NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD EUROPAWIJK
DINSDAG 10 OKTOBER 2017
Vastgesteld 14 november 2017

Aanwezig wijkraad: Hugo Visscher (voorzitter), Saskia Klitsie (penningmeester),
Johannes Albers en Yvonne van Schie
Overige aanwezigen: Nel van Bakel, Sander van den Raadt (Trots), Roel Schaart (werkgroep
V&V en PvdA), Kim Schoof (SIG Woonvoorziening Schalkse Hoek),
Marja Stam (Piramide) en Henk Timmerman.
Afwezig wijkraad: Hanna Hamersma en Marijke Smit (met bericht)
Afmeldingen:
Mustapha El Yajloufie (wijkagent)
Verslag:
Joke van Wittmarschen

1.

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

2.

Politie / Buurtouders
De wijkagent de buurtouders zijn niet aanwezig. Er zijn ook geen vragen of meldingen
voor hen.

3.

Notulen wijkraadvergadering 12 september 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
N.a.v. geen opmerkingen
Actielijst
32: Verhoogde stoeptegels pad tussen Zweden- en Noorwegenstraat: Hugo Visscher
heeft het opgenomen met het GOB. De actie is dus gebeurd, maar moet nog wel in
de gaten worden gehouden.
34: Oproep voor buurtouders op scholen en in de wijkkrant: is gebeurd kan van de lijst.
35: Link collegebesluit 30-50 km. Is gebeurd kan van de lijst.
36: Conceptreactie SOR naar vier wijkraden voor opmerkingen. Deze actie heeft Saskia
Klitsie overgenomen en is gebeurd. De reactie is op tijd naar de griffie gestuurd met
dank aan Saskia Klitsie.
37: Artikel Europakoerier 30-50 km aan diverse partijen geven: is gebeurd.
N.a.v. bovenstaande actie:
• Het HD heeft het artikel gebruikt voor hun krant.
• De trekkers van de actiegroep willen geen rectificatie in het HD op hun artikel
plaatsen.
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•

Hugo Visscher hoopt dat de gemeente zich laat horen. De nota is immers door
B&W en de politiek goedgekeurd. De nota wacht al geruime tijd op de
uitvoering.
• 7 oktober is de wijkraad niet naar de bewonersbijeenkomst gegaan, we hebben
wel per mail succes gewenst.
• 17 oktober zal Hugo Visscher samen met Dick Wijnoogst van de werkgroep
Verkeer en Vervoer Schalkwijk naar de debatavond van de Pletterij gaan, omdat
deze avond geleid wordt door een onafhankelijke gespreksleider.
• Na de Pletterij zal Hugo Visscher en Roel Schaart namens de werkgroep Verkeer
en Vervoer een onderhoud met de wethouder vragen.
38: De staat van het trottoir bij WIJZER hoort nog bij de schouw van de bouw.
Hugo Visscher geeft dit door aan het GOB.
4.

Bestemmingsplan
Toelichting van Saskia Klitsie:
a. Als een bestemmingsplan ouder dan tien jaar is, mag de gemeente volgens de wet
geen leges meer in rekening brengen. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig.
b. Het nieuwe concept-bestemmingsplan, op A1 formaat, hangt in de wijkraadkamer.
c. De Schalkwijkerweg en de sportvelden zijn buiten dit bestemmingsplan gehouden.
d. Het nieuwe bestemmingsplan is consoliderend, met een paar wijzigingen:
• Tussen de Belgiëlaan en Duitslandlaan is geen wijzigingsbevoegdheid meer op
de bestemming.
• Waar ooit Futurzz stond krijgt nu de bestemming groen.
• Alles wat op het plan geel is, is bebouwing of kan in de toekomst bebouwd
worden (bijvoorbeeld aan de Europaweg op de kopse kant van de flats).
e. De houtbouw in de Kruidenbuurt wordt gesloopt wegens slecht onderhoud. Dit
gebeurt zodra Pré Wonen alle bewoners heeft kunnen herplaatsen.
f. Het gebouw op de Engelandlaan van SIG wordt gesloopt en er komt een nieuw
gebouw met drie lagen: de begane grond voor cliënten en twee lagen voor verhuur
vrije sector. Er zal geparkeerd worden op de binnenplaats. Dus het wordt zoals het
op het nieuwe bestemmingsplan staat. Kim Schoof vertelt dat er een
informatieavond voor omwonenden is geweest, waar drie bewoners op afkwamen.
De wijkraad reageert dat de wijkraad, de Piramide en de R. Steinerschool niet van
deze plannen op de hoogte waren en adviseert de volgende informatiebijeenkomst
ook hen uit te nodigen. Voor het uitnodigen van wijkbewoners kan gebruik gemaakt
worden van de Europakoerier.

5.

Ankaraplantsoen
Saskia Klitsie vertelt dat in de maand september de handtekeningen opgehaald zouden
worden. Zij gaat bij de overlegpartners informeren hoe het hiermee staat.

6.

R. Steinerschool
Hugo Visscher en Saskia Klitsie hebben een overleg gehad met de directeur n.a.v. de
renovatieplannen van de school. Het plan is dat de noodbouw en gymzaal weggaan en
daarvoor in de plaats nieuwbouw met twee lagen komt. De R. Steinerschool heeft
tijdelijke lokalen voor 450 leerlingen oftewel 1600 m2 voor 2 jaar nodig.
De wijkraad denkt aan de volgende opties: Klein België, dat in 2019 afloopt of gebruik
maken van leegstaande kantoren op de Schipholpoort. Eventueel is de
natuureducatietuin een optie, mits de termijn van het gebruik van deze velden verlengd
kan worden.
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Als laatste merkt de wijkraad op dat SIG en de R. Steinerschool hun plannen met elkaar
moeten afstemmen, zodat ze elkaar niet tegenwerken met de bouw.
7.

Wijkkrant
a. Nel van Bakel geeft complimenten over de laatst verschenen Europakoerier.
b. De Europawijk krijgt 8 pagina’s in de eerstvolgende HRLM Glossy
(november/december). Het blad wordt dan verspreidt bij Karreman, de apotheker, de
bloemenkiosk, de sigarenwinkel op het Belgiëplein en De Wereld.

8.

Tijdelijke voorzieningen Europaweg
Via facebook en www.haarlem.nl/europaweg kan je je abonneren op de nieuwsberichten
om op de hoogte gehouden te worden van de verkeersmaatregelen tijdens de
werkzaamheden. Ook kunnen hier meldingen doorgegeven worden voor als er iets niet
goed gaat, of beter kan.

9.

Rondvraag
Nel van Bakel meldt dat het kunstwerk op de Europaweg: de Spiraal, niet goed staat.
Hugo Visscher pakt dit op.
Hugo Visscher meldt dat SCAS (Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk) al beter
gaat lopen. Er zijn concerten in het winkelcentrum en in de Ontmoetingskerk. De
agenda met welke activiteiten er georganiseerd worden staat wekelijks in het Haarlems
Weekblad.
Saskia Klitsie meldt dat er zaterdag 4 november weer Landelijke Natuurwerkdag is en in
Europawijk wordt er gewerkt in het Heempark II.
Marja Stam meldt dat zij de wijkraadvergadering van 16 november niet bij kan wonen.

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.
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