NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 12 NOVEMBER 2019

Aanwezig wijkraad:

Yvonne van Schie (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester), Marijke Smit
en Emel Sari.
Overige aanwezigen: Buurtouders, Hakan Avci (Wijkagent) Lars Heeremans (Handhaving),
Roséanne Timmer-Aukes (Groen Links), André van Tintelen, Roel Schaart
(Verkeersgroep Schalkwijk en PvdA ), Sander van den Raadt (Trots).
Afwezig wijkraad:
Willy Kok (met bericht)
Afmeldingen:
Marja Stam (De Piramide), Martin Verbruggen
Verslag:
Marijke Smit

1. Opening + mededelingen voorzitter (Roel Schaart a.i.) + vaststellen agenda
Yvonne van Schie heet alle aanwezigen welkom,
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
• Terugblik of terugkoppeling over oktober/november 2019:
Informatieavond bewoners ontwikkeling Brusselstraat 1
In de voormalige basisschool en recent nog Buitenschoolse opvanglocatie, werd op 31
oktober j.l. een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden over de
nieuwbouwplannen op deze locatie betreffende 29 appartementen waaronder 7
appartementen voor re-integrerende mensen tot 28 jaar. Er werden impressies van de
geplande nieuwbouw getoond. Omwonenden zijn niet zo zeer tegen deze plannen maar
wilden wel hun zorgen uitspreken over de parkeerplaatsen en de openbare ruimte. Daarnaast
waren er ook bezwaren tegen de fietsenstallingen zoals die nu zijn ingetekend. De aanwezige
wijkraadsleden nemen hun input mee en kijken uit naar een vervolgbijeenkomst.
Klankbordgroep Winkelcentrum
Een update in vogelvlucht. Fase 1: Ceylonpoort/Floridablok/Bioscoop is klaar met heien van
de palen. Voorlopig even rust voor de omwonenden. Er is duidelijk veel aandacht voor groen.
Fraaie platanen op rij aan de Casablanca ´straat ’. Linden op een rij aan het horecaplein en
veel groen aan de waterkant aan de Briandlaan waar men trapsgewijs kan uitkijken over het
water. Ook mensen met scootmobiel en mensen die gebruik maken van rollator kunnen hier
komen via een traploze route.
Fietsroutes en wandelroutes moeten duidelijk zijn zodat hier geen misverstanden over
kunnen komen. In heel Schalkwijk worden die rood aangegeven, is onze eis. Vooralsnog is er
voor een andere variant gekozen (diverse soorten bestrating). Wij kijken uit naar de
volgende bijeenkomst om hier nog meer inzicht in te krijgen door duidelijke voorbeelden.
Op het plein is er een suggestie gedaan om de zgn. ‘bedriegertjes’ te plaatsen om het plein
nog meer uitstraling c.q. cachet te geven. In de zomer, niet geheel onbelangrijk, kan men
hiermee hittestress verminderen. We gaan nog onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren.
Op de site: haarlem.nl is gedetailleerd informatie te vinden over dit grote project dat in fasen
gebouwd gaat worden. De wijkraden hebben aangegeven op niet te lange termijn weer bij
elkaar te willen komen.
Evaluatie convenant 4 wijkraden en gemeente
Verbeterpunten zijn aangegeven en nieuwe afspraken zijn gemaakt.
Workshop Leven Op Water (Schouwbroekerplas) project
Op 11 november zijn aanwezigen tijdens de presentatie van stichting L.O.W gevraagd om
een collage/ moodboard te maken waarin wensen duidelijk in beeld kwamen omtrent
extensieve recreatie aan de Schouwbroekerplas oftewel ‘De put van Vink’. Op deze
bijeenkomst werd creatief uitdrukking gegeven aan de wens om “onderscheidend te willen
zijn met dit gebied; strandje, bestaande bomen en struiken, water- activiteiten als bijv.
zeilen, bijbehorende steigers, lichte horeca, unplugged muziek, kleinschalige cultuur. Dit
gebied is bereikbaar per fiets of te voet. Over de invulling van de noordzijde is nog niets
bekend, alleen wenselijk dat het een extensief toegankelijk (bijvoorbeeld voor wandelen)
gebied kan worden na sanering maar op dit moment zijn hier nog geen middelen voor.
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Startnotities Schipholweg en Toekanweg
De startnotities zijn erg laat ontvangen. De reacties hierop worden samen met die van de
Boerhaavewijk en de Verkeersgroep Schalkwijk opgesteld en worden zo spoedig mogelijk
naar alle fracties en belanghebbenden gestuurd.
Conferentie Participatieraad over mensen met verward gedrag
Tijdens deze bijeenkomst is een filmpje opgenomen waarvoor o.a. Yvonne van Schie is
geïnterviewd. Sprekers, waaronder hoogleraar Jim van Os, informeren hoe om te gaan met
verwarde mensen. Er is een school/een herstelacademie waar mensen leren hoe om te gaan
met hun eigen verwardheid.
Per 1 jan 2020 komt er een wet die verwarde mensen verplicht een behandeling te
ondergaan. Een aantal GZ-instellingen gaat dicht en mensen daardoor moet men vanuit hun
huis door hulpverleners behandeld gaan worden. Men voorziet nu al problemen. Hoe frequent
is de toezicht vanuit de hulpverleners en hoe wordt dat gecontroleerd en gaat men
handhaven? Nog teveel haken en ogen wat betreft uitvoering. Wij zullen het ook blijven
volgen hoe het in onze wijk gaat.
Inspreken commissie ontwikkeling inzake Tennispad en vervolg
Aan het Tennispadparkeerterrein, locatie voormalig Young Boys terrein, is langdurig overlast
geconstateerd. Namens Stichting Ecoring en omwonenden, heeft de wijkraad Europawijk bij
de commissie Ontwikkeling ingesproken over deze problematiek en oplossingen
aangedragen. In vervolg hierop is een brief aan de Raad gestuurd met de vraag hoe we dit
kunnen aanpakken. Nu is het aan de Raad om hier antwoord op te geven. We komen er nog
op terug
Top 3 voor 2020
Ieder jaar wordt er door de gemeente aan de wijkraden gevraagd waar het komend jaar
inzet op moet worden gepleegd in de wijk. Ideeën zijn van harte welkom.
Wijkraadleden gezocht
We zijn groeiende! Om een goede afspiegeling te zijn van de wijk hebben we u nodig. Kom
eens langs of stuur een mail. Als ‘betrokken’ bewoner meedoen, is ook een mogelijkheid. Het
is leuker dan u wellicht denkt!
Kerst inloop 17 december voor trouwe bezoekers en relaties wijkraad Europawijk
Uw aanwezigheid en input in het afgelopen jaar wordt door ons zeer op prijs gesteld. Vanaf
18.30 uur tot 21.00 uur willen wij graag het lopende jaar met u afsluiten onder het genot
van een hapje en drankje. Er wordt ook nog een uitnodiging gestuurd. Bent u van plan om te
komen, laat het ons dan via de mail weten.
Europakoerier bij de drukker, vanaf 15 november verspreid
We hebben dit keer een Europakoerier van 24 pagina’s gevuld met allemaal wijknieuws. De
sluitingsdatum voor kopij volgende editie is: 21 feb 2020.
2. Politie / buurtouders/ handhaving
Politie
De politie wil graag weten welke ‘Hotspots’ er zijn betreffende vuurwerkoverlast. Het wekelijkse
gezamenlijke inloopspreekuur bij de Wereld loopt niet storm. Politie is blijkbaar goed bereikbaar
op andere manieren. In het 4-wijkradenoverleg moet bekeken worden of men hier mee door wil
gaan. Overlast aan de Finlandstraat is gedurende een periode van een aantal weken 3x per dag
meegenomen in de ronde. Toch vraagt de Politie meldingen te blijven doen.
´Putploffen´ zijn gehoord, omgeving Frankrijklaan. Men wordt verzocht dit ook te melden.
Buurtouders
Buurtouders melden dat er over het algemeen geen overlast is. Wel ziet men veel grofvuil bij de
Polenstraat en Andorraflat voor het weekend. Foto’s hiervan worden doorgestuurd naar
Spaarnelanden. Op 31 december 2019 organiseren de Buurtouders weer activiteiten voor de
jeugd.
Handhaving
Handhaver Lars Heeremans is nu 6 maanden werkzaam in onze wijk/regio en vindt dat de
problematiek qua moeilijke jeugd meevalt. Hij geeft aan dat er wel overlast is van fietsen van
de leerlingen van de Rudolf Steinerschool bij de Vomar.
Algemene opmerking vanuit de vergadering: te weinig handhavers voor Schalkwijk zeker nu wij
zo groeiende zijn. Men stelt voor een quotum in te stellen gelijk aan wijkagenten. Per ..
bewoners/ … handhavers. Dit wordt meegenomen in het 4-wijkradenoverleg.
3. Notulen d.d. 8 oktober 2019 en actielijst
Tekstueel: geen opmerkingen
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Het verslag wordt met dank aan Joke ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.
6b: Bij struikelen over de elektriciteitskabel vanuit huis naar auto is de eigenaar van het
huis verantwoordelijk is de mening van de aanwezigen.
6c: Oplaadpalen die geplaatst worden gaan ten behoeve van 2 parkeerplekken. Deze
worden regelmatig door opgeladen auto’s vastgehouden en daarmee misbruikt.
Verkeersgroep Schalkwijk gaat zich in deze materie verdiepen. Qua tijd, ongelimiteerd een
plek innemen om zgn. te tanken is onaanvaardbaar. Suggestie: alternatieve parkeerschijf
voor opladen van auto. Op een website Afgegeven vergunningen om de laadpalen te kunnen
plaatsen zal Hakan, onze wijkagent, doorsturen..
Actielijst
2: loopt
28: wordt actueel.
67: schouw Top 3.
84: formaat en kwaliteit is niet goed, we gaan toch nieuwe vragen.
92: kan van de lijst
95: als wijkraad zullen we de bewoners van de Drielandenhoek verwijzen naar Spaarnelanden;
geveltuinen en plantenbakken vanuit Bewonersparticipatie.
96: ligt stil op het moment, informeren bij Jos Reckman – Rudolf Steiner
97: Sticker VVN op vuilnisbakken. De wijkraad zal 50 van die 30-km stickers bestellen en deze
uitgeven aan belangstellenden in het wijkraadskantoor. Bewoners zullen mettertijd hierover
worden geïnformeerd..
98: loopt nog.
4. Terugkoppeling 4WRO / Verkeersoverleg / Voorzittersoverleg
Verkeersoverleg
Ontwikkelzone Fluorterrein Schalkwijk Midden
Roel Schaart van de verkeersgroep Schalkwijk informeert ons over de plannen. Men kan
niet meer met de auto door het hele middengebied rijden. Op de fiets kan men wel hier
overal komen. In hele gebied komen zogenaamde lussen voor auto’s, zodat de auto niet in
het binnengebied kan komen, alleen naar parkeerruimtes.. Het noordelijke deel wordt
ontsloten door de Kennedylaan . Over de lus langs´ de Keizer´ is men sceptisch. Dit zal
men als lastig ervaren en gaat zeer waarschijnlijk op het milieu een belastende uitwerking
hebben. Daarnaast kan dit ook voor gevaarlijk verkeerssituaties leiden door over de
middenberm af te steken of direct om te keren bij verkeerslichten. De oversteek van het
Middengebied naar het Stadshart gaat een gigantische uitdaging worden. Tijdens de
vergadering was er veel draagkracht voor het verwezenlijken van een brug voor
voetgangers en fietsers tussen het winkelcentrum en Schalkwijk Midden. Het Mobiliteitsplan
moet duidelijkheid bieden. Vooral OVER de afzonderlijke ‘postzegels ‘ heen te kijken en
reëel beeld te krijgen over deze daadwerkelijke problematiek, blijft een uitdaging .
Fietslampjesactie scholen voorbereid
5 basisscholen in Schalkwijk doen mee met de leerlingen van groep 7 en 8 . De ongeveer
een uur durende verkeersles wordt gegeven aan de hand van verkeersituaties op beeld en
als cadeautje krijgen de leerlingen namens de 4 wijkraden een setje fietslampjes. En de
gouden tip : deze lampjes mogen niet flikkeren tijdens het fietsen. Het Logo: ZET JE LICHT
AAN kan met een mal en de bijbehorende spuitbus op straat worden gespoten.
5. Rondvraag
•
Sander van den Raadt vraagt of er een 0-meting is gedaan op de Europaweg. Roel Schaart
laat weten dat verschillende onderzoekbureaus hier aan meegewerkt hebben, met
verschillende uitkomst. Zoals het er nu uit ziet moet deze meting geactualiseerd worden.
•
Hoe is de verkenning betreffende busstation (HOV) hoek Schipholweg/Europaweg?
Daar is nog geen duidelijkheid over. Heeft o.a. te maken met rooilijnen die ontwikkelaars
niet willen opgeven. Ontwikkelingsvisie is Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Om
zoveel mogelijk mensen uit de auto te krijgen zou zo een knooppunt een goed idee kunnen
zijn. Nu eerst de onderzoeken afwachten op dit gebied van stromingen op
mobiliteitsniveau.
•
Is er overlast van parkeren rondom het Spaarne Gasthuis? Overdag wel merkbaar maar in
de avond valt het wel mee. We blijven het monitoren.
•
In diverse notities staat dat de gemeente in Schalkwijk gereguleerd parkeren als een
oplossing ziet. Wat houdt dit in? Dit kan inhouden dat er met parkeervergunningen en
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•

parkeertarieven gewerkt kan gaan worden. Het is echter een kwaliteit van Schalkwijk dat
we (buiten het parkeerterrein bij het winkelcentrum) vrij kunnen parkeren. Dit willen we
behouden en houden gereguleerd parkeren in de gaten.
Romolen Heempark II heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de Nationale Natuurwerkdag
op 3 november. Men heeft ondanks de regen in de ochtend, weer hard gewerkt. Paden
opgeschoond, overhangende takken weggehaald, de grote poel vrijgemaakt van zaailingen
en de takkenrillen aangevuld. Niet alleen voor de dagelijkse wandelaars maar ook voor de
leerlingen van de Mgr. Huibersschool zijn de paden weer goed toegankelijk om hun Dayly
Mile te lopen. Alle vrijwilligers enorm bedankt!

Sluiting 21:45

Actielijst
Nr.
2

Datum
8-11-16
9-10-18

28
67

9-5-17
13-11-18

84
91

14-5-19
10-9-19

95

8-10-19

96

8-10-19

97
98

8-10-19
8-10-19

99
100

12-11-19
12-11-19

101

12-11-19

Actie
Bosschage Praagplantsoen
Weg langs Praagplantsoen: per brief aan
Pré Wonen plan van aanpak vragen
Parkeren ziekenhuis i.v.m. woningbouw
Meegenomen naar overleg 4 voorzitter en
gemeente:
• Uitpuilende afvalcontainers achter
bedrijven Belgiëlaan
• Beplanting groenstroken Engelandlaan
• Afval in de buurt van Basilicumstraat
Plattegronden voor publicatieborden.
Brief naar de Provincie over invasieve
exoten
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
Reactie Raad op brief Tennispad
Uitnodiging kerstinloop (18:30-21:00 uur,
hapje en drankje) op dinsdagavond 17
december voor trouwe bezoekers
‘Hotspots’ betreffende vuurwerkoverlast
(oud en nieuw) aanleveren bij wijkraad
voor politie
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Wie
Yvonne

gemeente
Saskia

Wanneer
i.g.h.
eerst
checken
i.g.h.
i.g.h.

i.g.h.

bewoners met
mogelijke
ondersteuning
wijkraad
wijkraad
Yvonne
Yvonne
gemeente
wijkraad

i.g.h.
z.s.m.

allen

z.s.m.
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