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1. Opening
De voorzitter, Roel Schaart, opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Post/mededelingen
a. Post uit: Zienswijze ontwerp Bestemmingplan Entree Oost (3-11-15)
Roel Schaart heeft afgelopen donderdag ingesproken in de commissie Ontwikkeling en
duidelijk gemaakt dat de wijkraden van Schalkwijk tegen het bestemmingsplan zijn, omdat met elk nieuw bouwplan voor Schalkwijk de verkeersdruk nog verder toeneemt. Ook
heeft Roel Schaart gezegd dat er bij het bezwaar van de vier wijkraden tegen de Entree
West toezeggingen zijn gedaan, waardoor de wijkraden het bezwaar toentertijd hebben ingetrokken. Helaas staan deze toezeggingen niet zwart op wit en zijn tot op heden niet nagekomen.
De wethouder onderkent het probleem. De PvdA en CDA gaan samen een motie maken,
die dan hopelijk door een meerderheid wordt gesteund. Wordt vervolgd.
N.a.v. het bestemmingsplan legt Roel Schaart aan de aanwezigen van de andere wijkraden
uit, wat de verbeteropties van de Schalkwijkse wijkraden zijn. Herman Wijkhuisen, Joop
Teunissen en Wim Kleist zeggen geen bezwaar tegen deze opties te hebben. Joop Teunisse geeft nog een optie: de opstelstrook linksaf op de Amerikaweg langer maken, zodat
het recht doorgaande verkeer het links afslaand verkeer niet hindert.
b. Post uit van de vier wijkraden Schalkwijk aan A. de Boo, GOB over de Europaweg. De
heer De Boo heeft 27-11-2015 geantwoord met de te volgen procedure en mogelijkheden
van inspraak.
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c. Post uit van de wijkraden Schalkwijk: Zienswijze HIOR (18-11-15). Nog geen reactie ontvangen.
d. Ter kennisname ingekomen post van een bewoner uit Europawijk: idee voor rotonde busbaan en fijnstof Europaweg.
e. Rotonde Briandlaan is geagendeerd in commissie Beheer. Datum is nog onbekend.
N.a.v. de uitgegane post mekt Dick Wijnoogst op, dat als er een brief uitgaat namens de vier
wijkraden er ondertekend moet worden met H.G. Wijnoogst.
4. Verslag vergadering 2 november 2015
Tekstueel:
Agendapunt 7 Uniformiteit 30 / 50 km in Schalkwijk laatste alinea wijzigen in: “Hans
Booden merkt op dat de Fietsersbond tegen dit plan zal zijn als de wegen niet in
overeenstemming met 50 km worden gebracht”.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.
Geen op- of aanmerkingen
5. Actielijst
a. De brief over de rotonde Briandlaan is bij de griffie aangekomen. Zie agendapunt 3e.
b. Stoplichten en filerijden. Kan van de lijst. Zie agendapunt 6.
c. Matrixbord Schipholweg: Kan van de lijst, het matrixbord is inmiddels geplaatst.
d. Zienswijze BP Entree Oost. Kan van de lijst, zie agendapunt 3a.
e. Conceptbrief aan gemeente 30 – 50 km kan van de lijst. Zie agendapunt 7.
f. Lidl: Dick Wijnoogst meldt dat de gebiedsverbinder verwacht, dat er na 10 december
duidelijkheid komt over de parkeerinrichting. Besloten wordt, dat als er meer bekend
is het punt de volgende vergadering op de agenda te zetten.
6. Brainstorm oplossingen verkeer Schipholweg
Op de Schipholweg ontstaat filevorming. De werkgroep denkt dat dit komt door de
hoeveelheid aan stoplichten. Herman Wijkhuisen heeft de stoplichten getimed: het
stoplicht bij de fietsersoversteek de stad uit staat 22 seconden op rood en het stoplicht de
stad in staat 1,22 minuut op rood. De reden dat het stoplicht de stad in, lang op rood staat,
is om het verkeer de stad in te doseren, het gevolg is echter dat de nooddiensten op de
kruising Amerikaweg, Prins Bernhardlaan, A9, en Schipholweg er ook niet door kunnen,
de kruising loop dan vol met als gevolg dat hulpdiensten en niet door kunnen. Daarbij
staan de stoplichten te dicht op elkaar, waardoor automobilisten stoplichten over het hoofd
zien.
De gemeente heeft tegen de wijkraad Slachthuisbuurt gezegd dat de fietsoversteek een
tijdelijke oplossing is tot de plannen van de fietsstraat Pladellastraat zijn uitgevoerd.
Volgens Joost van den Tillaart zijn er nog steeds plannen om het fietspad van de
Pladellastraat te verlengen door Entree West richting het winkelcentrum Schalkwijk, zodra
de glijbaan van het zwembad verbouw wordt.
De werkgroep heeft als oplossing een oversteek ter hoogte van de Merovingenstraat. De
aanwezigen van de wijkraden Slachthuisbuurt en Parkwijk-Zuiderpolder hebben hier geen
bezwaar tegen. Herman Wijkhuisen zal de mails van de gemeente over de Pladellastraat
aan Roel Schaart doorsturen.
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Afgesproken wordt om het voorstel het volgend overleg met Pau Tjioe Kho te bespreken
en vervolgens de politiek te benaderen.
7. Uniformiteit 30 / 50 km in Schalkwijk
In alle wijkraden is de brief besproken. De reacties van de wijkraden worden gebruikt om
de brief te verbeteren. Joke van Wittmarschen vraagt aan Saskia Klitsie nog drie scholen
op de kaart te zetten en vervolgens stuurt ze de brief namens de vier wijkraden uit.
8. Haarlem Parkeert
Roel Schaart is 7 november naar de stadsbijeenkomst ‘Haarlem Parkeert’ geweest. De
tendens is dat iedereen mee moet betalen. De wethouder is hier ook voorstander van.
Roel Schaart heeft namens de wijkraden gezegd, dat mensen ervoor kiezen om in de
binnenstad te wonen en dan weet men dat ze te maken krijgen met parkeerproblemen.
9. Rondvraag
Roel Schaart vraagt of iemand van de werkgroep iets heeft gehoord over de plannen van
een fietspad langs de Aziëweg. Geen van de aanwezigen weet meer. Het punt wordt op de
actielijst gezet om naar te vragen zodra iemand van het GOB aanwezig is.
Volgende vergadering:
N.a.v. de besluitvorming rond de Entree Oost wordt de volgende vergadering gepland.
Joke van Wittmarschen en Roel Schaart houden hierover contact. De voorkeur van de
aanwezigen gaan uit naar een woensdagavond om 19.00 uur.
10. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
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