NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 10 DECEMBER 2019
Concept

Aanwezig wijkraad:

Yvonne van Schie (voorzitter), Marijke Smit, Emel Sari, Willy kok en
Martin Verbruggen ( aspirant leden)
Overige aanwezigen:
Riet Romeyn (bewoner), Hanna Hamersma (bewoner) Rosa Scheper
(Handhaving), Linsey Timman (Politie), André van Tintelen (bewoner),
Roel Schaart(Verkeersgroep Schalkwijk en PvdA ).
Afmeldingen met bericht : Saskia Klitsie (penningmeester), Marja Stam (De Piramide), Henk
Timmerman
Verslag:
Willy Kok en Marijke Smit.

1. Opening en mededelingen voorzitter en vaststellen agenda
Yvonne van Schie heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Terugblik of terugkoppeling periode 12 november – 10 december 2019
- Evaluatie Top 3 2019:
Pilot van prullenbak met klep aan de laan van Berlijn geeft goede resultaten.
De achterkant van de winkels aan de Italiëlaan heeft een armoedige, rommelige uitstraling. Het
plan is om winkeliers en bewoners bij de ideeën te betrekken.
In de Polenstraat en Ruslandstraat heeft men erg last van ratten door het over de balkons
gooien van voedsel en het verzakte riool. Hier is nog steeds op korte termijn geen oplossing
voor. Proberen bewoners aan te blijven spreken om geen voedsel op straat te gooien.
- Wijkraadsleden gezocht: Flyers worden gemaakt voor het aantrekken van nieuwe
wijkraadsleden. Via onze website en facebook wordt hier ook aandacht voor gevraagd.
- Kerstinloop Wijkraad Europawijk: iedereen die het afgelopen jaar betrokken is geweest bij de
wijkraadszaken en/of wijkraadbijeenkomsten hebben bijgewoond, is van harte welkom op onze
kerst-inloop 17 december vanaf 19.00, Nederlandlaan 226
- Project groen Duitslandlaan:
In samenspraak met de gemeente hebben bewoners plan gemaakt om bestrating, paden en
groen te verbeteren. Binnenkort worden bollen geplant. Het oorspronkelijk plan van de
gemeente werd door de omwonenden niet met enthousiasme ontvangen en is dus aangepast.
De wijkraad heeft overigens bij wethouder Snoek het verzoek gedaan om bollen, die in het
verleden door ex- wethouder Sikkema beschikbaar zijn gesteld, door te zetten om de wijk op
een aantal plekken te verfraaien.
- Vrijwilligers in het zonnetje: namens de Gemeente, Buuv, Vrijwilligers centrum werd er
zaterdag 8 dec. j.l. een welbezochte vrijwilligers bijeenkomst gehouden met als thema
Jij bent een Ster*, de wijkraadleden die daar niet bij konden zijn krijgen alsnog een
sterrenaandenken uitgereikt in deze vergadering.
- Update Dock o.m. activiteiten Laan van Berlijn:
De wijkraad heeft overleg gevoerd met Wendy Prince Pot van welzijnsorganisatie Dock. Hieruit
bleek dat er een hoge drempel bestaat bij de jongeren om in gebouw De Wereld activiteiten te
komen bezoeken i.v.m. de aanwezigheid van veel ouderen. De jongeren voelen zich er niet
thuis. Voor jongeren slaat het gebouw van Dock aan de Athenestraat meer aan. Voor
pubermeiden worden hier leuke activiteiten georganiseerd. De Piramide heeft hierbij een
ondersteunende rol. Wrang is dat de Europawijk veel jongeren heeft maar geen buurthuis voor
deze doelgroep. Na de sloop van het voormalig jongerencentrum aan de Laan van Angers is er
niets structureels voor de jongeren teruggekomen. Op deze oude plek echter rust nog de
bestemming jongeren en nieuwbouw. In de wetenschap dat de Kleine Ringvaart wellicht ook
de deuren gaat sluiten zal de wijkraad dit bij de gemeente onder de aandacht brengen, kijken
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wat de mogelijkheden zijn van een buurthuis voor deze doelgroep, mogelijk aan de Laan van
Angers, dan wel verbouw van het pand aan de Athenestraat. Van de zijde van de politie wordt
aangegeven dat een jongerenvoorziening als zeer wenselijk wordt gezien.
Brainstormsessie Cultuur in Schalkwijk:
Het doel van cultuurmakelaar Arianne de Haan is inventarisatie maken van alle instellingen in
Schalkwijk die op een of andere manier met Kunst en Cultuur (in de ruimste zin van het woord)
te maken hebben. Iedereen kan aanhaken met ideeën voor cultuurzaken. Waar kunnen we de
talenten van Schalkwijk op dit gebied vinden? PR en podium moeten op dit gebied hiervoor
gerealiseerd worden zodat men ook binnen het Haarlemse meer aan decentralisatie gaat doen
op het gebied van optredens/festivals e.d. Met de komst van Kinepolis naar Schalkwijk, is het
wenselijk om een van de bioscoopzalen tot theaterzaal te maken. Men merkt op dat de term
Kunst en Cultuur ietwat ‘hoogdravend’ klinkt en dat we het daarentegen heel ‘breed’ moeten
zien. Volgend jaar, 2020, is er meer actie op dit gebied te verwachten met het voornemen het
bundelen van initiatieven en het verbinden hiervan.
Gebiedsverbinder Schalkwijk van de gemeente is iedere woensdagochtend in de bibliotheek
Schalkwijk bereikbaar. Ambtenaren komen meer en meer in en naar de wijken. In hoeverre
bewoners uit Schalkwijk kunnen langskomen om vragen te stellen over de Schalkwijkse
projecten, een luisterend oor te vinden, ideeën te opperen en problemen naar voren te brengen
zullen wij nog even uitzoeken. Doel is om als gemeente op een laagdrempelige plaats, centraal
in Schalkwijk bereikbaar te zijn om zo de wensen en noden te horen van de bewoners uit de
vier wijken te signaleren.
Europakoerier: bij de Wijkraad zijn veel complimenten binnen gekomen over deze
najaars/wintereditie.
Door ziekte binnen ons bezorgteam is de Europakoerier wat langer onderweg geweest. Mocht u,
toch de Europakoerier niet hebben ontvangen, laat het ons weten. Wij hebben nog wel een
exemplaar. De Europakoerier is ook via Facebook gedeeld en staat op onze site.
Panorama Nederland: op initiatief van de Rijksbouwmeester is een impressie te zien hoe
Nederland er uit komt te zien qua woningbouw en landschap uit in 2050. Op de website en app
met dezelfde naam kan iedereen die hier interesse voor heeft, zien hoe de verwachtingen zijn,
leuk om er een kijkje te nemen.

2. Politie/buurtouders/handhaving
- Op het moment is het rustig in de Europawijk qua overlast. Iedere dag rijdt iemand van
Handhaving mee met Spaarnelanden tussen 9.00 uur en 12.00 uur voor overlast van afval.
- Tijdens het halfjaarlijkse overleg met de teamleiding van de Politie is het geavanceerde
hulpmiddel Bodycam uitvoerig besproken. Ook in Haarlem wordt hier gebruik van gemaakt.
- Jaren geleden had Haarlem een Top 25 (criminelen, vooral jeugdig) in het vizier. Op dit
moment ziet men veel fluctuaties m.b.t. die groep, aan de onderkant door jeugdige aanwas en
aan de bovenkant uitstroom naar zwaardere criminaliteit of - positief- helemaal uit het
criminele circuit.
- Helaas wordt het spreekuur van de politie op de dinsdagochtend wijkcentrum De Wereld nog
niet goed bezocht. Van de zijde van de wijkraad zal hier nogmaals aandacht aan worden
gegeven. Politie gaat e.e.a. evalueren.
- Beeldvorming over Schalkwijk nog immer negatief. Dit blijk uit aantal artikelen in het HD o.m.
over veiligheid vrouwen. De wijkraad zal zorgen voor toezending artikel aan de politie. Het is
goed om het onderwerp beeldvorming te bespreken in het overleg met de vier wijkraden om te
bezien of er een plan de campagne kan worden gemaakt om het negatieve imago om te buigen
naar een meer positief beeld. Schalkwijk is met alle (nieuwbouw) projecten nu in een
opwaartse flow. Dat moeten we zo houden, zo niet verbeteren. Als het moet via de pers.
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3. Notulen van 12 november goedgekeurd.
V.w.b. punt 97 van de actielijst is afgesproken dat de wijkraad 50 van die 30-km stickers zal
bestellen en deze zal uitgeven aan belangstellenden in het wijkraadskantoor. Bewoners zullen
mettertijd hierover worden geïnformeerd. De overige actiepunten blijven staan.
4. Terugkoppeling verkeersoverleg/4WRO
Verkeer:
- Er is een groot probleem aan de het begin van de Europaweg bij de kruising met de
Schipholweg. Met grote regelmaat vliegen auto’s uit de bocht en rammen de afrastering op de
middenberm waar reizigers op de bus wachten. Er is al een aantal pogingen gedaan om de
veiligheid te verbeteren maar dit is nog niet voldoende. Het begrip ‘vangrail’ is al meerdere
keren tijdens de vergadering gevallen. Inmiddels is een brief over deze kwestie naar B& W
gestuurd om maatregelen te treffen die echt (structureel) helpen.
- Over de tijdelijke 30km-inrichting van de Engelandlaan zal in de raadscommissie Beheer op
12 december worden gesproken. Er ligt een voorstel aan de commissie met vier
mogelijkheden. De bestaande actiegroep wil in deze vergadering haar zegje doen. Duidelijk is
dat de huidige inrichting niet optimaal is en voor met name fietsers zeer onveilig. De wijkraad
is benaderd door een raadslid om onze kijk op de zaak te geven. De wijkraad zal in overleg met
de verkeersgroep reageren. Uiteindelijk zal er een definitieve veilige inrichting moeten komen
die zich richt op bestemmingsverkeer. Wordt vervolgd.
- 4-wijkradenoverleg:
Tijdens dit overleg stond Duurzaamheid als thema op het programma. Het was een
interessante presentatie over hoe Schalkwijk van het gas moet afkomen. Het is waarschijnlijk
dat dit voor de woningcoöperaties makkelijker te organiseren is dan bij particuliere woningeigenaren. Subsidies moeten dit – om over te stappen- aantrekkelijker gaan maken. Op onze
volgende jaarvergadering in april, komen wij hier uitgebreid op terug.
5. Vooruitblik 2020
- Schalkwijk aan zet: er is een wijkbegroting van 70.000 euro voor 2020 gereserveerd voor
initiatieven vanuit bewoners. Alle Schalkwijkers boven de 18 jaar mogen stemmen. Gemeente
maakt hiervoor aparte website. Na stemming op de voorstellen en toetsing op de haalbaarheid
is het de bedoeling dat bewoners zelf het initiatief (laten) uitvoeren en indien aan de orde het
project onderhouden.
6. Rondvraag:
- Er is een vraag aan de politie of het opgevallen is dat aan de Nederlandlaan bijna iedere avond
rond half tien auto’s met lopende motor staan geparkeerd. Bij de politie gaat hierover geen
lampje branden. Wellicht is er iets niet pluis. De politie zal dit punt in het team onder de
aandacht brengen en hier aandacht aan geven.
- Hoe staat het met de controle op het gebruik van fietslampjes? Het is nu even uit beeld, maar
veel is gedaan aan voorlichting aan kinderen op diverse scholen. Van belang is tevens dat
ouders hun kinderen aanspreken op het niet gebruiken van fietsverlichting en uiteraard dienen
zij zelf het goede voorbeeld te geven.
- Het Engelandparkbeheerplan is afgelopen periode van de gemeente site opgehaald. Er is de
wens dit weer te activeren. Martin Jansen van BBOR heeft een reactie hierop toegezegd. Nog
lopende punten zullen weer worden opgepakt door de wijkraad, o.m. de grasvelden aan de
Engelandlaan.
- Opties voor top 3 in 2020: Aantrekkelijker maken winkelgebieden Italiëlaan en Belgiëlaan,
realisatie jongerenvoorziening en aantrekkelijk maken grasveld Frankrijklaan en hekken of
groenbakken langs stoep Frankrijklaan (waar voetgangers omver worden gefietst).
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De stukken van de wijkraadsvergadering zijn niet te vinden op de website. De wijkraad gaat
na wat er mis gaat en zal e.e.a. oplossen. (noot van de notulist: ze staan er wel op, onder het
kopje publicaties). We gaan proberen het toegankelijker te krijgen.

Sluiting 21:45
Actielijst
Voorstel om deze actielijst na vergadering 14 jan. 2020 te actualiseren.
Nr.
2

Datum
8-11-16
9-10-18

28
67

9-5-17
13-11-18

84

14-5-19

91

10-9-19

95

8-10-19

96

8-10-19

97
98

8-10-19
8-10-19

99
10
0

12-11-19
12-11-19

10

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, de
nieuw aangeleverde exemplaren passen
niet en wijken af van de voorgaande
Brief naar de Provincie over invasieve
exoten
Hekken stoep Frankrijklaan

Aan RS vragen het verkeer tijdens de bouw
goed te regelen
Sticker 30 km aanschaffen
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’
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Wie

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

Yvonne

Gemeente/Y
vonne

asap

Saskia
bewoners
met
mogelijke
ondersteunin
g wijkraad
wijkraad
Yvonne
Yvonne
gemeente
wijkraad

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

allen

z.s.m.
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