NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
11 OKTOBER 2022

Aanwezig wijkraad: Yvonne van Schie (voorzitter),Marijke Smit en Willy Kok
Overige aanwezigen: Wijkagent, Handhaving, Andre van Tintelen (bewoner en lid kascie), en
Ewoud de Jong(Vrij Waterland)
Afwezig met bericht: Saskia Klitsie
Verslag:
Willy Kok
1. Opening + mededelingen door de voorzitter + vaststellen agenda
Yvonne van Schie opent de vergadering
Agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
• Er komt een nieuw speeltoestel aan de Denemarkenstraat/Belgiëlaan. Kinderen van de
scholen uit de Europawijk hebben in meerderheid een keuze kunnen maken uit drie
voorstellen van de gemeente. De verwachting is dat het prachtige speeltoestel in april/mei
2023 kan worden geplaatst met een feestelijke opening in aanwezigheid van omwonenden
en leerlingen betrokken scholen.
• Er komt een nieuw (consoliderend) bestemmingsplan voor de omgeving (Noord- en ZuidSchalkwijkerweg).
• Kopijdatum voor de laatste Europakoerier is 20 november.
• De 4 wijkraden hebben hun zorgen geuit aan de leden van de Commissie Ontwikkeling van
de gemeente Haarlem over Ontwerp Toetsingscriteria inzake flitsbezorging.
• De 4 wijkraden hebben (via de politiek: Jouw Haarlem) een vraag gesteld over het tekort
aan huisartsenlocaties in Schalkwijk.
• Vanuit het sociaal wijkteam is er vandaag een netwerkbijeenkomst Europawijk en Molenwijk
georganiseerd.
2. Concept-notulen 13 september /actielijst:
N.a.v.: actielijst: Nieuw informatiebord Romolen Heempark 11 is gereed, reparatie hoofdpad
wacht nog steeds op uitvoering, zal opnieuw worden gemeld. Actiepunt 3 kan vervallen i.v.m.
komende winter en de strooiroutes.
De notulen worden verder zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan Saskia.
3. Politie/ buurtouders/ handhaving
Wijkagent:
Het is vrij rustig op straat, geen bijzonderheden. Wel onlangs n.a.v. het verzoek van de
wijkraad bezorgers van DHL op de Italië aangesproken op foutief parkeren. Hopelijk gaan ze
hun gedrag aanpassen. Marijke oppert het idee om aan de achterzijde van de panden een
tweetal parkeerplaatsen te bestemmen voor bezorgdiensten/leveranciers. Dit zouden we kunnen
bespreken bij een nog te initiëren overleg door de gemeente met de winkeliers/Vve, bewoners,
corporatie, handhaving en politie, (zie actiepunt 8). Maaike Grondheid van de gemeente is hier
ook bij betrokken.
Helaas constateert de wijkraad dat er in de hele wijk veelvuldig gefietst wordt op stoepen, ook
brommers rijden op stoepen, soms zijn deze mensen angstig voor het snelle autoverkeer
waardoor ze dit gedrag vertonen. Gevaarlijke situaties ook langs het Spaarne met de vele auto’s
en vrachtwagens die bedrijven en de sportcomplexen bezoeken. Auto zou hier te gast moeten
zijn.
Hakan doet kort verslag van de netwerkbijeenkomst met alle partners in Europawijk en
Molenwijk. Het was een effectieve goedbezochte bijeenkomst. Een inventarisatie is gemaakt van
alle problemen waar betrokkenen in de wijken tegenaan lopen. De bedoeling is dat er een
vervolgbijeenkomst wordt georganiseerd met bewoners en er uiteindelijk een prioriteitenlijst
uitkomt met zaken waar alle betrokken organisaties met voorrang mee aan de slag gaan. Op
welke wijze de vervolgbijeenkomst gestalte krijgt is nog onderwerp van gesprek.
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Handhaving:
Gemeld kan worden dat het gebruik van vuurwerk steeds meer toeneemt. Het Heempark wordt
meegenomen in het rondje Europawijk. De slaper nabij de tijdelijke schoolgebouwen Tennispad
is niet meer gesignaleerd. Er blijken toch af en toe mensen met tentjes op de tuin te
bivakkeren.
In de wijkkrant zal opnieuw aandacht worden besteed aan deelname aan Burgernet,
bereikbaarheid van politie en handhaving en terugkoppeling na een melding door
politie/handhaving.
4. Terugkoppelingen
4 Wijkraden Overleg (4WRO)
Er is geen 4WRO geweest de afgelopen periode. Eerstvolgende vergadering is waarschijnlijk in
november.
Werkgroep Verkeer & Vervoer
• De verkeersgroep heeft B. Tepper gevraagd als verkeersadviseur vanuit de politie om te
adviseren over de verkeerssituatie bij het winkelcentrum. Dick Wijnoogst zal contact met
hem opnemen.
• Het project Dwars door Schalkijk is weer lopende en naar verwachting grotendeels in 2024
klaar. De bedoeling is dat eind oktober het onderwerp aan de orde komt in de
raadscommissie ontwikkeling. Op dit moment is actueel het ingediende bezwaarschrift van
de wijkraad/verkeersgroep en scouting op de verleende omgevingsvergunning aan de
eigenaren van de Watermeterfabriek (WMF) . De verleende vergunning is o.i. strijdig met het
fietsbeleid en de visie en het ontwerp van het project Dwars door Schalkwijk.
Verkeersveiligheid in het gebied rond de WMF moet centraal staan. Haaks parkeren in een
heel druk gebied is een slechte zaak. Hopelijk kunnen we met de eigenaren van de WMF, en
de gemeente naar een oplossing zoeken. De wijkraad wil ook graag dat de WMF snel kan
starten met de bouwwerkzaamheden. Iedereen kijkt uit naar een mooi theehuis.
• Er moet nog steeds een schouw in de Kruidenbuurt plaatsvinden met de wethouder en
raadsleden. Inmiddels is er een voorstel gedaan door de verkeersambtenaar Rik Froma op
26 oktober 17.00 uur.
5. Lopende projecten
Actuele info:
• Voor het bestemmingsplan Schalkwijkerweg wordt informatie van de betrokken wijkraden
opgehaald.
• Startnotitie gebiedsvisie Spaarnepark is vastgesteld. De kaders voor verdere uitwerking
zullen eind 2023 in de raad worden besproken..
• Het verfraaien van het plantsoen aan de Frankrijklaan lijkt vertraging op te lopen. Het blijkt
dat van de zijde van de gemeente een ander proces gewenst is om tot uitvoering van de
plannen te komen, zonder ons hierover te informeren. Zeer teleurstellend. De wijkraad zal
proberen om toch nog een deel van het plan aan de kant van de Italiëlaan te laten uitvoeren,
immers het plan zoals afgestemd met omwonenden verdient een verdere aanpak. We willen
aan de slag!
• Het project van het Rudolf Steiner College om het koeientunneltje van nieuwe schilderingen
te voorzien zal later worden uitgevoerd vanwege het terugtrekken van twee kunstenaars.
Gelukkig is er een nieuwe kunstenaar gevonden om het project te begeleiden. Hopelijk
kunnen de leerlingen snel met de werkzaamheden beginnen.
• Op 13 oktober is er weer een klankbordgroepvergadering inzake het Anton Pieckhofje.
6. Rondvraag
• André heeft geconstateerd dat er veel startende vliegtuigen meer overlast veroorzaken. Het
zou tijdelijk zijn i.v.m. werkzaamheden aan landingsbanen, maar het lijkt structureel.
Yvonne zal kenner Jos Kruijswijk vragen contact op te nemen met Andre.
• Andre vindt het Beneluxplein ontzettend versteend en saai. Hij heeft wel suggesties om het
plein meer te vergroenen. Hij zal met een voorstel komen.
• Ewoud meldt dat er binnenkort een oogstfeest op het land is. Verder zijn er bij de tuinen op
de Belgiëlaan onlangs grote infoborden geplaatst, helaas niet optimaal neergezet.
Sluiting 21:45
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Actielijst
Nr.
Datum
0
2020

3

10-5-2022

7

13-9-2022

8

13-9-2022

Actie
Nieuw infobord Romolen Heempark 11 en
repareren hoofdpad door BAM

Wie
Marijke i.s.m.
Spaarnelanden
/ gemeente

Paaltje fietspad moet omhoog
Brusselstraat/Engelandlaan nabij Turkse
ouderenhuisvesting
Doorgeven klachten over vernieuwde website
gemeente
Gebied Andorrastraat/Italiëlaan aankaarten als
project bij de gemeente. Bespreken met
gebiedsverbinder/manager

Handhaving
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Yvonne in 4
WRO
Yvonne

Wanneer
Infobord
gereed,
noodzaak
reparatie
pad wordt
opnieuw
gemeld

Eerste
4WRO
z.s.m.
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