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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK  

DINSDAG 14 JANUARI 2020 
 

Concept 
 

Aanwezig wijkraad: Yvonne van Schie (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester), Willy Kok 

(aspirant lid) en Marijke Smit. 

Overige aanwezigen: Hakan Avci (wijkagent vanaf agendapunt 1d tot agendapunt 6), Hananja, 

Rosa Scheper (coördinator handhaving Schalkwijk tot agendapunt 6), 

Linsey Timman (wijkagent vanaf agendapunt 1d), Roel Schaart (wg Verkeer 

en Vervoer en PvdA), Marja Stam (De Piramide), Linda Steeman (vanaf 

agendapunt 1c), Roséanne Timmer–Aukes (Groen Links tot agendapunt 6), 

Henk Timmerman, Martin Verbruggen en Anneke de Vries 

Afwezig wijkraad:  

Afmeldingen:   

Verslag: Joke van Wittmarschen (tot agendapunt 6) 

 
 

1. Opening + mededelingen voorzitter vaststellen agenda 

Yvonne van Schie opent de vergadering met de wens dat 2020 een mooi jaar wordt.  

 

Agenda:  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen 

a. Emel Sari heeft haar rol van wijkraadslid wegens persoonlijke redenen opgezegd. Met drie 

leden en een aspirant lid voldoet de wijkraad aan de verordening op de wijkraden. De 

wijkraad gaat toch nog steeds op zoek naar nieuwe leden om zich te versterken. 

b. Kopij Europakoerier kan tot 15 februari ingeleverd worden. De wijkkrant verschijnt eind 

maart, ruim voor de jaarvergadering van 14 april. 

De Europakoerier verschijnt drie keer per jaar, de wijkraad gebruikt Facebook voor acuut 

nieuws en sinds kort brengt de wijkraad ook een digitale nieuwsbrief uit voor nieuws dat 

geen spoed heeft, maar voor de Europakoerier te laat is. Afgesproken wordt dat 

Henk Timmerman de nieuwsbrief in de publiciteitsborden hangt.  

c. Schalkwijk aan Zet: in het kader van de nieuwe democratie heeft de gemeente € 70.000 

voor het jaar 2020 en € 70.000 voor 2021 beschikbaar gesteld om ideeën van bewoners 

voor Schalkwijk te verwezenlijken. Dit is een pilotproject. 

Vanaf half februari gaat de gemeente hier publiciteit aan geven en worden de criteria 

bekend gemaakt. Alle ideeën die voldoen aan de criteria komen op een website. Op de 

ideeën die 50 of meer likes krijgen kan dan door Schalkwijkers die 18 jaar of ouder zijn 

worden gestemd. De thema’s zijn ontmoeten, groen en duurzaamheid. 

Voor meer informatie zie: https://www.haarlem.nl/nieuws/schalkwijk-krijgt-een-

wijkbegroting/ 

d. Bomen in Schalkwijk: n.a.v. het bezwaar van de bomenridders komt er een nieuw 

onderzoek, of alle bomen wel gekapt moeten worden. 

e. De gemeente wil in heel Haarlem 1.700 bomen bijplanten. Locaties kan iedereen 

doorgeven via de bomenridders, zie link. 

f. Klein België: St. Jacob zou de locatie Klein België graag langer open willen houden. Omdat 

er zicht is op de nieuwe locatie op het terrein van de Boerhaavekliniek, is de wijkraad 

ervoor dat de bewoners van Klein België hierop kunnen wachten, zodat ze niet tweemaal 

hoeven te verhuizen. Eind januari houdt St. Jacob een bewonersinformatieavond voor 

omwonenden.  

g. Ondernemers in de zorgsector kunnen een ruimte huren in de plint van de nieuwe 

Boerhaavekliniek.  

h. De jaarvergadering is 14 april 2020. 

i. Groenstructuurplan: het groenstructuurplan stamt nog uit 1991. Begin 2000 is er een 

traject geweest om het plan te actualiseren, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Met 

diverse belangenorganisaties, waaronder de wijkraad probeert de gemeente door middel 

van gezamenlijke bijeenkomsten een breed gedragen plan te maken. Wie meer informatie 

wil, kan contact opnemen met Saskia Klitsie: info@wijkraadeuropawijk.nl.  

https://docs.google.com/forms/d/10Ow9ax71ZqZ0fd4afOYMWi--NW2wu8LsrLXaq5RvEUQ/viewform?fbclid=IwAR1QIJaUbDQk01nLQpf6QOLZ3TxE5fLkm9CMCXGw9WHF7LXInBw7BBjnco4&edit_requested=true
mailto:info@wijkraadeuropawijk.nl
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j. Half maart wordt voor het kantoor van de wijkraad een geveltuin aangelegd. Te zijner tijd 

wordt hier extra publiciteit aan gegeven. 

k. De werkgroep van het Heempark zoekt vrijwilligers voor een dagdeel op woensdag per 

week. Spaarnelanden levert gereedschap en geeft advies. Aanmelden bij Marijke Smit: 

info@wijkraadeuropawijk.nl 

l. Wegens de warme winter beginnen de reuzenbalsemien en de Japanse duizendknoop al te 

groeien. Via de Europakoerier wordt hierop geattendeerd.  

m. Rudolf Steinerschool: binnenkort start de nieuwbouw op de Belgiëlaan. In 2021 zal de 

nieuwe school af zijn. In het gebouw van de voormalige Mgr Huibersschool moest nog 

asbest verwijderd worden.  

De zienswijze van omwonenden over de verkeersafhandeling, is niet ontvankelijk 

verklaard, omdat de verkeersafhandeling geen onderdeel van de vergunning is.   

 

2. Politie/ buurtouders/ handhaving  

a. Oud en nieuw was rustig. Hoewel een aantal bushokjes het hebben moeten ontgelden was 

er vergeleken met voorgaande jaren weinig tot geen overlast of andere vernielingen. 

b. Lachgas is opgenomen in de APV: het bezit of gebruik is strafbaar. Mochten bewoners 

plekken weten waar veel afval van lachgasgebruik ligt (ballonnetjes of patronen) dan 

verzoekt de politie dit te melden via de website.  

c. Gevraagd wordt waar vrachtwagens in Schalkwijk kunnen parkeren nu dat iet meer op de 

Surinameweg kan. De politie antwoordt dat dit nergens in Schalkwijk kan, wel in de 

Waarderpolder. 

 

3. Notulen d.d. 10 december en actielijst 

Tekstueel:  

Agendapunt 1 zesde koppelteken zesde regel: Verwijderen de zin: De Piramide heeft hierbij een 

ondersteunende rol. 

Met inachtneming van bovenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld. 

N.a.v.:  

Agendapunt 2, vijfde koppelteken over beeldvorming: Henk Timmerman stelt voor om 

makelaars aan te schrijven, omdat hij gehoord heeft dat zij negatief over Schalkwijk praten. 

Een andere mogelijkheid wordt geopperd: niet doen, want over vijf jaar is Schalkwijk 

waarschijnlijk net zo populair als de Vijfhoek of de Amsterdamse buurt, die enige jaren geleden 

ook niet populair waren. Afgesproken wordt om de beeldvorming op de agenda van de volgende 

keer te zeten.  

 

4. Terugkoppeling 4WRO/ Verkeersoverleg 

Vier Wijkradenoverleg 

13 januari is er een ‘ouderwets’ vier wijkradenoverleg geweest met de gemeente en diverse 

organisaties. De behoefte om bij te praten bleek groot.  

Dit jaar worden ook weet themavergaderingen gehouden, afgewisseld met gewone 

vergaderingen.  

Werkgroep Verkeer en Vervoer 

a. De bushalte op de Europaweg/Schipholweg, waar vaak auto’s uit de bocht rijden tegen het 

hek aan, is besproken met de wethouder. Ondanks de gele betonblokken blijven er 

ongelukken gebeuren en de werkgroep vindt dat passagiers die op de bus wachten, 

beschermd moeten worden. De werkgroep heeft een vangrail voorgesteld.  

b. De Engelandlaan is tijdelijk heringericht om het verkeer te dwingen langzamer te rijden. Nu 

heeft de gemeente een plan voor een duurzame herinrichting gemaakt dat 2,4 miljoen kost. 

De gemeente heeft de mening van de werkgroep, de Fietsersbond, de verkeerspolitie, Veilg 

Verkeer Nederland en de actiegroep ‘Engelandlaan geen racebaan’, op een gezamenlijke 

bijeenkomst gevraagd. De werkgroep is van mening om nog niet zoveel geld uit te geven, 

maar eerst een integraal plan te maken waar ook de Belgiëlaan bij betrokken wordt of de 

Engelandlaan duurzaam in te richten als de laan weer aan reparatie toe is. 13 februari wordt 

dit onderwerp behandeld in de commissie Beheer en de werkgroep wil inspreken, maar 

daarvoor eerst de mening van de wijkraad weten.  

De voorzitter peilt de aanwezigen, die hier belang bij hebben. Conclusie: 

Zeven mensen willen wachten op een integraal plan, waarbij ook de omliggende straten 

worden betrokken. Wel wordt daarbij opgemerkt dat er voor de fietsers direct iets verbeterd 

moet worden en het integraal plan er zo snel mogelijk moet komen. Twee mensen willen dat 

de Engelandlaan direct voor 2,4 miljoen wordt aangepakt, omdat de Engelandlaan 

mailto:info@wijkraadeuropawijk.nl


conceptnotulen wijkraad Europawijk    14 januari 2019   blz. 3 van 4 

gevaarlijker is geworden. Dit laatste bestrijdt de politie  omdat cijfers dit niet uitwijzen. Roel 

Schaart zal de inspreektekst eerst naar de wijkraad sturen. 

c. De werkgroep gaat per brief aan de gemeente Burgemeester en wethouders en politieke 

partijen de volgende voorstellen doen: 
• De Wilsonbrug (op de Boerhaavelaan over de Amerikavaart) weghalen en vervangen 

door een duiker, zodat er meer ruimte is om het verkeer van de Boerhavelaan af te 
wikkelen. Dit is mogelijk omdat de vaart daar voor een groot deel gedempt is. 

• De toekomstige verkeersafwikkeling van het Middengebied verbeteren door van de 

Aziëweg een busbaan/fietspad te maken. Het verkeer komende van de 

Schouwbroekerbrug kan dan rechtsaf slaan bij de Kennedylaan of de Boerhaavelaan. 

Het verkeer kan dan makkelijke het Middengebied uit en is er ook een veilige oversteek 

van het Middengebied naar het winkelcentrum, waardoor een fiets/voetgangersbrug niet 

nodig is.  

d. Busknooppunt: er komt een busknooppunt op de hoek van de Europaweg/Schipholweg. De 

werkgroep gaat de gemeente adviseren om hiervoor voldoende grond te reserveren en niet 

zoals met De Entree en het Vijverpark is gebeurd, grond voor de infrastructuur aan 

projectontwikkelaars verkopen.  

e. Linda Steeman vraagt of de Kruidenbuurt een woonerf kan worden waar de auto’s stapvoets 

moeten rijden. Roel Schaart antwoordt dat dit kan, als er voldoende handtekeningen zijn. 

De wijkraad wil dit initiatief ondersteunen. 

 

5. Projecten 

Brusselstraat 1 

In februari wordt een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. 

Middengebied 

18 januari kunnen de nieuwe woningen van het Fluorgebouw bezocht worden. Het  project heeft 

nu de naam Elements. 

 

6. Top drie Europawijk 

Donderdag 16 januari is er een overleg met de gemeente (gebiedsmanager en 

gebiedsverbinder) over onze top 3 voor 2020. De volgende punten zullen ingebracht worden: 

 

1. Winkels Italiëlaan/Belgiëlaan (verrommeling). Hoe zouden deze winkelgebieden 
 aantrekkelijker kunnen worden gemaakt? 

• Italiëlaan achterkant rij haagbeuken – leilinden o.i.d. om de achtergevels uit het zicht te 
houden. 

• Containers uit het zicht (schermen o.i.d.) 

• Belgiëlaan: goede afspraken met Vomar en slager/groenteman maken en kijken of zij 
willen investeren in een adequate oplossing, vooral visueel. 

• Winkeliers houden aan de 25 meter regel van schoonhouden buitenruimte 
 

2. Jongerenvoorziening in Europawijk    

• Van vele kanten horen wij de wens voor een jongerenvoorziening: wat zijn die wensen? 
Veelgehoorde klacht: in Europawijk is niets voor jongeren.  

• Wat voor voorziening? Welke locatie? 

• Onderzoek doen naar mogelijkheden locatie Athenestraat (definitief maken), is al 
bestaande locatie, is al iets voor meiden of jongens, maar mag wel grootser, meer 
reclame. Mocht Athenestraat niet in aanmerking komen, dan alternatieven in de buurt 
zoeken. 
 

3. Frankrijklaan 

• Wens is aantrekkelijker maken grasveld Frankrijklaan. 

• Wat zijn de ideeën? 

• Herinrichting grasveld, saai, geen uitstraling.  

• Denk aan jeu de boules baantje, omheind, wisselende beplanting, deel openlaten voor 
honden-uitlaatplek.  Kinderspeelplek, bankjes voor ouders. Ideeën met bewoners uit te 
werken, wedstrijd?  
 

4. Frankrijklaan/hoek drie landenpunt 

• Hekken of groenbakken langs stoep Frankrijklaan (waar voetgangers omver worden 
gefietst, of erger met scooters worden belaagd). 
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5. Speeltoestellen 

• Onderzoeken of op de juiste plekken de juiste speeltoestellen staan, aanvullen in de wijk 
en onderhoudstoestand speeltoestel en omgeving inventariseren. 

 

7. Rondvraag 

a. Zijn er nog mogelijkheden voor een Tiny Forest of minibos in Europawijk. Er wordt besloten 

om een brief naar de commissie beheer te sturen met als voorstel het Beneluxplein.  

b. Wie van de wijkraad gaan maandag naar het overleg over het Middengebied? 

c. Wanneer komen de wijkplattegronden terug in de kasten? Z.s.m. 

d. Vraag over AED’s. Via HartslagNU (app voor burgerhulpverleners) kunnen de aangemelde 

AED’s gevonden worden. Gemeente Haarlem heeft opdracht gegeven om met een project 

voldoende dichtheid aan AED’s en BHV-ers te krijgen binnen de gemeente. Misschien is dit 

een idee voor een artikel voor de eerstvolgende Europakoerier. 

e. De bijeenkomst in de Ontmoetingskerk voor de braderie in april was leuk en er is veel 

enthousiasme. 

 

Sluiting 22:15 
 
 
 
 
 

Actielijst 
 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

2 8-11-16 
8-10-19 

Bosschage Praagplantsoen 
Weg langs Praagplantsoen 

 
Pré Wonen 

 
i.g.h. 

28 9-5-17 Parkeren ziekenhuis i.v.m. woningbouw  i.g.h. 

67 13-11-18 
11-6-19 

Meegenomen naar overleg 4 voorzitter en 
gemeente: 

• Beplanting groenstroken Engelandlaan 

• Afval in de buurt van Basilicumstraat 

  
 
i.g.h. 

i.g.h. 

84 14-5-19 Plattegronden voor publicatieborden, de 

nie7uw aangeleverde exemplaren passen 

niet en wijken af van de voorgaande 

Gemeente/Yv
onne 

asap 

91 10-9-19 Brief naar de Provincie over invasie exoten Saskia  

95 8-10-19 Hekken stoep Frankrijklaan bewoners met 
mogelijke 
ondersteuning 
wijkraad 

 

96 8-10-19 Aan RS vragen het verkeer tijdens de 

bouw goed te regelen 

wijkraad  

97 8-10-19 Sticker 30 km aanschaffen Yvonne  

98 8-10-19 Contact opnemen met Ymere over 

overlast bewoners 

Yvonne  

99 12-11-19 Reactie Raad op brief Tennispad Gemeente i.g.h 

100 12-11-19 ‘Hotspots’ Allen z.s.m. 

101 10-12-19 Jongerenbuurthuis voor Europawijk onder 

de aandacht van de gemeente brengen 

Wijkraad  

102 14-1-20 Beeldvorming Schalkwijk Agenda 11-2-20 

103 14-1-20 Brief naar commissie beheer met voorstel 

Tiny Forest of minibos op Beneluxplein 

Saskia 16-1-20 

104 14-1-20 Wijkplattegronden terughangen Yvonne / 
Saskia 

z.s.m. 

     

 
 


