NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 8 OKTOBER 2019
Vastgesteld 12 november 2019
Aanwezig wijkraad:

Yvonne van Schie (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester), Willy Kok,
Emel Sari en Marijke Smit.
Overige aanwezigen: Hananja, Corine de Jong, Linsey Timman (wijkagent), Joyce van Leuveren,
Roel Schaart (wg Verkeer en Vervoer en PvdA), Marja Stam (De Piramide),
André van Tintelen en Martin Verbruggen.
Afwezig wijkraad:
Afmeldingen:
Rosa Scheper (coördinator handhaving Schalkwijk), de buurtouders en
Roséanne Timmer–Aukes (Groen Links)
Verslag:
Joke van Wittmarschen

1. Opening + mededelingen voorzitter vaststellen agenda
Yvonne van Schie opent de vergadering met een speciaal welkom voor Willy Kok, die de
wijkraad als aspirant wijkraadslid komt versterken.
Agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
a. Terugblik september:
- World Clean Up Day 21 september: op initiatief van een bewoner uit Europawijk zijn er
met zes bewoners, negen vuilniszakken vuil opgeruimd. Er komt een artikel over dit
initiatief in de Europakoerier.
- Nieuwe Democratie: op 24 september zijn wijkraadsleden naar de bijeenkomst geweest.
Het was zeer inspirerend en leerzaam. Zo is er bijvoorbeeld begrip gekweekt voor de
dilemma’s van burgers, ambtenaren en politiek.
- Floridablok: na 25 jaar plannen maken en problemen oplossen is in september de eerste
paal geslagen. De wijkraad wil het initiatief nemen voor bedriegertjes (kleine
waterfonteinen) en kunst die het winkelcentrum zoals ook in het centrum van Haarlem
al op meerdere plekken is gerealiseerd en zo het centrum van Haarlem te verbinden.
- Nazomerfeest basisschool De Piramide: het was een geslaagd feest en ook hierover
komt een stukje in de Europakoerier.
- De wijkraad heeft een mail gestuurd naar Vrij Waterland en de Rudolf Steinerschool
over het nakomen van afspraken in het gebied van de educatie- en pluktuinen.
Leerlingen lopen door de volkstuinen en om de noodlokalen is een plein aangelegd
zonder rekening te houden met de waterafvoer. Nu met komende herfst in de gaten
houden.
b. Bomenkap Schalkwijk: in de vorige vergadering werd verteld dat er 434 populieren en
wilgen in geheel Schalkwijk zouden worden gekapt. Inmiddels hebben de bomenridders
opgemerkt dat de eisen om te kappen te hoog waren. De eisen zijn aangepast en nu
worden er 100 bomen gekapt waarvan 36 in Europawijk. Drie bomen zijn overigens al
omgewaaid. De te kappen bomen krijgen een roze markering.
c. Europakoerier: tot 14 oktober kan kopij ingeleverd worden.
d. Wijkraadsleden gezocht: met Willy Kok heeft de wijkraad vijf wijkraadsleden en voldoet
daarmee weer aan de verordening op de wijkraden. De wijkraad blijft nog wel op zoek naar
versterking.
e. Evaluatie nieuwe opzet Vier Wijkradenoverleg: het idee om alleen themabijeenkomsten te
organiseren en daarna nog even te blijven om op een informele manier zaken met de
diverse organisaties uit te wisselen werkt niet. Het nieuwe voorstel is om in 2020 het
overleg om en om te doen: themabijeenkomst en een overleg met agendapunten.
2. Politie/ buurtouders/ handhaving
a. Er zijn bij de politie meer meldingen over jeugdoverlast binnengekomen. Het gaat dan om
blowen en lachgas.

conceptnotulen wijkraad Europawijk

8 oktober 2019

blz. 1 van 4

b.

Complimenten aan Hakan Avci, voor het adequaat oppakken van de melding over de
wietplantage.

3. Notulen d.d. 10 september juni 2019 en actielijst
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
2: De wijkraad heeft per mail aan Pré Wonen het plan van aanpak Praagplantsoen en de
straat daarnaast gevraag. Wordt in de gaten houden.
58: Volle afvalbakken: de afspraak met Spaarnelanden is gemaakt dat de wijkraad een foto van
een volle afvalbak met tijdstip en plaats naar Spaarnelanden stuurt. De afvalbak wordt dan
binnen twee uur geleegd. De bewoners van Europawijk worden opgeroepen om foto’s te
mailen naar info@wijkraadeuropawijk.nl. De actie kan van de lijst.
N.a.v. kleppen op de afvalbakken, zodat vogels het afval er niet uithalen: de gemeente
heeft hier geen budget voor en laat het afval naast de afvalbakken liever opruimen.
Europawijk heeft als uitzondering één afvalbak met klep gekregen en die werkt goed.
84: De kinderen van de basisschool De Piramide hebben tekeningen gemaakt over hoe zij
Europawijk beleven. Deze tekeningen komen in de publicatieborden totdat de
plattegronden van de gemeente zijn aangekomen.
90: De sloop van de houten huizen in de Kruidenbuurt begint aanstonds. Tot de nieuwbouw in
2020 zal op de dan kale bouwgrond bloemen gezaaid worden.
92: Parkeerplaats Tennispad: eind oktober gaat de wijkraad naar de commissie ontwikkeling.
93: Groenstrook Duitslandlaan: morgen gaat een gemeenteambtenaar met twee bewoners de
groenstrook bekijken. De wijkraad wordt op de hoogte gehouden. De actie kan van de lijst.
94: Dwars door Schalkwijk is wegens gebrek aan financiën en de ontwikkeling van de
Europawegzone even ‘on hold’ gezet. Zodra er weer schot in komt zal Willy Kok dit
opnemen. Kan van de actielijst.
4. Terugkoppeling 4WRO/ Verkeersoverleg
Verkeersoverleg
a. De lessen op de basisscholen (groep 7/8) over gezien worden in het verkeer worden ook dit
jaar weer gegeven.
b. De werkgroep mist de terugkoppeling en borging met het Vier Wijkradenoverleg.
c. Middengebied: de werkgroep heeft een reactie gegeven op het stedelijk bouwkundig plan
Fluorterrein. Volgens dit plan is het alleen mogelijk om het Middengebied naar de
Schipholweg uit te rijden via de weg langs de Snuffelmug en vervolgens om het
Middengebied heen rijden via de Amerikaweg, Aziëweg en Europaweg. Nota bene wordt de
Europaweg straks een eenbaansweg. De werkgroep is niet gevraagd om mee te denken in
het voortraject. De projectleider bleek niet eens te weten dat de Europaweg een
eenbaansweg wordt. Ook kunnen vrachtwagens straks niet meer in het gebied parkeren en
er wordt hen geen alternatieve locatie aangeboden.
Vier Wijkradenoverleg
In het kader van de nieuwe democratie stelt de gemeente een budget ter beschikking voor de
wijkraden die met een plan komen. De vier voorzitters gaan dit uitwerken.
5. Projecten
Belcanto
De wijkraad heeft uit de krant vernomen dat Dura Vermeer het Belcantogebouw koopt en daar
700 woningen (i.p.v. 300) wil bouwen. Dit zou moeten betekenen dan de andere bouwplannen
in het Middengebied gewijzigd kunnen worden, omdat er afspraken zijn gemaakt over het totaal
aantal woningen, parkeerplekken, groen, horeca, bedrijven en dergelijke in dit gebied.
Fluorterrein
De nota van beantwoording op de reactie van de wijkraden is binnengekomen. De meeste
opmerkingen zijn niet ontvankelijk, omdat het al in het plan is opgenomen. Zowel de vier
voorzitters van de wijkraden van Schalkwijk als de werkgroep Vervoer en Vervoer worden
uitgenodigd voor een gesprek.
Europawegzone: de wijkraad wacht nog het antwoord van de reactie.
Winkelcentrum/Schalkstad: zie agendapunt 1a.
Spaarne Gasthuis: geen nieuws
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Panorama Lokaal/Schouwbroekerplas (LOW)
Panorama Lokaal is een project vanuit het rijk om wijken die in de jaren 60 en 80 gebouwd zijn
een impuls te geven. Haarlem wil een plan voor het gebied Texelhof/Waddenstraat/
Schouwbroekerplas indienen. Als het rijk voor dit plan kiest dan krijgt de gemeente financiën
om het plan uit te voeren. De wijkraden hebben op 3 oktober meegedaan aan de brainstorm
voor dit plan.
Brusselstraat 1
De welstandscommissie (ARK) is akkoord met de plannen voor het bouwen van 29 units voor
mensen tot 35 jaar. 25% van de units is voor mensen met een beperking die willen reintegreren. De projectontwikkelaar organiseert op 31 oktober een informatieavond voor de
omwonenden.
Schalkse Hoek (SIG): loopt, geen bijzonderheden.
Rudolf Steiner Nieuwbouw: geen nieuws.
6. Rondvraag
a. Yvonne van Schie meldt dat er een laadpaal voor elektrische auto’s op de Schotlandstraat
komt.
b. Martin Verbruggen vraagt wie aansprakelijk is als iemand struikelt over het snoer van de
elektrische auto die opgeladen wordt. Het betreft dan het snoer van een woning naar de
auto. Geen van de aanwezigen weet het antwoord.
c. Saskia Klitsie vraagt of de werkgroep Verkeer en Vervoer mee kan nemen hoe om te gaan
met het verdwijnen van parkeerplaatsen door ondergrondse containers en plekken voor
elektrische auto’s die opgeladen worden.
d. Yvonne van Schie meldt dat de bijeenkomt op 9 november in de Ontmoetingskerk niet
doorgaat.
e. Yvonne van Schie meldt dat de Watermeterfabriek einde dit jaar waarschijnlijk in de
verkoop gaat.
f. Yvonne van Schie meldt dat er een verzoek van bewoners van de Frankrijklaan is om
hekken te plaatsen, om te voorkomen dat scooters over de stoep rijden. Wij kunnen hier als
wijkraad in ondersteunen.
g. Marijke Smit vraagt of de wijkraad nog invloed kan hebben op de verkeerssituatie tijdens de
bouw van de Rudolf Steinerschool. Het bouwverkeer en de bus kan de verkeerssituatie
namelijk onoverzichtelijk maken. Roel Schaart antwoordt dat het de verkeerspolitie is die
hiernaar moet kijken. Afgesproken wordt dat de wijkraad aan de Rudolf Steinerschool
vraagt om de verkeerssituatie goed te regelen en als voorbeeld de Schalkse Hoek te nemen.
h. Marja Stam meldt dat de inspectie op de basisschool De Piramide is geweest en het
predicaat goed heeft gegeven.
i. André van Tintelen stelt voor om 30 km stickers te bestellen, zodat bewoners deze op hun
rolcontainers kunnen plakken. Yvonne van Schie vraagt de stickers aan bij Veilig Verkeer
Nederland en als dat lukt kunnen de bewoners van Europawijk dan de stickers bij de
wijkraad ophalen.
j. Saskia Klitsie meldt dat er 2 november weer een landelijke natuurwerkdag is en dat het
Heempark dit jaar weer hieraan meedoet.
k. Martin Verbruggen zag in het Engelandpark mensen met rode hesjes bij de bruggen kijken.
Toen hij ze vroeg wat ze deden zijden ze dat ze de bruggen controleerden en dat alle
bruggen in het park goedgekeurd zijn.
l. Hananja vraagt de wijkraad mee te denken over het tegengaan van ongedierte in de flat.
Ymere wil niks doen zolang bewoners hun vuilnisbakken op de balkons zetten. De wijkraad
zal ook contact opnemen met de corporatie.
m. Joyce van Leuveren vraagt naar de drempels op de Engelandlaan. Ze wordt kort bijgepraat
en doorverwezen naar de gemeente.
Sluiting 22:00
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Actielijst
Nr.
2
28
67

84
91

Datum
8-11-16
8-10-19
9-5-17
13-11-18
11-6-19

14-5-19
11-6-19
10-9-19

92

10-9-19

95

8-10-19

96

8-10-19

97
98

8-10-19
8-10-19

Actie
Bosschage Praagplantsoen
Weg langs Praagplantsoen
Parkeren ziekenhuis i.v.m. woningbouw
Meegenomen naar overleg 4 voorzitter en
gemeente:
• Beplanting groenstroken Engelandlaan
• Afval in de buurt van Basilicumstraat
Plattegronden voor publicatieborden.
Uitvoering beheerplan Engelandpark
Brief naar de Provincie
Parkeerplaats Tennispad: inspreken cie
ontwikkeling voor andere bestemming
wegens overlast
Hekken stoep Frankrijklaan

Aan RS vragen het verkeer tijdens de
bouw goed te regelen
Sticker 30 km bij VVN opvragen
Contact opnemen met Ymere over
overlast bewoners

Wie

Wanneer

Pré Wonen

i.g.h.
i.g.h.

gemeente
wijkraad

i.g.h.
i.g.h.
i.g.h.
17 sept

Saskia

Eind
oktober

bewoners met
mogelijke
ondersteuning
wijkraad
wijkraad
Yvonne
Yvonne

Inventarisatie top 3 voor 2020 vooralsnog:
overlast van groepen jongeren die dealen e.d.;
aanpak fietsen en scooteren op de stoepen en door het Engelandpark;
uitvoering beheerplan Engelandpark.
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