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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK 
 

13 DECEMBER 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), Hakan Avci (wijkagent), Rosa Scheper en Indra 

(Handhaving) 
Afwezig met bericht: - 

Verslag: Marijke Smit 

 

1. Opening + mededelingen door de voorzitter + vaststellen agenda 

− Yvonne van Schie opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen., Marijke maakt de 

notulen.  

− Er is een oproep aan alle wijkraden gedaan om naar het gemeentehuis te komen tijdens de 

commissie bestuur waar het onderwerp over het omvormen van wijkraad naar wijkplatforms 

op de agenda stond. De wijkraden van Schalkwijk geven geen gehoor aan deze oproep, zij 

zijn in constructief gesprek met burgemeester Jos Wienen. En zullen de komende maanden 

een standpunt innemen. 

Vanuit de gemeente is de visie het dat een "wijkplatform 'de wijk bewoners meer uitdaging zal 

geven/ de wijkbewoners beter kan vertegenwoordigen als zgn. 'activiteitencommissie' .  

In 2023 zal het onderwerp nog meerdere keren op de wijkraadagenda’s staan. Zie ook punt 6. 

 

2. Notulen/actielijst: notulen/actielijst d.d. 8 november 2022  
Notulen: De namen van collega’s van Handhaving waren niet volledig en worden bij dezen 
alsnog aangevuld: Ruben van Kesteren en Magdy El- Merakten. 

Met deze aanpassingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 

 

Actielijst:  

Punt 3: Paaltje omhoog fietspad Brusselstraat/Engelandlaan - gereed 

Punt 8: Gebied Andorrastraat/Italiëlaan gaan aankaarten als project bij de gemeente - gereed 

Voor de problematiek van de Andorrastraat is een plan van aanpak gemaakt, deze is in 

behandeling. 

Punt 10: Wijkraad checkt bij Spaarnelanden (SPL) betreffende onderhoudscontract groen 

Schotlandstraat - gereed. 

Vanwege onveiligheid door overlast bij de flat is de heg gehalveerd door SPL. 

 

3. Lopende onderwerpen waaronder: 

- Schalks aan de Plas: Ontwikkelingen gaan gestaag voort. Gemeenteraad gaat 

klankbordgroep instellen. Hierin nemen plaats vanuit Molenwijk( Riet Ooms ) en Europawijk 

(Saskia Klitsie ). 

- Watermeterfabriek: De Wijkraad Europawijk had bezwaar aangetekend tegen het haaks 

parkeren op de hoek Belgiëlaan / Noord Schalkwijkerweg. Een gebied waar veel scholieren, 

sporters, recreanten en bewoners van Schalkwijk (dagelijks) doorheen gaan om naar de 

plaats van bestemming te komen. Saskia Klitsie was namens de wijkraad Europawijk, 

woordvoerder bij deze zitting. Alle eerdere 6 bezwaarschriften uit de omgeving waren al 

ingetrokken en/of in de minne geschikt.  

Onze afwegingen: dat volgens het ontwerp het haaks parkeren deels op gemeentelijk 

eigendom plaatsvindt en ons inziens niet conform de afspraak en het beleid van de 

gemeente is, zoals bijvoorbeeld het ontwerp dat niet in lijn is met de conceptvisie Dwars 

door Schalkwijk.  

Op het aanbod om nog eens met de eigenaar en gebiedsverbinder in gesprek te gaan is 

door de eigenaar vanaf gezien en de hoorzitting afgewacht. Uiteindelijk is de wijkraad van 

mening dat de horecabestemming zoals die qua planning op tafel ligt, niet langer meer op 

zich moet laten wachten en heeft ter zitting het bezwaar ingetrokken. Een kritische blik op 

de verkeersafhandeling is voor dit deel in onze wijk van groot belang en een eenduidige 
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visie op 'Dwars door Schalkwijk is al jaren een diepe wens. Tijdens de behandeling van het 

project Dwars door Schalkwijk zullen wij hier blijvend aandacht voor vragen. 

- Sportparkvisie: Na vaststelling van de startnotitie door de gemeenteraad is de 

aanbesteding gegund aan het Haarlemse bureau Hosper. Middels gesprekken en 

bijeenkomsten worden wij meegenomen in het uitwerken van de verschillende scenario’s 

voor de gebiedsvisie. Bureau Hospers stelt voor om met elkaar twee soortgelijke projecten 

in Antwerpen en Utrecht te gaan bekijken. Hierover worden wij nog op de hoogte 

gehouden. 

- Dwars door Schalkwijk: Het project is vertraagd en gaat zoals het er nu uitziet in januari 

2023 het bestuurlijke traject in.  

De wijkraad spreekt de nadrukkelijke wens uit om vanuit de westelijke kant: de Belgiëlaan 

te starten. De urgentie is dat hier op korte afstand van elkaar scholen aan liggen en dat de 

veiligheid hierdoor geborgd kan worden, zoals het destijds vanuit ‘Plan mevr. Meijer’ is 

aangegeven. 

- Wadi Landenbuurt: De wadi is volgens planning gemaakt. Het geheel ziet er goed uit en 

is zonder schade aan bomen afgewerkt. Vanwege de vorst is het aanleggen van de 

beplanting uitgesteld tot het voorjaar 2023. 

 

4. Politie / handhaving / buurtouders 

Politie: Geen bijzonderheden. Tijdens het WK geen signalen van overlast geconstateerd. 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.  

Handhaving: De Schotlandstraat heeft al geruime tijd last van o.a. hangjongeren. Door de 

heggen te halveren en de locatie op te schonen, is de situatie daar aanzienlijk opgeknapt, 

Het is nu schoon en overzichtelijk en daardoor is er nu al minder tot geen overlast. 

- Grote vrachtwagens die 3 parkeerplekken in beslag nemen zorgen voor minder 

parkeerplekken voor bewoners. Daarnaast ervaart men overlast vanwege een verbouwing 

aan appartement door container die daar al geruime tijd staat en ruime plaats inneemt. 

(Locatie?) 

- Hinderlijk parkeren op fietspaden bij o.a. VOMAR Belgiëlaan, winkelgebied Italiëlaan: 

Veelvuldig melden zorgt voor een hogere plek op de prioriteitenlijst van Handhaving. 

- Aanbod parkeergelegenheden voor grote bussen, kleine en grote vrachtwagens is er te 

weinig. Hierdoor wordt parkeren aan doorgaande wegen gedoogd. Helaas veroorzaakt dit 

gedoogbeleid overlast voor verkeer op de hoeken, kruisingen van straten. Geen overzicht, 

maar ook meer dan de helft van de breedte van de vrachtwagen op de stoep parkeren, 

waardoor de stoepbreedte aanzienlijk voor voetgangers wordt verkleind. Over een actie tot 

bezinning / tot inzicht brengen van de chauffeurs wordt nagedacht. 

Buurtouders waren niet aanwezig. 

 

5. Werkgroepen: 

Verkeer & Vervoer (Willy Kok) 

- Er is overleg geweest van werkgroep Verkeer en vervoer Schalkwijk en de ambtenaren van 

de gemeente naar aanleiding van het ontbreken van feedback en terugkoppeling. De heer   

Gerrit Faber, nieuw op deze afdeling, staat open voor verbeteringen en meer overleg op dit 

gebied voor nu en in de toekomst. 

- De Kruidenbuurt heeft woonerfbebording gekregen. Onder grote opkomst van bewoners, 

wijkraad, Spaarnelanden en gemeente heeft wethouder Bas van Leeuwen 1 van de borden 

persoonlijk opgehangen. Dit gegeven - woonerf - zal de leefbaarheid enorm verhogen. Een 

leuk detail: aan de achterkant van het bord is een klein insecten/bijenhotel. 

- Over de achterkant van de VOMAR aan het Belgiëplein, waar het laad- en losgedeelte is 

ingericht, zijn kritische opmerkingen gemaakt over de manier van in- en uitrijden. Een 

betere oplossing is inmiddels bedacht door aan de andere kant van de oprit eenzelfde 

parkeerverbod toe te passen en een wit kruisvlak ter verduidelijking aan te brengen. Dit plan 

wordt voorgelegd aan de gebiedsregisseur en gebiedsverbinder voor uitvoering. 

- De Buitenrustbrug heeft bij het fietspad bij de kruising onder de brug door, slecht zichtbare 

belijning qua voorrang. Dit geeft verwarring bij de weggebruikers. 
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- Zebrapad bij de kruising Engelandlaan / Belgiëlaan is weer verwijderd. In plaats van 

veiligheid te bieden, werd er juist een gevaarlijke situatie gecreëerd. Nu komen er hekjes 

met kettingen op de hoeken in de kruising om diagonaal oversteken te voorkomen. 

 

Groen – Romolen Heempark (Marijke Smit) 

Deel 1: De wandelaars hebben enorm veel overlast gehad van glibberige paden , de vrijwilligers 

hebben hard gewerkt om de paden vrij te maken. 

Deel 2: Met eerdere hulp van SPL hebben de vrijwilligers de afgelopen weken, de extra (veel!) 

geleverde wilgentenen gevlochten in de afrastering boven op de nieuwe rug bij de ingang aan 

de Laan van Angers en nieuwe rillen aangebracht daar waar ‘gaten’ waren ontstaan, opgeruimd. 

Om het afgegraven, kale veld sneller van inheemse bloemen te voorzien, zal in het vroege 

voorjaar worden ingezaaid. Hier en daar moet dit inzichtelijk worden gemaakt door deze 

plekken af te zetten. In het informatiebord ter plekke komt hier voor de bewoners nog meer 

informatie te hangen. 

Groenstrook bij de plantsoenen van Ymere aan Europaweg 

Inmiddels is het menigeen opgevallen dat grotendeels de oude bosschages zijn vervangen door 

nieuwe fraai ingerichte bloemperken. De ‘tussentuinen’ aan de Europaweg van het Madrid -, 

Tirana –, Lissabon -, Ankara - en Praagplantsoen gaan volgens ontwerp kleurrijke borders 

krijgen en worden afgewisseld met groenblijvende hagen.  

Plantsoen Frankrijklaan  

De ontwikkelingen van het plantsoen aan de Frankrijklaan blijven op de agenda staan en 

gesprekken hierover wat betreft plan van aanpak, zullen (binnenkort) in het voorjaar 2023 gaan 

plaatsvinden.  

 

6. WIJKPLATFORMS SCHALKWIJK 

Vanuit de gemeente is de visie dat een ‘wijkplatform‘ de wijkbewoners meer uitdaging zal 

geven, dan wel de wijkbewoners beter zou kunnen vertegenwoordigen als een zogenaamde  

'activiteitencommissie'. Met deze plannen van de gemeente om wijkraden om te vormen naar 

wijkplatforms per 1/1/2024 vrezen de 4 wijkraden van Schalkwijk verlies van kennis en ervaring 

en het verbinden van bewoners met gemeente, politiek en overige organisaties. Dit moment is 

uiterst ongelukkig gekozen nu in Schalkwijk een overvloed aan lopende en nieuwe projecten zijn 

die vanwege de goede samenwerking tussen gemeente en wijkraden in Schalkwijk van groot 

belang zijn voor de leefbare toekomst van Schalkwijk. 

 

7. Rondvraag 

- De paden van het Engelandpark zijn vanwege overmatig veel bladeren slecht begaanbaar. 
Men vraagt zich af of er een mogelijkheid is om deze, nu praktisch al het blad van de 
bomen zijn, de paden te laten vegen.  

 

8. Sluiting vergadering 

Om 21.30 sluiten wij de vergadering en bedanken alle gasten voor hun aanwezigheid. 

 

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     
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