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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK  

DINSDAG 11 FEBRUARI 2020 
 

Concept 
 

Aanwezig wijkraad: Yvonne van Schie (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester), Marijke Smit 

en Willy Kok (aspirant lid) 

Overige aanwezigen: Hananja, Riet Romijn, André van Tintelen, Rosa Scheper (coördinator 

handhaving), Daan Zuidweg, Martin Verbruggen, Kacem Achahboun 

(buurtouders) 

Afwezig wijkraad: Linda Steeman (aspirant lid) 

Afmeldingen: Marja Stam (De Piramide), Linsey Timman (wijkagent), Hakan Avci 

(wijkagent), Roséanne Timmer–Aukes (Groen Links), Roel Schaart (wg 

Verkeer en Vervoer en PvdA), Henk Timmerman 

Verslag: Saskia Klitsie 

 

1. Opening + mededelingen voorzitter vaststellen agenda 

Yvonne van Schie opent de vergadering  

Agenda:  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen 

Terugblik of terugkoppeling over periode 14 januari 2020 – 11 februari 2020 

a. Top 3 Europawijk 2020 Saskia 

1. Winkels Italiëlaan/Belgiëlaan (verrommeling); De gemeente pakt dit op. 

2. Jongerenvoorziening in Europawijk: de gemeente gaat onderzoeken of er voldoende 

draagvlak is voor een jongerenvoorziening. 

3. Frankrijklaan: de wijkraad gaat dit oppakken samen met bewoners. 

b. St. Jacob / Klein België: zij zullen net zo lang blijven aan de Belgiëlaan totdat de bewoners 

kunnen verhuizen naar de nieuw te bouwen locatie in de Boerhaavewijk  

c. Overeenkomst Gemeente met Spaarne Gasthuis getekend op 6 februari 2020. 

d. 1e paal Rudolf Steiner College op 10 februari was een leuke happening, naar verwachting 

zal de nieuwe school in september 2021 klaar zijn. 

e. Kopij Europakoerier 1/2020 – deadline 14 februari a.s. (verschijnt eind maart). 

f. Schalkwijk aan Zet: wijkbegroting Schalkwijk in het kader van de Nieuwe Democratie (gaat 

vanaf half maart van start). Iedereen kan ideeën aanleveren en iedere Schalkwijker boven 

de 18 wordt hiervoor benaderd om te stemmen. De beste scorende ideeën worden 

uitgevoerd samen met de indieners. 

g. Schalkwijk Midden: ontwikkelingen projecten. Er wordt zorgvuldig gekeken welke bomen 

gekapt moeten worden en herplant. Communicatie in deze is belangrijk.  

h. Brusselstraat: 2e informatieavond 27 februari a.s. 

i. Jaarvergadering wijkraad Europawijk: 14 april 2020 – Thema duurzaamheid.  

j. Koningsdag en Koningsmarkt op 27 april a.s. Op 6 en 8 april (locatie Ringvaart) kan je een 

kraam huren en zelf kiezen. Aanmelding per mail betekent dat je een kraam aangewezen 

krijgt. De parkeergarage zal op deze dag gratis zijn en er wordt nog nagedacht hoe het 

winkelcentrum open kan zijn. 

k. Groene zaken:  

- Romolen Heempark 

Al ruim 15 jaar is de vrijwilligersgroep bezig in deel I. Voor de zwaardere klussen wordt 

Spaarnelanden ingeschakeld en sinds kort komen HALT-jongeren helpen in het park als 

onderdeel van hun werkbesteding. Onder goede leiding worden bijvoorbeeld de 

takkenrillen en houtsnipperpaden weer aangevuld. Verder is Sjoerd Andela 

(stadsecoloog) kennis komen maken; waar kunnen we elkaar versterken, netwerk en 

kennisdelen. 7 maart van 13:00 – 15:00 uur wordt er in deel II gewerkt. 

Op waarneming.nl heeft Daan het Romolenpark als geografisch gebied aangemaakt. 

Daar kan je zien en melden welke flora en fauna er gezien wordt. 

- Werksessie Groen met Gemeente 

De gemeente gaat samen met stakeholders (belanghebbenden) een nieuw 

Groenbeleidsplan maken. Saskia neemt daar aan deel vanuit Schalkwijk. Bij haar kunt u 

via info@wijkraadeuropwijk.nl terecht.  

- Geveltuin wijkraadkamer 

https://waarneming.nl/
mailto:info@wijkraadeuropwijk.nl
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Op korte termijn zal Spaarnelanden onze geveltuin aanleggen die we daarna op 14maart 

gaan inrichten met behulp van Steenbreek023. Iedereen is welkom (ook om een handje 

te helpen). 

l. Update samenstelling wijkraad/ plus nieuwe leden c.q. actieve bewoners gezocht. We zijn 

momenteel met drie leden en twee aspirant-leden. We mogen 13 wijkraaddsleden hebben, 

dus er is nog voldoende ruimte. 

 

2. Politie/ buurtouders/ handhaving  

Buurtouders 

Kacem heeft het jaarverslag 2019 van de buurtouders meegenomen. Elk jaar maken zij een 

eindverslag. Hiermee trachten zij haar partners een totaaloverzicht van hun doestellingen en 

activiteiten te geven. 

Het project wordt sinds oktober 2011 in heel Meerwijk uitgevoerd, en per 1 januari 2016 ook 

in Europawijk. Sinds de Ramadan van 2019 surveilleren zij ook in Boerhavewijk. Onder de 

verantwoording van de wijkraad Molenwijk loopt ook daar een team buurtouders. 

De Buurtouders surveilleren in Europawijk op dinsdag, donderdag en zaterdag. Ook hier 

worden alle straten van Europawijk gelopen of gefietst met de nadruk op de 

risicoplekken namelijk: Belgiëlaan, Finlandstraat, Ierland- en Schotlandstraat, Monacopad, 

Nederlandlaan en Vuurtonstraat. 

Door een goede samenwerking met de Wijkraad van Europawijk en de intensieve 

surveillance die de Buurtouders hebben besteed aan deze straten zijn er goede resultaten 

geleverd. Wij hebben over het jaar 2019 geen tot weinig meldingen binnen gekregen over 

Europawijk. 

De boosdoener waarmee de Buurtbewoners dagelijks geconfronteerd worden tijdens hun 

looprondes is zwerfafval, zowel in Meerwijk als in Europawijk. Blijft u alstublieft melden! 

Volgend jaar bestaan de buurtouders 10 jaar. 

Handhaving 

- Welke regels gelden er voor het parkeren van (vracht)wagens in de wijk? Het lijkt wel of er 

steeds meer komen.*zie na actielijst 

- Er parkeren regelmatig auto’s op het grindpad bij de Schotlandstraat. 

- Een buurtbewoner laat weten dat hij gezien heeft dat Ben’s Fusion regelmatig de hele dag 

een bestelauto met de deuren open staan om te doen voorkomen dat hij aan het laden / 

lossen is. Dit wordt door een andere buurtbewoner ook gezien bij de laad- en losplaats 

achter de Italiëlaan. 

- Helaas wordt er nog vaak bij het parkeerverbod langs de Vomar door buurtbewoners 

geparkeerd. 

Handhaving zal dit jaar regelmatig met de wijkraden om tafel te gaan om informatie te delen. 

 

3. Notulen d.d. 14 januari en actielijst 

Tekstueel:  

Geen opmerkingen, vastgesteld 

 

4. Terugkoppeling 4WRO/ Verkeersoverleg 

Werkgroep Verkeer en Vervoer 

De werkgroep heeft 2 brieven aan de gemeente gestuurd: 

a. Een inspreekreactie voor de Engelandlaan. De reactie is mede gebaseerd op de behandeling 

in de wijkraad vorige maand. 

b. Een voorstel voor het scheiden van verkeerstromen bij de C&A; OV en langzaam verkeer via 

de Amerikaweg / Aziëweg en overig gemotoriseerd verkeer via de Kennedylaan. 

c. Aanpassing kruispunt Amerikaweg/Boerhaavelaan: voorstel aan de gemeente om bij de 

Wilsonsbrug een duiker als alternatief te plaatsen.  

 

5. Rondvraag 

a. André is (opgeleid) energiecoach bij Wooninfo (https://www.wooninfo.nl/contact/). Het gaat 

grotendeels over bewustwording over energieverbruik. Is dit interessant voor de wijkkrant? 

Ja zeker. 

b. Straatnaambordjes; er zijn nog steeds slechte straatnaambordjes en zelfs borden met een 

foute spelling zoals bij het Groede Herderpad. Deze zijn (nog steeds) aan te melden bij de 

gemeente, zie ook https://www.haarlem.nl/straatnaamborden-stadsdeel-schalkwijk/ 

c. In het Engelandpark zijn veel eendentrappetjes die vervangen moeten worden. Bij wie 

moeten we zijn? We geven dit door aan Spaarnelanden. 

https://www.wooninfo.nl/contact/
https://www.haarlem.nl/straatnaamborden-stadsdeel-schalkwijk/
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d. Ondergrondse afvalcontainers: veel (ondergrondse) containers zijn vies, onhygiënisch. Dit 

moet gemeld worden bij Spaarnelanden. Graag hoort de wijkraad ook de locaties voor een 

stukje monitoring. 

e. Niemandslandgroen achter flat Engelandlaan, wie onderhoudt? Yvonne zal dit doorgeven 

aan Michel. 

f. Graffiti Engelandlaan / Belgiëlaan. Deze moet aan de gemeente gemeld worden. 

g. De stichting Behoud Groene Zoom was slapend. Daan wil deze weer leven inblazen. Is hier 

interesse voor? Bij de aanwezigen is hier interesse voor, er kan een stukje in de wijkkrant. 

h. Kunnen er prullenbakken aan de buitenrand van het heempark komen? Sinds het nieuwe 

wandelpad wordt er meer gewandeld en worden deze gemist. Deze vraag kan bij de 

gemeente neergelegd worden. 

i. Zijn er posters voor de braderie van de Ontmoetingskerk? Deze kan je ook in de portieken 

van de flats (laten) ophangen. 

j. Beeldvorming Schalkwijk; wij gaan niet reageren op negatieve berichten in de media, maar 

ervoor zorgen dat de punitiviteit onder de aandacht komt. 

 

Sluiting 22:30 
 
 
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/Yvo
nne 

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 

Aantal rolcontainers? 

Yvonne 
André 

 

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. 

105 11-2-20 Niemandlandsgroen doorgeven aan Michiel. 

Wie onderhoudt? 

Yvonne  

106 11-2-2020 Verzoek om vervanging eendentrappetjes 

Engelandpark aan Spaarnelanden 

Yvonne  

107 11-2-2020 Vraag om prullenbakken buitenrand 

heempark aan Michel 

Yvonne  

108 11-2-2020 Doorgeven aan Bas van tip poster in 

portieken 

Yvonne  
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* 

Zoals afgesproken stuur ik (Rosa) jullie wat informatie m.b.t. het parkeren van grote 

voertuigen in de wijk. 

 

Het strafbare feit luidt als volgt: 

‘’Zonder ontheffing parkeren van een voertuig langer dan 6 m / hoger dan 2,4 m op een 

plaats waar dit verboden is.’’ 

  

Het APV artikel luidt als volgt: 

 

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen 

1. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van 

meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het 

college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk 

aanzien van de gemeente. 

2. Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van 

meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit 

parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van 

beschikbare parkeerruimte. 

3. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en 

met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur. 

4. Het verbod in het tweede lid is voorts niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, 

caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie 

achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden. 

5. Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing 

verlenen. 

 

De locaties waar grote vrachtwagen (op dit moment) mogen staan zijn: 

 

• Vlietweg, parkeerterrein 

• Parallelweg Delftlaan (tussen Mr. Jan Gerritszlaan en Jan Gijzenkade 10) 

• IJsbaanlaan, parkeerterrein 

• Ter Spijstraat 

• Werfstraat 

• Waarderpoldergebied (industrieterrein) 

• Surinameweg 

• Antillenweg 

• Rutherfordstraat 

• ’s-Gravesandeweg 

• Munterslaan 

• Amelandstraat  

 

Deze locaties staan ook op de website van de gemeente Haarlem, maar kunnen 

binnenkort gewijzigd worden. 
 


