NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 9 MEI 2017

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers, Hanna Hamersma, Yvonne van Schie en
Marijke Smit.
Overige aanwezigen: Dhr. Allal (De Brug tot agendapunt 3), Gertrude Bank, Cor van Dijk,
Hananja (tot agendapunt 3), Mehmhamed El Harchaci (De Brug tot
agendapunt 3), Mohamed Haroud (De Brug tot agendapunt 3),
Paul Holt (tot agendapunt 7), Jacqueline Oomen (tot agendapunt 7),
Sywert Schadenberg (tot agendapunt 7), Henk Timmerman,
Mustapha El Yajloufie (wijkagent en tot agendapunt 3).
Afwezig wijkraad: Marian Kuyper en Nicolette True.
Afmeldingen:
Linda Pijper (SIG Woonvoorziening Schalkse Hoek) en
Verslag:
Joke van Wittmarschen

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Politie/Buurtouders
a. Nagenoeg geen meldingen over jeugdoverlast.
b. Daling van woninginbraken.
c. De buurtouders gaan drie dagen door de wijk lopen. Ze lopen in twee groepen van
twee personen op dinsdag, donderdag en zaterdag van 19.00 tot 20.30 uur.
d. Gedurende de ramadan, lopen de buurtouders ’s nachts. Ook jeugdwerk,
streetcornerwork en Dock zullen ’s nachts in de wijk aanwezig zijn.
e. Aan de wijkagent wordt gevraagd of hij de gemeente kan vragen om het speeltoestel
op het Ankaraplantsoen te verplaatsen. De gemeente heeft dit al twee maanden
geleden aan de wijkraad beloofd, maar er is nog niets gebeurd. Het toestel trekt een
groep jongeren aan, die overlast geven.
f. Melding van dealen bij het ketelhuis in de Ruslandstraat. De wijkagent adviseert hier
een melding van te maken.
g. Melding van te hard rijden door scooters bij het Ankaraplantsoen tussen 23.00 en
24.00 uur. De wijkagent adviseert dit te melden. Na 23.00 uur kan dit door de politie
te bellen.
h. Paul Holt vertelt dat hij een melding bij de politie wilde doen, maar er met het
telefonische keuzemenu er niet doorheen kwam. De wijkraad vraagt om datum en
tijdstip van de melding door te geven via info@wijkraadeuropawijk.nl, zodat zij dit
kunnen doorgeven aan hun contactpersoon bij handhaving.

3.
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N.a.v.
a. Agendapunt 3h, overlast jongeren Ankaraplantsoen: er is een werkgroep gevormd
met politie en streetcornerwork, om de overlast aan te pakken.
b. Agendapunt 3i, plantsoen Bernstraat: het groen is door bewoners op 30 maart
gesnoeid. Op initiatief van de bewoners zal de wijkraad opnieuw helpen met het
opknappen van het plantsoen.
c. Agendapunt 5, Watermeterfabriek: uit het bestemmingsplan blijkt, dat horeca 2
mogelijk is (open tot 01.00 uur). Samen met bewoners van de overkant van het
Spaarne is hiertegen een zienswijze ingediend.
Actielijst
a. De fietsersbond heeft naar de parkeersituatie bij het Ankaraplantsoen gekeken en de
wijkraad geadviseerd hier actie op te nemen, omdat geparkeerde auto’s het zicht
ontnemen. Saskia Klitsie wordt actienemer.
b. Rotzooi supermarkt Brusselstraat/Laan van Angers: aanvullen met Italiëlaan.
Actienemer wordt Hugo Visscher.
c. Kitty van Tooren heeft een gesprek gehad met bewoners rond het Ankaraplantsoen.
Kan van de lijst.
d. In de werkgroep Verkeer en Vervoer is het verdieping-parkeren voor de nieuw te
bouwen woningen op het ziekenhuisterrein besproken. Wordt in de gaten gehouden.
e. N.a.v. de actie over overbewoning van een huis vertelt Yvonne van Schie dat dit een
punt voor de VvE is. Zij zal een stukje voor de wijkkrant schrijven. Tevens neemt zij
daarin mee dat men moet letten op scooters in de gang, want als er dan brand
uitbreekt dekt de verzekering de schade niet.
4.

SCAS (Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk)
a. Het doel van de stichting is om culturele activiteiten in Schalkwijk te stimuleren. Een
stichting kan namelijk subsidie aanvragen.
b. De wijkraden, het winkelcentrum, de ontmoetingskerk en de Wereldmuziekschoool
hebben zich bij de stichting aangesloten.
c. In het Haarlems Weekblad komt een agenda met activiteiten voor Schalkwijk.
d. Eind april was er een concert van twee cellisten in het winkelcentrum.

5.

Stand van zaken 30 – 50 km. in de vier wijken van Schalkwijk
Paul Holt merkt op dat hij sinds 2012 klachten heeft ingediend over harder dan 30 km
rijden op de Engelandlaan. Hij heeft weinig teruggehoord. Ook heeft hij de resultaten
van de metingen nooit gekregen. Hij vraagt welk idee er achter zit om van de
Engelandlaan 50 km te maken. De Engelandlaan is nu al een sluiproute en dat zal dan
alleen maar erger worden.
Hugo Visscher legt uit, dat er op 30 km niet gehandhaafd kan worden, omdat de
Engelandlaan niet is ingericht voor 30 km. De wijkraden van Schalkwijk willen
uniformiteit. Elke wijk heeft nu een ander regime. Molenwijk heeft een rondweg van 50
km en bij de scholen en alle overige straten 30 km. In Meerwijk is het overal 50 km en
er zijn zelfs wegen die twee wijken doorkruisen en waar je in de ene wijk 30 en de
andere 50 km moet rijden. Zoals Molenwijk is ingericht is het voorbeeld voor andere
wijken.
N.a.v. de metingen en sluiproute reageert Saskia Klitsie dat wijkraadsleden in hun vrije
tijd drie jaar geleden bij alle in- en uitgangen van de wijk de kentekens hebben
genoteerd. De kentekens zijn met elkaar vergeleken en daaruit bleek dat er 10%
sluipverkeer was.
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Paul Holt reageert dat hij met de R. Steiner school in gesprek is en bezwaar zal
aantekenen.
Sywert Schadenberg vult aan dat 50 km ook meer vuiluitstoot en geluidsoverlast geeft,
waarop Marijke Smit wijst naar de woningen die direct aan de Bernadottelaan in
Meerwijk liggen en waar ook 50 km wordt gereden.
Sywert Schadenberg zegt dat hij een brief naar de gemeente heeft gestuurd waarin hij
garanties vraagt over de handhaving. Hij heeft echter nooit antwoord op deze brief
gekregen. Ook vraagt hij zich af, dat als de Europaweg een eenbaansweg wordt, dit juist
niet meer sluipverkeer aantrekt? Hugo Visscher legt uit dat het onderzoeksbureau
Coffeng heeft laten weten dat door het verwijderen van de verkeerslichten er juist een
betere doorstroming op de Europaweg komt.
Saskia Klitsie merkt nog op dat als de Engelandlaan een 50 km weg wordt, de weg
heringericht wordt volgens het HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) en er dus
een gescheiden fietsstrook moet komen.
Jacqueline Ooms vraagt of de wijkraad aan de gemeente kan vragen wat ze aan de weg
gaan doen, zodat de automobilisten niet harder dan 50 km kunnen rijden.
Als laatste merkt Sywert Schadenberg op, dat hij nergens van deze plannen gelezen
heeft. De wijkraad moet dit beamen. In de Europakoerier is hier nooit een artikel over
gewijd. Wel heeft het in de krant gestaan, in de notulen van de wijkraad, de notulen van
de werkgroep Verkeer en Vervoer en in het jaarverslag. De notulen worden wel
gepubliceerd op de website en de notulen van de wijkraad hangen in de
publicatieborden.
6.

Mededelingen
• Paddentrek: 130 padden zijn ter hoogte van de Engelandlaan door vrijwilligers
overgezet.
• Huibersschool: 20 mei is de opening van de school met de nieuwe naam ‘Wijzer’.
• Bestrating voetpad Europaweg: er komt een voetpad aan beide zijden van de
Europaweg en een apart fietspad.
• Parkeervisie: er komt een referendum
• Zelfbouwprojecten Haarlem: binnenkort organiseert de gemeente een bijeenkomst
voor mensen die een kavel willen kopen om er zelf een woning op te bouwen.

7.

Koningsdag

8.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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