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Bewonersverslag van de Wijkraadvergadering van 28 februari 2017
Wijkagent
a. Woninginbraken nemen nog steeds af. De afgelopen weken waren van heel Haarlem, in
Schalkwijk de minste inbraken gepleegd.
b. Meerdere aanwezigen wijzen op de onveilige situatie van de wegversmalling van de
Bernadottelaan. De vernauwing die automobilisten moet dwingen om 30 km te rijden, heeft het
effect om juist harder te rijden om als eerste door de versmalling te kunnen rijden, net zoals op
de Stresemannlaan gebeurde. Fietsers voelen zich niet veilig. Wordt opgenomen met de
werkgroep Verkeer en Vervoer van Schalkwijk.
Mededelingen
a. De vrijmarkt op Koningsdag kan niet meer in Europawijk plaats vinden, wegens nieuwbouw op de
Italiëlaan en herinrichting van de Laan van Angers. De vier wijkraden en het winkelcentrum gaan
de vrijmarkt gezamenlijk organiseren. De vrijmarkt komt nu op de parkeerplaats van het
winkelcentrum.
b. ‘Het Dak’ vindt deze zomer opnieuw plaats alleen zal het zes à acht weken duren.
c. Zaterdag in het winkelcentrum opening van ‘Onder Dak’. Muziek, dans, sport etc. op het
binnenplein van het winkelcentrum aan de zuidkant.
d. Broodcontainer: overal in de wijk ligt brood. De wijkraad vindt dat de container op de verkeerde
plek staat. Een betere plek is bij de andere containers aan het L. da Vinciplein of bij een
supermarkt. Afgesproken wordt een brief naar Spaarnelanden te sturen.
e. Midzomermarkt: De organisator moet wegens een nieuwe baan per direct stoppen. Er komt een
oproep in de wijkkrant voor een organisatietalent.
f. Het Loket wordt opgedeeld. De bewoners van Molenwijk en Europawijk kunnen naar de plek
waar Het Loket nu zit. Bewoners van Meerwijk en Boerhaavewijk moeten naar de Ringvaart. De
wijkraad gaat actie ondernemen, omdat voor veel bewoners in Meerwijk de huidige plek beter
bereikbaar is dan de Ringvaart.
g. Over de invulling van Vinci 73 is de gemeente nog volop in onderhandeling. De
horecabestemming zal blijven.

Handhaving
a. Op het L. da Vinciplein bij de nooduitgang van de parkeergarage komt een bord met verboden
toegang volgens artikel 4.61, zodat hierop gehandhaafd kan worden.
b. Meerdere aanwezigen melden grote aantallen lege slagroompatronen op diverse plekken in de
wijk. Handhaving legt uit dat hier niet tegen opgetreden kan worden zolang lachgas, wat in deze
patronen zit, niet opgenomen is in de Opiumwet. Geadviseerd wordt om de jongeren te vragen
de lege patronen op te ruimen.
c. N.a.v. van jongeren die samen in geparkeerde auto’s zitten vertelt handhaving, dat jongeren
eerder hun rijbewijs halen en daarom vaker in auto’s hangen dan ergens op straat.
d. Spaarnelanden schouwt in de Poelpolder op afval.
e. Afvalhotspots in Meerwijk: L. da Vinciplein, Bernadottelaan en R. Steinerbuurt. Hier wordt door
Spaarnelanden extra gereden.
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Zelfstandige werkgroepen:
De Brug
a. De buurtouders lopen nu drie avonden in Europawijk en Meerwijk.
b. Afgelopen zondag was er een voetbaltoernooi door De Brug georganiseerd voor 45+.
c. De Brug gaat bijeenkomsten organiseren in het kader van de aankomende verkiezingen.
VMGH
d. Ook de VMGH organiseert bijeenkomsten in het kader van de verkiezingen. Het is helaas niet
gelukt om meerdere Kamerleden uit te nodigen voor een debat in Schalkwijk, omdat Kamerleden
niet naar Schalkwijk willen komen. Nu kan men vrijdag 3 maart in debat met een Kamerlid van
Denk en zaterdag 4 maart met een Kamerlid van het CDA.
Werkgroepen
Groen, Schoon en Veilig
a. Er ligt veel zwerfvuil in de wijk. Dit is gemeld aan Spaarnelanden, maar die hebben niet de tijd en
de middelen om alles tegelijk aan te kunnen pakken.
b. Bomen aan het Spijkerboorpad en Spijkerboorweg zijn verdwenen. Niemand heeft hier de
vergunningsaanvraag van gezien of is geïnformeerd. De wijkraad pakt dit op.
c. Gladheidsbestrijding L. da Vinciplein: de fietsroute neemt Spaarnelanden mee in de strooiroute.
De rest van het plein is de verantwoordelijkheid van de winkeliers.
Verkeer en Vervoer
d. Spijkerboorpad: de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk heeft voorgesteld om
verkeersborden te plaatsen, zodat alleen in de parkeervakken geparkeerd mag worden. Zodra
deze borden staan kan handhaving bekeuren. Er moet echter wel eerst een verkeersbesluit
komen.
e. In de werkgroep Verkeer en Vervoer van Schalkwijk is over te hard rijden gesproken. Na metingen
op de Schoolenaerlaan in Europawijk en de Ramaerstraat in Boerhaavewijk bleek dat er niet te
snel werd gereden, maar het een beleving van bewoners lijkt te zijn. Bij de Jane Addamstraat
(fietsstraat) is de situatie een dag door een wijkraadslid bekeken en geconstateerd dat één auto
te hard reed. Meerdere aanwezigen merken op dat het vooral brommers zijn die te hard rijden en
wensen paaltjes voor de fietsstraat. Het punt gaat terug naar de werkgroep Verkeer en Vervoer.
f. Op de vraag of bedrijfsbusjes in woonstraten mogen parkeren, omdat deze busjes het zicht op de
straat ontnemen, antwoordt handhaving dat dit mag.
Communicatie
g. De wijkkrant gaat zondag naar de drukker.

Op 28 maart 2017 vindt de jaarvergadering plaats.
De volgende wijkraadvergadering is 25 april 2017
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