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 NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK 
 

14 FEBRUARI 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), Jos Kruijswijk (wijkbewoner) Lars Heeremans, Giovanni en 

Lio?  (Handhaving) 

Afwezig met bericht: Rosa Scheper (handhaving) en Hakan Avci (wijkagent)  
Verslag: Willy Kok 

 

1. Opening + mededelingen door de voorzitter + vaststellen agenda 

 Yvonne van Schie opent de vergadering. 

o De organisatie van de derde editie van Schalkwijk aan Zet (SAZ) wordt volgende week 

gestart. De planning van het project wordt dan ook duidelijk. Jos Kruijswijk heeft het idee 

opgevat om het Belgiëplein ‘op te zoomeren’. Het plan kan t.z.t. worden ingediend bij SAZ. 

o Door corona kon twee jaar geen braderie rond de Ontmoetingskerk worden georganiseerd. 

Gelukkig is de draad weer opgepakt en zal de braderie op 8 juli plaatsvinden tussen 10.00-

15.00 uur. Ontmoeting en verbinding staan centraal. Kramen kunnen worden gehuurd. Meer 

informatie zal in de nieuwe Europakoerier van maart staan. 

o Er zit weer vaart in het plan voor een aantrekkelijk plantsoen aan de Frankrijklaan. Marian 

Bankras, een bekende van de wijkraad, zal vanuit Landschap NH in opdracht van de 

gemeente met ons overleggen over de verdere invulling van het ontwerp en de participatie 

vanuit de buurt. 

o De kopij voor de Europakoerier dient uiterlijk 20 februari 2023 te worden aangeleverd. 

o Het contract van de buurttuin wordt drie jaar (tot eind 2026) verlengd, dit betekent 4 volle 

seizoenen. 

Het Rudolf Steiner College krijgt er tijdelijk drie lokalen bij, op het plein van het Tennispad. 

Voor het fietsparkeren is een oplossing gevonden. In ieder geval is geen extra verharding 

nodig. Het Stedelijk Gymnasium vertrekt eind van het jaar. In verband met de groei van de 

school zal de wijkraad binnenkort een gesprek hebben met de directie over o.m. de 

toekomstige ontwikkelingen. 

o Het koeientunneltje en het speeltoestel aan de Denemarkenstraat zal in het voorjaar in 

aanwezigheid van betrokken leerlingen feestelijk worden geopend. 

 

2. Notulen/actielijst: notulen/actielijst d.d. 10 januari 2023  
Notulen: De notulen van 13 december 2022 worden door Yvonne aangevuld.  

De notulen van 10 januari j.l. worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Actielijst: geactualiseerd. 

 

3. Politie/buurtouders/handhaving: 

o Politie en buurtouders zijn niet aanwezig. Vanuit Handhaving wordt aangegeven geen nieuwe 

punten te hebben. Aandacht blijft op hotspots afval, voertuigenchecks en jeugd 

winkelcentrum. 

o Openbare ruimte diversen 

- Er wordt gesignaleerd dat er veelvuldig op de stoep wordt geparkeerd op de 

Nederlandlaan, met name door bezoekers. De parkeerdruk neemt in het gebied rond de 

Schotlandstraat toe, soms ook door Schipholgangers. Het  invoeren van gereguleerd 

parkeren zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Gemeentelijk beleid is dat voor 

invoering 70% van de bewoners hiermee zou moeten instemmen. De kosten van een 

parkeervergunning in Schalkwijk zijn 235 euro per jaar. De parkeernorm is door de 

gemeente inmiddels verlaagd naar 0.9. Vooralsnog is er geen enthousiasme voor 

regulering. 

- Het parkeren van vrachtwagens en bestelbussen op sommige plekken in de wijk, zoals de 

Frankrijklaan, kan de verkeersveiligheid in de weg staan. Omdat er maar weinig 

mogelijkheden in Schalkwijk zijn om te kunnen parkeren, wordt afgesproken per wijk nog 
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eens te bekijken welke locaties geschikt zouden kunnen zijn om busjes te parkeren. Dit 

zou dan besproken kunnen worden in het overleg van de werkgroep Verkeer en Vervoer. 

Mogelijkerwijs zou e.e.a. kunnen leiden tot herziening van de parkeerplekken voor 

grotere voertuigen  

- Parkeeroverlast wordt ervaren rond het Hero kinderdagverblijf aan de Venkelstraat, rond 

8.30 uur en tussen 17.00-18.00 uur. Hero heeft 1 parkeervergunning voor 1 bus, maar er 

staan de hele week, ook in het weekend, 4 busjes voor de deur. Men dient zich aan de 

parkeervakken te houden. Jos Kruijswijk geeft aan nog wel een keer te willen praten met 

een medewerker van Hero om  te zoeken naar een bevredigende oplossing. Saskia kan 

vanuit de wijkraad hier bij aansluiten. Handhaving zal het gebied Rond Hero en 

Nederlandlaan in surveillance meenemen. 

 

. Lopende onderwerpen en projecten in de wijk(voortgang) 

- sportpark: Ecologisch onderzoek is gestart, iedereen is hierbij betrokken. Het gebied dient een 

tegenhanger te zijn voor de OV-HUB. De inrichting zal moeten worden aangepast en het 

groen dient een hoge ecologische waarde te hebben. Bomen moeten blijven staan tenzij. Van 

belang is dat de Groene Zoom geografisch wordt vastgelegd, nu ligt er geen harde grens. Dit 

is ook de inzet van de werkgroep Groene Zoom. 9 maart a.s. is er met gemeente en 

betrokken organisaties een excursie naar een soortgelijk project (open inrichting met 

sportfaciliteiten) in Amsterdam en Utrecht. 

- Het concept-ontwerp openbare ruimte noordzijde winkelcentrum rondom Ceylonpoort zal op 

21 februari a.s. in wijkcentrum de Wereld worden toegelicht middels inloopsessie tussen 

16.00-18.00 uur. 

- Fase 1 gebiedsontwikkeling winkelcentrum is afgerond. Hier werd feestelijk aandacht aan 

besteed. 

- Het ontwerp herinrichting Europaweg naar stadsstraat is de inspraak ingegaan. 

 

5. Werkgroepen: 

Verkeer & Vervoer (Yvonne) 

- In de vergadering van vanmiddag is uitgebreid stilgestaan bij het ontwerp van de stadsstraat 

Europaweg. Er zal nog uitgebreid onderzoek worden gedaan door adviesbureau Antea naar 

de opties voor veilige rotondes. Bezoek aan Aalsmeer staat nog op de planning. Input groen 

van Saskia en Hilde wordt meegenomen t.b.v. realisatie stadsstraat.  

- Het ontwerp openbare ruimte Ceylonpoort levert nog de nodige discussie op over het gebruik 

van de ingang parkeergarage noord-en zuidzijde. Er ligt ook de wens om extra 

fietsparkeerplaatsen te realiseren nabij de bioscoop.  

- Het probleem van de verkeersafwikkeling op de Aziëweg is nog niet opgelost. Het voorstel 

van de vier wijkraden, de scheiding van het ov en autoverkeer op de Europaweg en de 

Aziëweg ligt nu toch weer op tafel. De steeds drukkere Amerikaweg blijft een groot knelpunt. 

- De maatregelen t.bv. vergroten veiligheid achterzijde Vomar zal worden besproken tussen 

bedrijfsleider VOMAR en medewerker verkeerspolitie Bert Teppe. Bert neemt hiervoor het 

initiatief. 

- Het project Dwars door Schalkwijk is nog steeds niet geagendeerd voor de raadscommissie, 

er is opnieuw vertraging.  Nogmaals is door onze wijkraad bepleit in de fasering van de 

werkzaamheden voorrang te geven aan de Belgiëlaan en niet zoals ambtelijk nu de bedoeling 

is aan de Kennedylaan, waar aan beide zijden bouwactiviteiten zullen plaatsvinden.   

Groen – Romolen Heempark (Marijke) 

Deel 1: Onderhoud wordt aangepakt door Spaarnelanden. 

Deel 2: Landschap NH gaat aan de slag met maatregelen tegen erosie. Een bloemenweide wordt 

aangelegd/ingezaaid. 

Algemeen: Marijke gaat op verzoek bij bijeenkomst GOSH vertellen over de geschiedenis van 

het heempark. 

Platform Groen (Saskia) 

- Advies herinrichting Europaweg wordt door Saskia en Hilde Prins met Arjen de Boo van 

de gemeente besproken. Tijdens dit overleg kan ook nog aandacht worden gevraagd 

voor punt van wijkbewoner Jos Kruijswijk betreffende mogelijkheid herplant bomen 

Schipholweg aan de Europaweg. 

 

Koningsdag (Saskia) 
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- Koningsdag, op 27 april a.s., vindt dit jaar plaats op het Californiëplein. De wijkraden 

verzorgen de organisatie van de mark, het winkelcentrum verzorgt de catering en de 

muziek. 

- Op 12 en 19 april kunnen belangstellenden in wijkcentrum de Ringvaart een kraam huren 

voor 25 euro. 

 

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

Dit thema is het onderwerp op onze jaarvergadering van 11 april 2023. Het artikel van de 

voorzitter van de wijkraad Molenwijk over dit onderwerp, dat in de vergadering door Yvonne 

wordt voorgelezen, zal in de volgende wijkkrant worden opgenomen. 

 

7. Rondvraag 

- Op 10, 11 en 12 februari is in de wereldmuziekschool een theaterfestival georganiseerd door 
ENAK Haarlem. 

- Participatiemarkt wordt 22 februari a.s. weer gehouden in de bibliotheek Schalkwijk. 

- Saskia volgt cursus over de islam via de islamraad. Je kunt je nog opgeven. 

- De aanbesteding nieuwbouw Kruidenbuurt vindt pas in oktober 2023 plaats. De gemeente zal 
ons nader informeren over de verdere ontwikkelingen. De buurt dient in ieder geval 

geïnformeerd te worden door de woningcorporatie. 

- Jos brengt naar voren dat er betonnen platen zijn met print die geschikt zouden kunnen zijn 
voor het wegdek in de Finlandstraat bij de VOMAR. Yvonne brengt dit in bij overleg met 
ambtenaren openbare ruimte. 

- Het asfaltpad in het Romolen Heempark 2 is nog steeds niet aangepakt. Opnieuw 
aankaarten. 

 

8. Sluiting vergadering 

 Om 21.45 sluit Yvonne de vergadering en bedankt alle gasten voor hun aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  z.s.m. 

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

verbinding  maken 

 Yvonne  z.s.m. 

 4  10-01-2023 Werkbezoek werkgroep Verkeer en Vervoer 

Aalsmeer rotondes 

 VenV  z.s.m. 

 5  14-02-2023 

- 

Overlast parkeren Nederlandlaan/Kruidenbuurt 

meenemen  in surveillance 

 Handhaving  per direct 

 6   14-02-2023 Onderzoek opties locaties busjes   wijkraden  z.s.m.  

 7  14-02-2023    Maken afspraak bedrijfsleider VOMAR  Bert/verkeerspolitie  z.s.m.  

 8  14-2-2023 Maken afspraak opening 

speeltoestel/koeientunneltje 

 Wijkraad/scholen  z.s.m. 

 9  14-2-2023 Bespreken herstel asfaltpad  Heempark 2  Wijkraad/BBOR  z.s.m. 
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