
Spreekuur: Iedere dinsdag 19.00 – 20.00 uur, uitgezonderd de 2e dinsdag van de maand  

Plaats: Wijkkamer Europawijk / Nederlandlaan 226 

Secretariaat: Nederlandlaan 226, 2034 PE Haarlem, tel: 06-34035712  

E-mail: info@wijkraadeuropawijk.nl Website: www.wijkraadeuropawijk.nl 

https://nl-nl.facebook.com/wijkraadeuropawijkhaarlem 

De wijkraad Europawijk maakt deel uit van de Stichting Wijkbelangen Schalkwijk; KvK inschrijvingsnr. 34229104 

 
 

 
 

 

De wijkraad nodigt u van harte uit voor deze maandelijkse openbare vergadering 

 

  

 

 

20.00  1. Opening + mededelingen door de voorzitter + vaststellen agenda 

11 april 2023 Jaarvergadering wijkraad Europawijk | Ontmoetingskerk Frankrijklaan, zie 

agenda op pag. 2 

  

20.10 2. Notulen/actielijst: notulen/actielijst d.d. 14 februari 2023 

 

20.15 3. Lopende onderwerpen en projecten in de wijk (voortgang) 

➢ Sportpark | Excursie met gemeente naar 3 andere sportparken 

➢ Aanpak openbare ruimte Andorrastraat-Polenstraat (achter winkels Italiëlaan) 

 

20.45 4. Politie / buurtouders/ handhaving 

 

21.00 5. Werkgroepen: 

− Verkeer & Vervoer Schalkwijk  

− Groen – Romolen Heempark  

  

21.15 6. Vast agendapunt in 2023 

➢ Van wijkraden naar wijkplatforms per 1/1/2024 - update 

 

21.30 7. Rondvraag  

 

  8. Sluiting vergadering 

  

Agenda voor de wijkraadvergadering dinsdag maart 2023 

Plaats: Kamer van wijkraad Europawijk: Nederlandlaan 226  

Inloop: 19.45 uur; start vergadering: 20.00 uur  

mailto:info@wijkraadeuropawijk.nlWebsite
http://www.wijkraadeuropawijk.nl/
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De wijkraad Europawijk nodigt bewoners in de wijk van harte uit voor de jaarvergadering. 

 

Tijd:  20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur.  Zaal open: 19.45 uur.  

Plaats:    Ontmoetingskerk Schalkwijk, Frankrijklaan 4, 2034 BA Haarlem 

Waar te vinden:  Het projectenoverzicht, bij de vergadering behorend, zal een week  

  voor 11 april op de site staan: www.wijkraadeuropawijk.nl 

 
 

Agenda:  

 

1. Opening voorzitter  

 

2. Verslag van activiteiten 2022  

• Overzicht projecten 

 

3. Financiën  

• Decharge penningmeester 

• 2 nieuwe leden kascommissie  

 

4. Thema jaarvergadering: Van wijkraad naar wijkplatform 

 https://haarlem.nl/zo-versterken-we-de-lokale-democratie 

 15 december 2022 heeft de gemeenteraad van Haarlem de startnotitie van Wijkraden naar 

Wijkplatforms aangenomen, zie ook: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-

stukken/20221595759-1-Startnotitie-van-Wijjkraden-naar-Wijkplatform-2.pdf 

 Het college wil aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad en vraagt inwoners en  

 ondernemers om zelf ook met initiatieven te komen voor de grote opgaven waar onze 

samenleving voor staat. Om méér betrokken Haarlemmers de ruimte te geven om de 

leefbaarheid in Haarlemse wijken te vergroten, zet het college in op wijkplatforms: een 

netwerk van bewoners, ondernemers en anderen in een wijk. Het wijkplatform zorgt voor 

verbinding tussen mensen en groepen in de wijk. En voor verbinding tussen de wijk en de 

gemeente. In deze startnotitie wordt de visie ten aanzien van de wijkplatforms beschreven met 

een beoogd proces en tijdspad. 

 

5. Sluiting vergadering 

 

Jaarvergadering 

WIJKRAAD 

EUROPAWIJK 

11 april 2023 
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