NOTULEN JAARVERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
WOENSDAG 17 APRIL 2019
concept

Aanwezig wijkraad:

Roel Schaart (voorzitter a.i.), Saskia Klitsie (penningmeester),
Yvonne van Schie en Marijke Smit.
Aanwezig bewoners en betrokkenen: zie presentielijst
Afmeldingen:
Wijkraad Meerwijk, PvdA en Pré Wonen, Roséanne Timmer–Aukes
(Groen Links)
Verslag:
Joke van Wittmarschen
1.

Opening
Roel Schaart, opent de jaarvergadering. Hij legt uit dat hij vorig jaar door de wijkraad gevraagd
is om ad interim-voorzitter te worden en hij dit heeft geaccepteerd. Dit omdat Hugo Visscher in
juni 2018 naar het oosten van het land verhuisde en de beoogde voorzitter, Yvonne van Schie,
pas in mei voldoende tijd zou hebben om de functie uit te kunnen oefenen.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van wijkraadslid Johannes Albers op 26 november
2018 en leest vervolgens de toespraak voor die de wijkraad bij de crematie heeft gehouden .

2.

Verslag van activiteiten 2018
Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de wijkraad.
De wijkraadsleden halen een aantal punten uit het jaarverslag aan:
- Heempark Romolen deel 1:
Het is gelukt om gedurende de herinrichting van de Europaweg het park te sparen. Marijke
Smit dankt hiervoor Arjan de Boo van de gemeente Haarlem. Mede door de aanleg van het
voetpad langs de Europaweg, is het park groter geworden. De werkgroep heeft een goed
contact met Spaarnelanden. Wie zich aan wil sluiten bij de vrijwilligers om het park te
onderhouden is welkom.
- Sportvelden: dankzij de steun van de wijkraad en bewoners uit de wijk zijn de sportvelden
aan de Belgiëlaan geen stadscamping geworden. Vrij Waterland heeft een plan gemaakt
voor een natuureducatietuin en in samenwerking met andere organisaties (zie jaarverslag)
is dit gelukt. Afgelopen jaar is het contract met de gemeente getekend. Wie weet kan er
van de zomer fruit geplukt worden.
- Watermeterfabriek (hoek Belgiëlaan – Noord-Schalkwijkerweg): het gebouw is een
monument en de gemeente wil het verkopen. Hiervoor is o.a. het bestemmingsplan
aangepast naar horecabestemming. De wijkraad en de bewoners aan de overkant van het
Spaarne zijn voor lichte horeca in verband met mogelijke parkeer- en geluidsoverlast bij
een zwaardere bestemming. Er loopt nog een gerechtelijke procedure die is aangespannen
door de bewoners aan de overkant van het Spaarne.

3.

Financiën 2018
Saskia Klitsie, penningmeester, licht de jaarrekening toe.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
a. De kascommissie 2018, bestaande uit de heren Timmerman en Van Tintelen verklaren de
financiële stukken te hebben gecontroleerd en stellen voor de penningmeester en het
bestuur decharge te verlenen. Alle aanwezigen gaan met applaus hiermee akkoord.
b. De kascommissie voor 2019 zijn de heer Van Tintelen en mevrouw Hamersma.

4.

Samenstelling wijkraad
Hanna Hamersma en Hugo Visscher hebben van de wijkraad afscheid genomen.
Johannes Albers is overleden.
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Emel Sari wil graag toetreden tot de wijkraad, waarmee de aanwezigen unaniem akkoord gaan.
Conform artikel 6 van de wijkraadsverordening heeft de wijkraad uit zijn midden
Yvonne van Schie tot voorzitter gekozen.
De wijkraad bestaat nu uit: Yvonne van Schie (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Emel Sari en Marijke Smit..
5.

Vooruitkijken 2019
Zie het jaarverslag gepubliceerd op de website. Aanvullingen:
- De Europaweg tussen de Schipholweg en het winkelcentrum wordt een stadsstraat
(enkelbaans) met woningbouw aan de oostzijde, de Schipholpoort en de plek waar nu het
Rijkswaterstaatgebouw staat. Dit brengt veel veranderingen voor de wijk. De Amerikaweg
zal gebruikt worden om Schalkwijk te ontsluiten. De vier wijkraden houden gezamenlijk in
de gaten, dat dit zo goed mogelijk gebeurt. Roel Schaart wijst op de inspraakavonden die
binnenkort komen en geweest zijn.
- De bouw van Schalkstad gaat hopelijk snel van start. De voorbereidingen voor de bouw
(verleggen van kabels en leidingen) zijn klaar.
- Schouwbroekerplas (Put van Vinck): de wijkraden van Europa- en Molenwijk trekken
samen op in de besprekingen met Stichting Leven op Water die voor dit gebied plannen
heeft (zie jaarverslag voor de plannen).
- Nieuwbouw SIG (Stichting Individuele Gezondheidszorg): de cliënten die op de
Engelandlaan woonden zijn verhuisd naar het IJslandpark. Behalve woningen voor cliënten
worden er ook 12 appartementen gebouwd op de oude locatie (Schalkse Hoek). Voor de
nieuwe appartementen zijn alleen de hoogste inschrijvers uitgenodigd om in aanmerking
te komen voor kopen. De wijkraad heeft deze manier van verkoop aangekaart bij de
politiek. Jos Wienen reageert dat dit een uitzondering is geweest.
- Schoonmaakactie 7 mei: Spaarnelanden, basisschool de Piramide, de Rudolf Steinerschool,
handhaving, Dock, de woningcorporaties en Buurtbedrijf gaan samen het zwerfafval
opruimen in het gebied rondom de scholen en de Belgiëlaan. Iedereen is welkom om te
komen helpen.

6.

Thema jaarvergadering Veiligheid
Jos Wienen, stadsdeelwethouder van Schalkwijk en portefeuillehouder Veiligheid houdt een
inleiding op het thema veiligheid. Hij vertelt dat door samenwerking met handhaving, politie
en jongerenwerk, jongerenoverlast in Europawijk is aangepakt. Jos Wienen vindt dat veiligheid
in verbinding staat met leefbaarheid en de leefomgeving en daarom is het goed dat de
wijkraad samenwerkt met het gebiedsteam Schalkwijk van de gemeente.
Presentatie door Lynn van Meijgaart, onderzoeker en beleidsadviseur van de afdeling
Veiligheid en Handhaving van de gemeente Haarlem.
Handhaving:
Schalkwijk heeft zes wijkhandhavers. Overdag is er altijd een koppel in de wijk aanwezig. Ook
draaien zij avonddiensten. Zij letten op:
- (grof) afval;
- fietsen en scooters die lang op een plek staan;
- fietswrakken;
- honden die loslopen of waarvan de ontlasting niet door de baas opgeruimd wordt. Dit
laatste gebeurt in burger, omdat er op heterdaad betrapt moet worden om te kunnen
bekeuren;
- hotspots (plekken waar vaak veel grof afval ligt.
- jeugdoverlast (n.a.v. meldingen)
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Lynn van Meijgaart geeft vijf stellingen over veiligheid in Europawijk waarmee ze het beeld van
Europawijk in cijfers wil geven. Ze merkt daar wel bij op dat cijfers niets zeggen over het
veiligheidsgevoel.
Stelling 1:
In vergelijking met andere wijken in Schalkwijk is het aantal
woninginbraken in Europawijk laag.
- Waar.

Stelling 2:
Het aantal woninginbraken in Europawijk is de afgelopen
vier jaar (‘15-’18) flink gedaald
- Waar
Het kan zijn dat de bewustwording- en
preventiecampagnes van de gemeente zijn vruchten
afwerpt. De gemeente gaat hiermee door want elke
inbraak is er 1 te veel.

Stelling 3:
Het aantal meldingen van burenruzies in Europawijk is de
afgelopen drie jaar afgenomen
- Niet waar
Van de 48 meldingen in 2018 hebben 24 meldingen met drie
families te maken.
Als er een burenruzie is wordt mediation ingeschakeld. De
landelijke politiek is nu bezig met wetgeving, waardoor in zeer
speciale gevallen de burgemeester regels kan opleggen.
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Stelling 4:
Het aantal meldingen van afvaloverlast is de laatste drie
jaar afgenomen
- Niet waar
In 2018 zijn er 140 geregistreerde controles bij de
hotspots geweest. Daarvan werd 22 keer afvaloverlast
geconstateerd. Er zijn acht boetes gegeven op
bijplaatsingen. Blijkbaar hebben niet alle mensen een
pasje om de container te openen en zetten zij de
vuilniszak naast de container, waardoor de volgende
denkt dat de container vol is en ook zijn vuilniszak ernaast zet. Vijfmaal per week gaan
Spaarnelanden en handhaving samen door de wijk om hier op te controleren en ook de
wijkteams van Spaarnelanden letten hierop.
Jos Wienen vult aan dat bewoners elkaar kunnen aanspreken: ‘Als we met z’n allen willen dat
er minder afvaloverlast is, dan kunnen wij daar met z’n allen wat aan doen”. Tevens verzoekt
hij om aan handhaving door te geven als je weet dat iemand het afval verkeerd deponeert,
zodat handhaving die persoon kan aanspreken.
Lynn van Meijgaart vult aan dat het hoge cijfer ook kan betekenen dat er meer mensen zijn
gaan melden.
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Stelling 5:
Het aantal meldingen van
jeugdoverlast is in het afgelopen
jaar in Europawijk toegenomen.
- Niet waar.
In Europawijk zijn de volgende
maatregelen genomen om
jeugdoverlast tegen te gaan.
- samenscholingsverbod;
- verblijfsontzegging van
bepaalde personen;
- plaatsen hekwerk op plekken
waar jongeren overlast geven;
- verlichting;
- picknicktafel, om de jongeren te verleiden daarheen te gaan;
- Streetcornerwork/jongerenwerk;
- buurtouders.
Vragen
- Heeft Spaarnelanden weekenddienst?
Antwoordt van Marieke van der Kaa van Spaarnelanden: ja.
Vervolgens wordt de opmerking gemaakt dat naast een niet-functionerende container
zakken stonden die in het weekend door vogels waren opengemaakt. Er was hier melding
van gemaakt.
- Melding: autosloopmateriaal in de Kamillevaart ter hoogte van de Basillicumstraat.

7.

Rondvraag
- Is er al iets bekend over het plan van de herinrichting van de Belgiëlaan,
President Kennedylaan en F. van Adrichemlaan (van Spaarne tot Ringvaart)?
Aernoud Kuiper, gebiedsmanager van de gemeente Haarlem verwacht dat de plannen voor
de zomer naar buiten komen.
- Waarom ligt de bouw bij het winkelcentrum stil?
Aernoud Kuiper antwoordt dat voor het Floridablok en het bioscoopblok een vergunning is
aangevraagd. Na de zomer begint het heien.
Voor de zuidstrook (rond V&D) worden nu plannen gemaakt.
- Hoe staat het met de markthal?
Aernoud Kuiper antwoordt dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden om een
markthal mogelijk te maken. Hier is de gemeente nu mee bezig.
- Complimenten aan de gemeente voor het opknappen van het Engelandpark.

8.

Overdracht voorzitterschap
Roel Schaart overhandigt de voorzittershamer aan Yvonne van Schie en spreekt de wens uit om
de mooie wijk nog meer te verbeteren. Yvonne van Schie reageert dat zij aan de weg zal gaan
timmeren om Europawijk mooi op de kaart te zetten.

9.

Sluiting
Roel Schaart dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de jaarvergadering om 21.40 uur.
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