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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK  
DINSDAG 12 APRIL 2022 

 
Concept 
 

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

Overige aanwezigen: Jelan, Hakan (wijkagenten Schalkwijk), André van Tintelen, Jos Kruiswijk, 

Cor van Dijk, Susanna Perez  

Afwezig wijkraad: Marijke Smit 

Afmeldingen: Rosa Scheper (handhaving), Erik Brakenhoff (Wijkagent Europawijk), Rachid 

El Aater (De buurtouders),  

Verslag: Saskia Klitsie 

 

1. Opening + mededelingen door de voorzitter + vaststellen agenda 

Yvonne van Schie opent de vergadering  

Agenda:  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Toegevoegd wordt: 

• Romolenbeek, nieuwbouwlocatie Pré wonen op het Kruidenplein 

• Straatwerk als gevolg van de aanleg van de glasvezel 

Mededelingen 

a. 8 maart 2022 was de eerste openbare wijkraadvergadering sinds lange tijd 

b. De nieuwe Europakoerier is uit 

c. In het ABC Architectuurcentrum Haarlem zijn exposites met een directe relatie met 

Schalkwijk, denk aan de semipermanente expositie over ‘Ontwikkelzones in stad en regio’, 

maar ook ‘Schipholweg Gateway Haarlem (verlengd t/m 8 mei!)’: 

https://www.architectuurhaarlem.nl/ 

 

2. Notulen/actielijst:  

geen actuele notulen/actielijst 

 

3. Overzicht onderwerpen bij wijkraad in behandeling1 

a. De Openbaar Vervoer HUB op de Schipholweg 

https://www.haarlem.nl/ov-knooppunt-haarlem-nieuw-zuid-schalkwijk/ 

b. Project Schonenvaert aan de Schipholweg 

https://www.haarlem.nl/toekanweg-7/ 

c. Het Anton Pieckhofje – doorstroomlocatie in de Kruidenwijk 

https://www.haarlem.nl/tussenvoorziening-anton-pieckhofje/ 

Bij de politie zijn geen meldingen van overlast bekend. De gemeente heeft, mede op 

verzoek van boven- en omwonenden, een werkgroep gevormd. 

Het is de bedoeling om op het Kruidplein een gezellige middag te organiseren met de buurt 

en de (tijdelijke) bewoners van het APH. 

d. Verkeerssituatie Kruidenwijk – woonerfstatus en snelheidsbeperkingen Venkelstraat 

e. Verkeerssituatie kruispunt Rudolf Steiner College 

https://www.haarlem.nl/rudolf-steiner-nieuwbouw/ 

Begin januari 2022 hebben de leerlingen het nieuwe gebouw betrokken en hebben de 

wijkraad, de gemeente en de school zelf geconstateerd dat er in de ochtend een 

verkeersonveilige situatie ontstaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu bij de 

gemeente en de school. 

f. Toekomst sportvelden langs het Spaarne, de zogenaamde Sportboulevard of het 

Spaarnepark. 

Het is de bedoeling dat er voor de zomer van 2022 een Startnotitie Noord Schalkwijkerweg, 

Ontwikkeling Visie Sportpark behandeld wordt door de gemeente. Naast de 

(sport)verenigingen en SportSupport, leest ook de wijkraad mee met deze notitie. 

 
1 Wilt u meer informatie over 1 van deze onderwerpen, dan kunt u ook tijdens 1 van onze 
inloopspreekuren (iedere dinsdag vanaf 19:00 uur, komen. 
Op https://www.haarlem.nl/stadsdeel-schalkwijk/ en https://www.haarlem.nl/gebiedsprogramma/ 
kunt u ook informatie vinden over waar de gemeente mee bezig is in onze wijk. 

https://www.architectuurhaarlem.nl/
https://www.haarlem.nl/ov-knooppunt-haarlem-nieuw-zuid-schalkwijk/
https://www.haarlem.nl/toekanweg-7/
https://www.haarlem.nl/tussenvoorziening-anton-pieckhofje/
https://www.haarlem.nl/rudolf-steiner-nieuwbouw/
https://www.haarlem.nl/stadsdeel-schalkwijk/
https://www.haarlem.nl/gebiedsprogramma/
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g. Centrum Schalkwijk Fase 2 – reactie 4 wijkraden op het Stedenbouwkundig programma 

van eisen. 

https://www.haarlem.nl/centrum-schalkwijk/ 

h. Nieuwbouw gymzaal Wijzer 

https://www.haarlem.nl/nieuwbouw-gymzaal-wijzer/ 

i. Inrichting grasveld Frankrijklaan voor de biodiversiteit en het aantrekkelijker maken 

In 2021 is op deze locatie gestart met het alleen uitmaaien van een wandelpad en langs de 

stoepen. Samen met aanwonenden wordt er nagedacht over het nog aantrekkelijker maken 

van deze locatie en de biodiversiteit (de natuurwaarde)  te vergroten. 

j. Project Rootz en Elements in Schalkwijk Midden oftewel Stad tussen de Bomen 

https://www.haarlem.nl/schalkwijk-midden/ 

k. Het Groenbeleidsplan https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-gaat-op-groen/ 
Tot 25 maart kon hier op gereageerd worden. 

l. De Omgevingsvisie (https://www.haarlem.nl/omgevingswet/visie/) 

De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie Haarlem 2045 op 27 januari 2022 vastgesteld. 

m. Deelname aan de werkgroepen Verkeer & Vervoer (Schalkwijk), Platform Groen (gemeente 

breed) en Groene Zoom (Schalkwijk) 

n. Deelname om te kijken hoe ons stadsdeel en het Pieter Teylers Huis kunnen samenwerken 

door middel van allerlei activiteiten om drempels te verlagen 

o. Overleg met wijkagenten en handhaving, met de gebiedsverbinder en gebiedsmanager, 

met de overige wijkraden in Schalkwijk, met Dock, met Spaarnelanden, met Woningbouw 

Corporaties en nog een aantal andere organisaties. 

p. Romolenbeek, nieuwbouwlocatie Pré wonen op het Kruidenplein 

https://www.haarlem.nl/romolenbeek-woningbouw/ 

*note, de startnotitie is van 17 december 2020, stond foutief op de website 

Er is al enige tijd geen contact geweest. De start bouw staat gepland voor het 4e kwartaal 

2023. 

q. Straatwerk als gevolg van de aanleg van de glasvezel 

Zoals te lezen valt in de Europakoerier zijn er al diverse klachten over het werk,  tijdens en 

na de aanleg van de glasvezel, bij de wijkraad en de gemeente terecht gekomen. 

Daarnaast is ook de stoep aan de Belgiëlaan als gevolg van de nieuwbouw nog 

onvoldoende hersteld. We blijven dit bij de gemeente onder de aandacht brengen en 

vragen dit ook van de bewoners. 

 

4. Politie/ buurtouders/ handhaving  

Politie 

Het is rustig. 

Er wordt een korte discussie gevoerd over verkeersgedrag; geluidsnormen en houding. 

Buurtouders en handhaving 

Geen nieuws 

 

5. Terugkoppelingen  

4 Wijkraden Overleg (4WRO) 

Armoedebeleid Gemeente Haarlem; half maart heet de wijkraad bij een overleg vanuit de 

gemeente kunnen aanschuiven. Het gaat hier niet alleen om geld, maar ook opleiding, werk, 

ontwikkeling, energie-armoede en meer. Samen proberen we het beter te maken. 

Werkgroep Verkeer & Vervoer 

Binnenkort wordt er gestart met ‘Dwars door Schalkwijk’, Van het Spaarne (Belgiëlaan) tot de 

Ringvaart (Floris van Adrichemlaan). 

 

6. Lopende projecten 

Wijkraad Europawijk is een locatie voor het tegelwippen op 14 mei: 

https://www.haarlem.nl/nieuws/doe-mee-met-de-tegelwipactie-op-zaterdag-14-mei/ 

 

7. Rondvraag 

Welke regels zijn er met parkeren in een woonerf, gelijkvloerse inrichting. 

 

 

Sluiting 21:45 
 

https://www.haarlem.nl/centrum-schalkwijk/
https://www.haarlem.nl/nieuwbouw-gymzaal-wijzer/
https://www.haarlem.nl/schalkwijk-midden/
https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-gaat-op-groen/
https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-gaat-op-groen/
https://www.haarlem.nl/omgevingswet/visie/
https://www.haarlem.nl/romolenbeek-woningbouw/
https://www.haarlem.nl/nieuws/doe-mee-met-de-tegelwipactie-op-zaterdag-14-mei/
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Actielijst 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1 12-04-2022 WR deelt links filmpjes Schipholweg  Yvonne  

2 12-04-2022 WR neemt contact op met Pré Wonen over 
svz Romolenbeek 

Yvonne  

     

     

     

 


