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1. Opening + mededelingen voorzitter vaststellen agenda
Yvonne van Schie opent de eerste vergadering na het zomerreces met een hartelijk welkom.
Agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
a. Terugblik juli/augustus:
De buurtcamping in de tweede week van juli bij de Molenplas was zeer geslaagd.
19 juli hield basisschool De Wijzer een crowdfondswerving en de wijkraad mocht
daar publiciteit geven.
1 september Schalkwijk aan Zee. Ook een geslaagde dag. De wijkraad heeft
geholpen met op- en afbouwen van de tent en een kraam bemand.
b. Domus-plus opvang: de gemeente vraagt de wijkraden en bewoners van Haarlem waar in
Haarlem een woonvoorziening voor mensen met meerdere diagnoses en een licht
verstandelijke beperking. Gezien de criteria die de gemeente heeft meegestuurd vindt de
wijkraad het niet verstandig als deze woonvoorziening in Schalkwijk komt.
c. Bomen: op diverse locaties in Schalkwijk houdt de gemeente bijeenkomsten voor bewoners
om hen te informeren welke populieren en wilgen moeten verdwijnen. Waar het de bomen
in parken betreft neemt de wijkraad waar. Het betreft in eerste instantie 343 bomen en
voor elke te kappen boom heeft de gemeente een A-viertje gemaakt met de redenen voor
kap. Zie voor het plan: https://www.haarlem.nl/bomen-in-schalkwijk/.
d. World Clean Up Day op 21 september: Yvonne van Schie zal informeren wat de andere
wijkraden doen. In Europawijk is er een bewoner die op eigen initiatief een opruimdag rond
het Heempark organiseert.
e. Nieuwe Democratie: de wijkraad bekijkt onderling wie naar deze bijeenkomsten gaat.
Yvonne van Schie merkt op dat de burgemeester heeft gezegd dat de wijkraden kunnen
blijven bestaan, maar het wel nieuwe kansen voor de wijken geeft.
f. Panorama lokaal is een prijsvraag geïnitieerd door het rijk: Hoe maken we de stadsranden
klaar voor de toekomst? De Schouwbroekerplas en de Texelhof (Molenwijk) zijn aangemeld
voor deze prijsvraag.
g. Europakoerier: er komt een sociale kaart in het nieuwe nummer. Kopij kan tot medio
oktober ingestuurd worden. De Europakoerier verschijnt in december.
h. Wijkraadsleden gezocht: de wijkraad heeft de zomer goed gebruikt om publiciteit te geven.
Er zijn veel flyers verspreid en mensen persoonlijk aangesproken.
2. Politie/ buurtouders/ handhaving
a. Het is een rustige zomer geweest. De inbraken zijn op een hand te tellen.
b. N.a.v. het vermoeden van een wietplantage: melden, al of niet anoniem, via de website van
de politie.
c. Melding van overlast van scooterrijders en schreeuwende jongeren tussen 23.00 en 01.00
uur bij de Engeland- en Nederlandlaan.
d. Lachgas en overlast van de gebruikte patronen en ballonnen die op straat liggen: de
gemeente is bezig om iets op te nemen in de AVP.
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N.a.v. overlast gevende bewoner: inschakelen van sociaal wijkteam of de woningcorporatie.
Melding aanhanger op straat: zelf melden
N.a.v. overlast jongeren op de parkeerplaats bij het Tennispad: de parkeerplaats heeft geen
functie meer en nodigt uit tot hangen. Afgesproken wordt dat men elke dag meldt en het
advies is om de bewoner en de wijkraad te laten inspreken bij de commissie ontwikkeling,
om de invulling/bestemming van de parkeerplaats te wijzigen.

3. Notulen d.d. 11 juni 2019 en actielijst
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
N.a.v.:
De groenstrook bij de Duitslandlaan: Yvonne van Schie meldt aan Spaarnelanden dat zij naar de
wens van de bewoners, de strook ruig kan houden.
Actielijst
58: Afgesproken wordt dat de wijkraad een officiële brief naar de gemeente/Spaarnelanden
stuurt, omdat bijna alle afvalbakken te weinig geleegd worden.
74: Vervuiling achter de winkels Belgiëplein: is opgelost. Kan van de lijst.
84: De gemeente is nog bezig om plattegronden voor de publicatieborden te leveren.
Afgesproken wordt dat de kinderen van De Piramide een ludieke plattegrond van de wijk
maken voor de publicatieborden.
86: Stukje over de opvolging van meldingen bij de politie is geplaatst on de Europakoerier. Kan
van de lijst.
87: Er zijn geen klachten over het speeltoestel op het Ankaraplantsoen. De actie kan van
de lijst.
88: Reactie op de plannen Europawegzone is gebeurd. Actie kan van de lijst.
89: Ex-wijkraadsleden zijn benaderd over de afspraken die gemaakt zijn over de herplant van
de bomen Spaarnegasthuis. Helaas zonder specifiek resultaat. Actie kan van de lijst. Wel in
de gaten houden bij herontwikkeling Spaarnegasthuis t.z.t.
91: Uitvoering beheerplan Engelandpark: de gemeente is van mening dat het een plan is en
geen contract of vaste afspraak en zich niet aan het plan hoeft te houden. Inmiddels staan
er twee invasieve exoten in het park. De wijkraad gaat het bij de Provincie aankaarten.
4. Notulen jaarvergadering d.d. 17 april 2019
Tekstueel: geen opmerkingen
N.a.v.:
Agendapunt 7, plan Meijer: dit plan behelst de inrichting van de Belgiëlaan, Kennedylaan en
Floris van Adrichemlaan en het plan heet nu: ‘Dwars door Schalkwijk’. De plannen zouden er
voor de zomer komen, maar niemand heeft nog iets vernomen. Yvonne van Schie neemt
contact met de gebiedsmanager op over de status.
5. Terugkoppeling 4WRO/ Verkeersoverleg
Geen nieuws wegens de vakantie.
6. Projecten
Fluorterrein
Zowel de wijkraden als de werkgroep Verkeer en Vervoer hebben een reactie op de plannen
gegeven. De gemeente heeft allen voor een gesprek uitgenodigd. In het vervolg zullen reacties
samengevoegd worden.
Europawegzone
De wijkraad heeft een reactie op de plannen naar de gemeente gestuurd. Tot op heden is er nog
niets teruggehoord.
Winkelcentrum/Schalkstad
De eerste paal is geslagen en voor de officiële bouwopening krijgt de wijkraad binnenkort een
uitnodiging.
Spaarnegasthuis: zie actielijst
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Schouwbroekerplas (LOW)
In juli is de wijkraad op excursie geweest naar locaties in Amsterdam, die als referentie kunnen
dienen voor de plannen van LOW (stichting Leven op het Water).
Brusselstraat
Het betreft de locatie op nummer 1. De projectontwikkelaar wil 29 units bouwen voor mensen
tot 35 jaar. Zij krijgen een tijdelijk huurcontract. 25% van de units is voor mensen met een
beperking die willen re-integreren. Dit is een eis vanuit de gemeente. Zodra de
welstandscommissie (ARK) met de plannen akkoord is, gaat de projectontwikkelaar de
omwonenden informeren.
Schalkse Hoek (SIG)
De nieuwbouw gaat volgens planning en alle plekken zijn al gereserveerd.
Rudolf Steiner Nieuwbouw
Bewoners willen een oplossing voor de ‘Kiss & Ride’. Zij verwachten verkeerschaos. De
gemeente zal hiervoor met een oplossing moeten komen.
7. Rondvraag
a. Willy Kok vertelt dat n.a.v. een melding bij de gemeente over een verwaarloosde
boomspiegel, Spaarnelanden geld heeft gekregen om deze aan te pakken.
b. Martin Verbruggen meldt dat er opnieuw kuilen in het wegdek van de Schotlandstraat zijn.
Yvonne van Schie heeft van de gemeente vernomen dat deze straat (riool) pas in 2028
aangepakt wordt, dus tot die tijd blijven de kuilen waarschijnlijk gevuld worden.
c. Marja Stam meldt dat er 27 september een nazomerfeest op de basisschool De Piramide is.
De wijkraad is uitgenodigd. Het feest is van 15.00 tot 18.00 en het thema is Mexico.
d. Saskia Klitsie meldt dat de basisschool De Wijzer op eigen terrein gaat uitbreiden. Er komen
lokalen bij en een gymzaal.
e. Saskia Klitsie vraagt of Yvonne van Schie de verwachting van de groei van de sport wil
meenemen naar het Vier Wijkradenoverleg van 19 september. Het thema van dit overleg is
sport.
f. Roséanne Timmer–Aukes meldt dat morgenavond Groen Links de ontwikkelzone ’s van
Haarlem bespreekt.
Sluiting 21:45
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