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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK 
 

8 NOVEMBER 2022 
 

 

 

Aanwezig wijkraad: Yvonne van Schie (voorzitter), Saskia Klitsie, Marijke Smit en Willy Kok  

Overige aanwezigen: Peter van Leeuwen (wijkbewoner, VVE voorzitter middelste toren 

Schotlandstraat), André van Tintelen (wijkbewoner en lid van de 

Kascommissie), Lars Heeremans, Ruben … (handhaving), Hakan Avci en 
Magdy….. (wijkagenten) 

Afwezig met bericht: - 

Verslag: Yvonne van Schie 

 

1. Opening + mededelingen door de voorzitter + vaststellen agenda 

− Willy Kok opent de vergadering, Yvonne maakt de notulen.  

− Voor 7 december a.s. einde middag is er een uitnodiging bij de vrijwilligerscentrale voor alle 

Haarlemse vrijwilligers. Yvonne gaat namens de 4 wijkraadsleden. 

 

Ingekomen stukken: 

− De recyclewagen doet zijn intrede in de wijk vanaf 11 oktober 2022. Als pilot op 4 locaties in 

Haarlem. In Schalkwijk: Schalkwijk: Jumbo Molenwijk, op dinsdag in de oneven weken 16.00 - 

18.30 uur. Publiceren op Facebook en als ‘wist u datje’ in de Europakoerier. Als de pilot 

succesvol is wordt deze uitgebreid. Wij verwachten dat in Schalkwijk het marktplein in het 

Centrum een toekomstige locatie wordt. https://www.spaarnelanden.nl/haarlem/nieuw-in-

haarlem-de-recyclewagen/ 

− Mail overlast Schotlandstraat van de heer Peter van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen is aanwezig op deze vergadering. Er is veel overlast onder de flat. Het 

gebeurt veelal na 22.00 uur in de avond. De wijkraad adviseert toch vooral alle keren te 

melden. Hoe meer gemeld wordt, hoe hoger op de prioriteitenlijst. Ook zou een 

bewegingsmelder (of 2) ter hoogte van de balkons een uitkomst kunnen zijn, zodanig 

bevestigen dat de bewoners er geen hinder van ondervinden. De heer Van Leeuwen doet de 

suggestie om de struiken daar weg te halen bij het vierkantje aan de zuidzijde. Verder hangt er 

een brief voor de bewoners om te melden, maar het zijn er maar een of twee die daadwerkelijk 

melden.  

Er ontstond een discussie over het eigendomsrecht van de grond rondom de flats. De gemeente 

zorgt voor het groenonderhoud. Advies: goed naar splitsingsakte kijken wat nu de status is.  

Volgens de wijkraad is ‘drastisch’ snoeien een betere optie dan alle of veel struiken weghalen. 

Eventueel Spaarnelanden hierover raadplegen.  

Verder aan hondenuitlaters en buurtouders vragen of zij ook bekend zijn met dit probleem. 

Tevens meldt de heer Van Leeuwen dat er in auto’s is ingebroken zo’n 3 maanden geleden, 

waaronder sprake was van stelen boormachine.  

Actie: Wijkraad checkt bij Spaarnelanden over groenonderhoudscontract en probeert bij de 

gemeente te kijken hoe de vork in de steel zit. Stel de grond is eigendom van de VVE, dan zou 

je zelf kunnen laten snoeien, eventueel met bewoners. Maar dat moet eerst goed uitgezocht 

worden. De wijkraad zal deze plek signaleren als hotspot en onder de aandacht van handhaving 

en politie brengen.  

Tot slot: bewoners moeten blijven melden. 

 

2. Notulen/actielijst: notulen/actielijst d.d. 11 oktober 2022  

− n.a.v. notulen: project Dwars door Schalkwijk, de stukken naar de raadscommissie zijn 

vertraagd. Wij hebben in ieder geval gepleit bij de procesmanager om aan de Belgiëlaan te 

starten. Afwachten wanneer dit op de gemeente agenda komt. 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Lopende onderwerpen waaronder: 

- Wadi Roemeniëpad: 9 november is er informatiesessie voor omwonenden. Men heeft 

uitnodigingen in een groot gebied verspreid. Uit klimaatonderzoek is gebleken dat de straten in 

de Landenbuurt groot risico hebben om natte voeten te krijgen op de begane grond. De 

voorlichting voor hele gebied behelst de wadi, de natuur, maar ook de mogelijkheden iets toe te 
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voegen voor sporten, spelen en/of ontmoeten. De wadi is nu als pilot alleen gepland voor het 

Roemeniëpad. Een wadi is een verlaging in het groen (uitgraven plantsoen) voor opvang en 

later infiltratie van (overtollig) water.  

- Speeltoestel bij de OBS de Piramide (prijs vanuit Schalkwijk aan Zet) is onlangs geplaatst op 

het schoolplein. Stukje volgt hierover in de wijkkrant.  

- Padel bij Dio (Peakz): Er is in 2021 een vergunning verleend voor 5 banen. De bewoners in 

de Kruidenbuurt maken zich nu toch grote zorgen omdat steeds meer bekend wordt wat de 

overlast van Padelbanen is. De banen liggen volgens de adviezen van de VNG en Stichting 

geluidshinder te dicht op de bebouwing. En de locatie ligt ook nog in de groene zoom. De 

bewoners bereiden nu een inspraak bij de gemeente voor. De wijkraad heeft met de bewoners 

gesproken en advies gegeven over de inspraakprocedure. Ter verdere informatie: voor het hele 

sportpark is de gemeente bezig met het ontwikkelen van en nieuwe visie.  

- Het Koeientunneltje: de renovatie is vandaag gestart (8 november). De wijkraad heeft het 

initiatief genomen om te kijken naar een hernieuwde samenwerking met het Rudolf Steiner 

College voor een nieuwe versie van het koeientunneltje (een begrip in Haarlem en omstreken). 

Dat is gelukt, eindexamenleerlingen hebben met hun docent een plan gemaakt en samen met 

streetartkunstenaar Matthew May is tot een gezamenlijk ontwerp gekomen. In onze wijkkrant 

die eind december verschijnt is aandacht voor dit leuke project. De wijkraad zal nog navragen 

hoe het onderhoudscontract van dit tunneltje eruit ziet. Want het moet wel mooi blijven voor de 

komende jaren. 

- Voortgang Watermeterfabriek: m.b.t. de omgevingsvergunning heeft de wijkraad een 

bezwaar gemaakt tegen o.m. het haaks parkeren op deze locatie op de Belgiëlaan vanwege 

veiligheid. Het is een druk verkeerspunt, 300.000 gebruikers jaarlijks van het pontje, de vele 

scholieren en forensen die met allerlei vervoermiddelen daar rijden, en niet te vergeten de 

recreanten. Wijkraad pleit voor langsparkeren, hetgeen veel veiliger en overzichtelijker is. Naast 

ons bezwaar schijnen er nog 6 bezwaren te zijn, van welke aard is niet bekend. Wij wilden 

e.e.a. nog onderling met de eigenaar oplossen, deze heeft besloten de hoorzitting af te 

wachten. Deze zitting wordt begin december verwacht. Saskia Klitsie zal namens de wijkraad de 

woordvoerder zijn.  

Daarnaast hebben we in ons bezwaar de gemeente erop gewezen dat het haaks parkeren deels 

op gemeentelijk eigendom plaatsvindt volgens het ontwerp. Dat is o.i. niet conform de afspraak 

en het beleid van de gemeente inzake grondeigendom. Verder is het ontwerp niet in lijn met de 

visie Dwars door Schalkwijk. 

De ondernemer wilde allang beginnen, de bezwaren maken dat onmogelijk. Wij vinden dat ook 

heel vervelend, echter hopen dat in 2023 toch kan worden gestart. 

- Centrum Schalkwijk Fase 2 en schouw Fase 1  

Eind november is de Klankbordgroep bijgepraat over Centrum Schalkwijk door de 

procesmanager. De wijkraad had een lijst aandachtspunten over de oplevering van Fase 1. Deze 

zijn puntsgewijs behandeld en dit heeft geleid tot een schouw met de gemeente, de 4 

wijkraden, de architect en de landschapsarchitect. Alle aandachtspunten worden serieus 

genomen en krijgen vervolgacties. Om alvast te noemen: waar je fietsen kunt parkeren wordt 

duidelijker aangegeven, er komt een beweegbare paal bij de ingang, zodat niet steeds maar 

weer auto’s in het voetgangersgebied komen, bij het uitrijden van de nieuwe parkeergarage 

wordt aandacht gevraagd voor de voetgangers en fietsers die van/naar de Floridabrug 

lopen/fietsen. En de ijzeren draden bij de plantperken worden verwijderd en de plantperken met 

kale plekken verder opgevuld met nieuwe planten. 

Over de veiligheid rond de Floridabrug heeft onlangs nog een dubbele pagina in het Haarlems 

Dagblad gestaan. De wijkraden beschouwen de samenwerking met gemeente en 

belanghebbenden als zeer constructief en effectief. 

 

4. Politie / buurtouders/ handhaving 

- De wijkagenten en handhavers arriveerden om ca. 20.30 uur vanwege andere verplichtingen. 

Aanwezige handhavers: Lars Heereman (Europawijk) en Ruben (Molenwijk), wijkagenten Hakan 

Avci (Europawijk) Magdy (Oost).  

- Het punt overlast Schotlandstraat wordt nog een keer kort toegelicht aan de wijkagenten en 

handhaving. Ook zij benadrukken dat melden noodzakelijk is. Hakan en Lars nemen het signaal 

wel alvast mee. Ook een pamflet in de infokast van de VVE wordt aangeraden. 

- In de wijkkrant zullen de wijkagenten zich nog een keer voorstellen en vertellen wat zij allemaal 

kunnen doen en wat de bewoners kunnen doen.  
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- Melden kan bij handhaving: 023 511 4950. Bereikbaar op maandag tot en met zaterdag van 

8.30 uur tot 23.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 21.15 uur. Buiten deze tijden de  politie 

bellen. 

- Ook wordt geattendeerd op de donkere maanden, waarin de aantallen inbraken toenemen. 

Belang van verlichting (bewegingsmelders) wordt nog eens benadrukt. 

- Vuurwerk: in 15 gemeentes is inmiddels een vuurwerkverbod (afsteken), maar niet voor 

verkoop. Knalvuurwerk mag ook niet verkocht worden. Kindervuurwerk mag wel, maar alleen 

op 29, 30 en 31 december. Wat we nu al horen is allemaal illegaal vuurwerk.  

- Zwervers in de portieken: TIP: houd de portieken dicht, steeds meer zijn die in trek bij 

zwervers om de nacht door te brengen. Ook wegsturen is effectief.  

- Omgeving Andorrastraat/Italiëlaan: dit gebied is al jaren een doorn in het oog bij de 

wijkraad en bewoners. Er is nu een afspraak met de afdeling veiligheid van de gemeente om tot 

een plan van aanpak te komen. Het gaat met name om de openbare ruimte aan de achterkant 

van de Italiëlaan en de Andorrastraat. Daar staan afvalcontainers, auto’s half op de stoep en er 

is sprake van allerlei rommel. Het zou mooi zijn als aan de achterkant van de winkels/zaken de 

ontsierende spullen meer uit het zicht zouden kunnen. De eerste stappen zijn gezet, wordt 

vervolgd. 

- Achterkanten woningen/flats Belgiëlaan west: hier is ooit een witte lijn aangebracht waar 

niet overheen gegaan mocht worden. Aandacht hiervoor vragen bij de bewoners en scholieren 

die dit wellicht niet (meer) weten. Ook het parkeren op de Belgiëlaan door leraren (die op het 

Salieveld kunnen staan) is een signaal dat is afgegeven. Wijkraad neemt dit mee in het 

reguliere gesprek met de scholen.  

 

5. Werkgroepen: 

Verkeer & Vervoer (Willy Kok) 

Aandachtspunten van deze werkgroep zijn: 

- Floridabrug Centrum Schalkwijk. Er is schouw geweest met verkeersambtenaar en er zijn 

aanpassingen gedaan, zie elders in dit verslag.  

- Kruidenbuurt woonerf, Venkelstraat hard rijden 

Ook hier is een schouw geweest met wethouder van Leeuwen en een verkeersambtenaar. De 

wethouder zag wel dat er gevaarlijke situaties zijn, voor kinderen met name. Na het rondje is 

afgesproken dat zij zich sterk zullen maken alsnog verkeersborden Woonerf te laten plaatsen. 

- De snelheid Venkelstraat is punt van zorg, ook het wegdek waar fietsers rijden (stuk bij de T-

splitsing – fietsstraat) lijkt gladder dan wenselijk, regelmatig gaan fietsers onderuit, vooral na 

regenval. Hierover is een alarmerende mail binnengekomen. Wij brengen dit onder de aandacht 

bij de verkeersambtenaar. 

- De wijkraad vond het een prima schouw en het wordt serieus opgepakt. 

Groen – Romolen Heempark (Marijke Smit) 

- Onlangs was de Nationale Natuurwerkdag van Landschap NH, het Romolenpark en de 

vrijwilligers zijn ieder jaar van de partij. Dit keer waren er 23 deelnemers en hebben er ook 3 

kinderen meegewerkt. Vaste krachten en anderen. De grotere werkzaamheden konden mooi 

geclusterd worden op zo’n dag. De berg is bekleed met houtsnippers, het vlechtwerk aangepakt 

etc. Ieder jaar wordt het mooier en veiliger Ook het infobord is weer nieuw, met o.a. 

handhavings-mededingen erin. Het wordt steeds prettiger om er te zijn. De mensen wandelen 

er graag. Het is onze Groene long die ontstressend werkt.  

 

6. Rondvraag 

- Er wordt opgemerkt dat vele straatnaambordjes niet meer goed zichtbaar/leesbaar zijn en of 

afgebladderd. Was er niet al in 2015 geïnventariseerd? Misschien een oproep doen deze te 

fotograferen en te sturen naar ons o.v.v. straatnaam en waar het bord precies hangt. 

- Saskia: er is een nieuwe Wandelnetwerk Zuid Kennemerland.  

- Dock verzorgt deze kerst een verrassingspakketje, de kerstbox voor ‘ouderen’. Als je iemand 

weet die wel een beetje aandacht verdient: Anouk Bliek bij Dock kan je verder helpen. 

- Komt er nog een braderie wordt gevraagd. Goed punt, wij zullen navragen bij de kerk. 

- Koningsdag 2023, komt die er weer? Er is binnenkort een bijeenkomst van het 

organisatiecomité. Het zou mooi zijn als het nieuwe marktplein gebruikt zou kunnen worden. 

- Op 22 november verschijnt het Haarlems Weekblad voor het laatst. Een enorm gemis, zeker 
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voor de bewoners in onze wijken die zich geen abonnement op een krant kunnen permitteren. 

Een enorme teruggang in informatievoorziening. 

 

7. Sluiting vergadering 

Om precies 21.30 uur sluit de vergadering en alle aanwezigen worden hartelijk bedankt. 

 

 

 

 

Actielijst  

Nr.  Datum  Actie  Wie  Wanneer  

3  10-5-2022 Paaltje fietspad  moet omhoog 

Brusselstraat/Engelandlaan nabij Turkse 

ouderenhuisvesting  

Handhaving    

8  13-9-2022 Gebied Andorrastraat/Italië slaan 

aankaarten als project bij de gemeente. 

Bespreken met 

gebiedsverbinder/manager  

Yvonne  z.s.m.  

9 8-11-2022 Bewoner van Leeuwen checkt koopakte 

over eigendomssituatie buitenruimte 

Van Leeuwen z.s.m. 

10 8-11-2022 Wijkraad checkt bij Spaarnelanden over 

groenonderhoudscontract Schotlandstraat 

wijkraad z.s.m. 

11 8-11-2022 Wijkraad brengt hotspot Schotlandstraat 

bij Handhaving onder de aandacht 

wijkraad gedaan 

12     

13     

14     

15 
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