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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK 
 

10 JANUARI 2023 

 

 
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), Roel Schaart (verkeersgroep en wijkbewoner), Hakan Avci 

(wijkagent), Lars Heeremans, Ruben (Handhaving) 

Afwezig met bericht: Rosa Scheper (handhaving), Marieke Scheefhals (Consulent Gebiedsbeheer 

Ymere) 
Verslag: Saskia Klitsie 

 

1. Opening + mededelingen door de voorzitter + vaststellen agenda 

 Yvonne van Schie opent de vergadering en wenst iedereen een mooi nieuw jaar. 

o Klacht brood voeren rond plein en straat Vomar. Deze melding hebben wij doorgegeven aan 

politie, handhaving en het sociaal wijkteam, zij zijn op de hoogte, maar hebben wel meer 

informatie nodig. Naam, omschrijving en tijden. Dan kan hij aangesproken worden en o.a. 

geïnformeerd over de ongewenstheid en de nadelige gevolgen van brood geven aan vogels. 

Denk hierbij ook aan het feit dat er op diverse plekken ratten worden gespot, en niet zulke 

kleintjes. Dit is een bekend probleem en niet goed voor de volksgezondheid. 

o Klacht bewoners nieuwe appartementen Californiëplein i.r.t. parkeren en overlast. Wij 

hebben deze bewoners aangegeven dat ze onderdeel zijn van Meerwijk. En gevraagd of er 

een VVE of bewonersvereniging is die kan helpen bij gezamenlijke oplossingen, daar hebben 

we nog geen antwoord op. Verder hebben wij de procesmanager van het winkelcentrum op 

de hoogte gebracht. Daarnaast kunnen bewoners een vergunning aanvragen bij de 

gemeente om minder validen voor de deur af te zetten. In de vergadering wordt gemeld dat 

er nu ook een aantal live camera units zijn geïnstalleerd rondom het Californiëplein en dat er 

minder overlast is. Ook wordt er een bollard (inzinkbare) verkeerspaal) geplaatst. 

o Aandacht voor rotondes die in de toekomst op de Europaweg komen i.v.m. bussen die er 

dwars overheen gaan, zie 5. 

o Per 1 januari is er een extra gebruiker op de wijkraadkamer, een muziekdocent voor 2 a 3 

dagdelen per week. Belanghebbenden, zoals de direct omwonenden, zijn geïnformeerd met 

een brief in de brievenbus. 

o De 4 wijkraden zullen op korte termijn samenkomen om te praten over Koningsdag 2023 

o De afgelopen 2 jaren hadden wij iedere dinsdagavond spreekuur bij de wijkraadkamer. Dit 

wordt weer iedere laatste dinsdag van de maand. 

o 11 april is de jaarvergadering van de wijkraad Europawijk. Locatie en agenda volgen nog. 

 

2. Notulen/actielijst: notulen/actielijst d.d. 13 december 2022  
Notulen: De notulen worden door Yvonne aangevuld bij het agendapunt rondvraag. 

Met deze aanpassingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 

Actielijst:  

Alle acties zijn afgehandeld en we starten met een nieuwe lijst. 

 

3. Lopende onderwerpen waaronder: 

o Opening Fase 1 Centrum Schalkwijk donderdag 12 januari om half 10 Hemaplein. 

o Openbare ruimte diversen 

- Jasper Nagtzaam is een nieuw contactpersoon bij de gemeente – voor bepaalde tijd - en 

daar zijn we erg tevreden over en blij mee. 

- Bloembakken Belgiëlaan zijn verplaatst naar kruising Nederlandlaan / Zwedenstraat. Er 

komt een verlenging van hek op de Belgiëlaan om keren tegen te blijven gaan. Vanwege 

het overlijden van Cor Griffioen die deze bakken jaren heeft verzorgd was er geen 

onderhoud meer en moesten ze weg. Marijke en Yvonne zullen de bakken op de nieuwe 

locatie onderhouden. 

- Er komt weer beweging in het project Frankrijklaan (grasveld), terug naar het basisplan. 
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- Parkeersituatie Vomar (noordzijde kruising Zwedenstraat / Finlandstraat zal aangepast 

worden met Niet Parkeren verkeersborden. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig. En de 

kapotte stoep zal worden aangepakt. Aanzet hiervoor is gegeven door een bewoner van 

de Finlandstraat een aantal jaar geleden, chapeau. 

 

4. Politie / handhaving / buurtouders 

Politie: Geen bijzonderheden. Het was – in vergelijking met andere jaren – een rustige 

nieuwjaarswisseling. Wel veel vuurwerk, maar weinig incidenten. 

Er wordt gevraagd naar de inbrakengolf 2e helft vorig jaar bij de tweedehandswinkels zoals de 

Snuffelmug (2x), Woord en Daad en in andere delen van Haarlem. Hakan vraagt dit na. 

Lokale politie hoeft minder ingezet worden bij andere teams. Er komt voor de (wijk)agenten 

meer armslag om ook tijd te besteden aan lichtere vergrijpen. Dit zien we al terug in het 

vaker door de wijk rijden, zichtbaar zijn. Maar ook in acties, zo was er vorige week een ‘Fuik’ 

actie kruising Laan van Angers – Laan van Berlijn en op de Belgiëlaan Aanvullende 

voorstellen ontvangt Hakan graag. 

Handhaving: Weinig nieuwe zaken. Aandacht voor de vaste Afval Hotspots op de Andorrastraat, 

Polenstraat, Frankrijklaan, Milaanstraat. 

Buurtouders waren niet aanwezig. 

 

5. Werkgroepen: 

Verkeer & Vervoer (Willy Kok) 

- In de laatste Europakoerier (december 2022), staat informatie over de startnotitie 

Europaweg stadstraat. Hierin is een inrichtingsschets opgenomen waarop te zien is dat de 

bussen de rotonde rechtdoor nemen. Dit is nieuw, zowel voor de verkeersgroep als voor de 

gemeente Haarlem. Roel vraagt een reactie van de vergadering over voorkeur en relatie 

veiligheid. Deze is niet unaniem. In Aalsmeer liggen al een aantal van deze rotondes, zie ook 

artikel https://wijnemenjemee.nl/projecten/nieuws/hovasz-vrij-liggende-busbaan-met-

voorrang-voor-bus-op-rotondes/. De verkeersgroep van Schalkwijk wordt geadviseerd om 

deze gaan bekijken met een werkbezoek. 

- We hebben een uitnodiging van Rootz ontvangen om gezamenlijk te praten over de 

verkeersafhandeling rondom Schalkwijk Midden, Stad tussen de bomen Denk hierbij aan de 

verbinding met het ziekenhuisterrein, een gewenste rotonde op de Amerikaweg, maar ook 

een goede langzaam verkeer verbinding met het winkelcentrum (zoals bijvoorbeeld een 

brug, tunnel, scheiden van verkeerstromen) 

Groen – Romolen Heempark (Marijke Smit) 

Deel 1: We zijn weer lekker bezig met de vrijwilligers op de woensdag. 

Deel 2: Er moet nu echt iets gedaan worden aan een oplossing voor het slechte hoofdpad hier. 

We hebben dit onder de aandacht. 

Algemeen: Het was de traditie om met de vrijwilligers van deel 1 bij Marijke thuis de 

jaarafsluiting te vieren. Nu is echter de groep, samen met de vrijwilligers van deel 2, groter 

geworden en past dit niet meer. In afstemming met de wijkraad is er bij de Waterscouting 

Marco Polo een gezellige avond gehouden. Eigen gemaakte spijzen, spelletjes en een dansje. 

Allemaal goed voor de verbinding en het samen zijn. 

 

6. Van wijkraden naar wijkplatforms (vast punt in 2023) 

Dit onderwerp staat hoog op onze prioriteitenlijst dit jaar. Wij vinden dat de rol en taken van 

een wijkraad geborgd moeten blijven. Een aantal uitspraken die hier op van toepassing zijn: het 

kind niet met het badwater weggooien, hand in eigen boezem steken (rol gemeente in de 

afgelopen jaren). Er is nu door een aantal wijkraden een ‘verklaring wijkdemocratie’ opgesteld, 

waar wij als Schalkwijkse wijkraden op zullen reageren. 

 

7. Rondvraag 

- Komt er nog een braderie bij de Ontmoetingskerk (conform eerdere voorstellen)? Politie, 

wijkraad en aanwezigen zijn enthousiast. Roel neemt nog contact op met Bas, de koster. 

- De kasstukken voor de kascontrole zijn bijna klaar. André wordt gevraagd of hij dit weer 
wil doen. Hierop wordt instemmend gereageerd. Mogelijke data vrijdag 27 januari of 
vrijdag 3 februari. Voor een 2e lid voor de kascommissie wordt nog actie ondernomen. 

 

8. Sluiting vergadering 

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

Nr.  Datum  Actie  Wie  Wanneer  

 1  10-01-2023 Notulen 13 december aanvullen bij Rondvraag  Yvonne  z.s.m. 

 2  10-01-2023 Navragen inbrakengolf tweedehandswinkels  Hakan Avci   

 3  10-01-2023 Contact opnemen met de buurtouders, 

verbinding  maken 

 Yvonne  

 4  10-01-2023 Werkbezoek werkgroep Verkeer en Vervoer 

Aalsmeer rotondes 

 Willy  

 5  10-01-2023 Reageren op ‘verklaring wijkdemocratie’  Schalkwijkse wijkraden  

 6   10-01-2023 Contact opnemen met koster Ontmoetingskerk 

over mogelijke braderie 

 Roel  

 7  10-01-2023 2e lid Kascommissie vragen  André en Saskia  Voor 27-01 
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