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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK 

 
10 MEI 2022 

 

 
 

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

en Willy Kok 

Overige aanwezigen: Rosa, Joran en ? (Handhaving), Rachid El Aater (buurtouders), André van 

Tintelen en Cor van Dijk 

Afmelding: Hakan (wijkagent Europawijk) 

Verslag: Willy Kok 

 

1. Opening + mededelingen door de voorzitter + vaststellen agenda 

Yvonne van Schie opent de vergadering  

Agenda:  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Mededelingen 

a. Zaterdag 14 mei a.s. vindt het NK tegelwippen plaats met de slogan:” Tegels eruit, planten 

erin”. Inleverpunt in onze wijk is het adres van de wijkraadkamer. 

b. De jaarvergadering van de wijkraad zal op 14 juni plaatsvinden in de aula van Wijzer (Mgr. 

Huibersschool), Vilniusstraat 2. 

c. Op 20 juni a.s. wordt er een informatiebijeenkomst gehouden over de toekomst van ons 

Sportpark/Spaarnepark. Tijdstip: 17.00 uur in Hotel van der Valk. 

 

2. Notulen/actielijst:  

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.  

N.a.v. punt 1 van de actielijst wordt opgemerkt dat de links van de filmpje over de 

ontwikkelingen rond de Schipholweg door de wijkraad zullen worden doorgestuurd naar Hakan.  

N.a.v. actiepunt 2 zal de wijkraad de actuele stand van zaken nagaan v.w.b. de nieuwbouw 

Romolenbeek. 

 

3. Overzicht onderwerpen bij wijkraad in behandeling 

De lijst met onderwerpen wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

4. Politie/ buurtouders/ handhaving  

Buurtouder: 

De afgelopen periode van de Ramadan was het heel druk. De buurtouders komen met de fiets 

naar de Europawijk en doen dan lopend hun ronde 

Overlast van jongeren is er nauwelijks. Soms wordt voetballende jeugd weggestuurd bij de 

VOMAR. Grote klacht in Schalkwijk is de aanwezigheid van veel zwerfafval, in onze  

wijk voornamelijk rond de supermarkt aan de Frankrijklaan/Italiëlaan en de flats rond de 

Andorrastraat.  

Handhaving: 

Er is geen overlast gemeld rond het APH, ook zijn er geen meldingen over jongerenoverlast. 

Andre meldt dat er soms jongeren lopen over het dak van de Piramideschool en rondhangen  

bij het kleuterspeelpleintje. Bewoners zijn reeds in overleg met de school hoe e.e.a. te kunnen 

voorkomen. Het plaatsen van een spelregelbord kan wellicht helpen. Juridisch is het  

niet handhaafbaar om een bord te plaatsen met openingstijden van het speelterrein. 

Belangrijk item is voor Handhaving het door de gemeente geïnitieerde onderzoek naar de 

leefbaarheid en veiligheid op de huidige woonwagenlocaties, de uitbreidingsmogelijkheden op 

de huidige locaties en opties waar in Haarlemse wijken nieuwe locaties zouden kunnen worden 

gerealiseerd. Op dit moment heeft Schalkwijk 4 locaties. Vanuit de 4 wijkraden is reeds 

eerder aan de gemeente doorgegeven dat ook andere wijken in Haarlem hun steentje moeten 

bijdragen in het kader van de ongedeelde stad.  

Er zijn diverse meldingen over kapotte of scheefstaande paaltjes e.d. Handhaving gaat hier 

achteraan (zie actielijst). Verder klacht van bewoner doorgekregen met betrekking 
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tot bouwwerkzaamheden woning hoek Italië /Engelandlaan. Past dit binnen de regelgeving? 

Handhaving gaat dit na. De wijkraad zal navraag doen via Michel. 

Verder wordt gemeld dat bewoners uit de Ruslandstraat regelmatig op straat tegen de 

flatmuren urineren. Hiervan uiteraard direct melding van maken mocht dit worden gezien. 

 

5. Terugkoppelingen  

4 Wijkraden Overleg (4WRO) 

Veel ongenoegen over uitvoering straatwerk na aanleg glasvezel. De gemeente kan na inspectie 

herstelwerkzaamheden door Spaarnelanden laten uitvoeren. De betrokken aannemer krijgt dan 

wel de rekening gepresenteerd. 

Dit jaar bleek helaas de Koningsmarkt niet gehouden te kunnen worden rond het 

winkelcentrum, e.e.a. was afgestemd met alle betrokken partijen. Echter op koningsdag 

stonden bij het winkelcentrum op onverklaarbare wijze borden die aangaven dat dit toch 

mogelijk was. Gelukkig kan volgend jaar de markt uitbundig worden gevierd op het nieuwe 

marktplein. 

Werkgroep Verkeer & Vervoer 

Een concept-startnotitie is door de gemeente gemaakt over  ‘Dwars door Schalkwijk’; de wegen 

van pontje tot (Poel)polder. De herstructurering van de betrokken wegen zal gefaseerd worden 

aangepakt. 

 

6. Lopende projecten 

• Tegelwippen: de wijkraad zet alles op alles om 14 mei tot een succesvolle dag te maken. 150 

planten kunnen worden uitgedeeld in ruil voor stoeptegels. 

• Dwars door Schalkwijk: de verbindingsweg van Belgiëlaan, Kennedylaan en Floris van 

Adrichemlaan zal veranderen in een recreatieve en groene route van hoge kwaliteit. 

• Sportcomplexen langs het Spaarne: Een gebiedsvisie is in de maak om het sportpark te 

transformeren van een traditioneel park naar een multifunctioneel park met een open 

karakter. 

 

7. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

Sluiting 21:45 
 
Actielijst 

Nr. Datum Actie Wie Wanneer 

1 10-5-2022 WR deelt links van de filmpjes over de Schipholweg 
met Hakan 

Yvonne  

2 10-52022 WR neemt contact op met Pré Wonen over actuele 
s.v.z. Romolenbeek 

Yvonne  

3 10-5-2022 Paaltje fietspad moet omhoog 

Brusselstraat/Engelandlaan naast Turkse 

ouderenhuisvesting 

Handhaving  

4 10-5-2022 Herstel Verkeerspaal middenberm Belgiëlaan 

tegenover VOMAR 

Handhaving  

5 10-5-2022 Herstel paal hoek Engelandlaan/Nederlandlaan Handhaving  

6 10-5-2022 Nagaan vergunning bouwwerkzaamheden woning 

Italiëlaan/Engelandlaan 

Handhaving/
Yvonne 

 

 


