mei 2019 en actielijst
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
58: De afvalbakken in het Engelandpark worden nu pas geleegd als bewoners Spaarnelanden
bellen. Yvonne van Schie neemt contact op met Spaarnelanden.
67: Yvonne van Schie zal de uitpuilende afvalcontainers op het terrein achter de bedrijven van
de Belgiëlaan en Italiëlaan weer onder aandacht van de gebiedsverbinder brengen.
85: Poster over het spreekuur van de wijkagent zijn opgehangen. Actie kan van de lijst.
4. Terugkoppeling 4WRO/ Verkeersoverleg
4WRO:
Gesproken is over mogelijkheden om meer gemengde wijken te krijgen. De corporaties gaan
hiermee aan de slag, mede in het kader van ongedeelde stad. Veel meer diversiteit in
gebouwen en samenstelling wijken/buurten.
Verkeersoverleg: de gemeenteraad heeft het VO Amerikaweg besproken en is tot de conclusie
gekomen dat er een nieuw plan moet komen, dat ook weer door de inspraakronde moet.
5. Projecten
Europawegzone
Vanavond was er een inloopavond waar de plannen werden getoond. De zone heeft veel
deelprojecten die de wijkraad allemaal goed in de gaten moet houden. Als voorbeeld geeft
Saskia Klitsie de Lissabon-, Ankara en Tiranaplantsoenen, die volgens het bestemmingsplan nog
bebouwd mogen worden. Volgens de nieuwe visie gaat dat niet meer gebeuren en moet de
wijkraad erop letten dat dit ook overgenomen wordt in het bestemmingplan. Ook moet er gelet
worden op de ontsluiting van het verkeer. Voor 19 juli formuleert de wijkraad een reactie op de
plannen.
Winkelcentrum/Schalkstad
De klankbordgroep (winkeleigenaren, wijkraden, ontwikkelaars en gemeente) is bijeen
geweest. Helaas kon de wijkraad er niet bij zijn, maar krijgt wel het verslag.
Spaarnegasthuis
De afspraak die gemaakt is over de herplant van de gekapte bomen wordt door de gemeente
niet herkend. De wijkraad gaat op zoek naar de notulen en benadert de ex-wijkraadsleden die
hierbij betrokken waren.
Schouwbroekerplas
Naast de wijkraden van Europawijk en Molenwijk zal de stichting Leven op het Water ook
Vrij Waterland, St. Jacob en andere organisaties bij de te maken plannen betrekken. In
november zal er meer concreets te melden zijn.
Duitslandlaan groenstrook
Er is een informatieavond voor bewoners geweest, waaruit bleek dat het merendeel van de
bewoners wil dat het blijft zoals het is: een stukje ruig natuur waar de kinderen graag spelen.
Als wijkraad hebben we de gemeente geadviseerd om dit stukje groen samen met de bewoners
op te pakken.
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6. Rondvraag
a. Marijke Smit meldt dat het Heempark deel 2 eens in de twee weken op zaterdag een
klusuurtje heeft van 9.30 tot 10.30 uur. 29 juni is de eerstvolgende en iedereen die het leuk
vindt is van harte welkom om te helpen. Er wordt ook een oproep via Facebook en de
website gedaan.
b. Jos Kruiswijk vraagt naar de ontwikkelingen van de houtbouw in de Kruidenbuurt:
Saskia Klitsie gaat er achterheen.
c. Riet Romijn merkt op dat het onderhoud van het Engelandpark niet uitgevoerd wordt
volgens het beheerplan. Yvonne van Schie neemt het op. Het is tevens een punt voor de
top 3 (zie agendapunt 1h).

Sluiting 21:30
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