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1. Opening en vaststellen van de agenda
Roel Schaart opent de vergadering.
Ruud Norg deelt mee dat Michel de Graaf zich bij hem heeft afgemeld. De werkgroep betreurt
dit. Het overleg is gebaseerd op aanwezigheid van de gemeente en het is al de tweede
opvolgende keer dat er geen gemeenteambtenaar bij dit overleg aanwezig is. Als deze
aanmelding bij de voorzitter of secretaresse bekend was geweest had de vergadering niet door
hoeven te gaan.
De werkgroep besluit de vergadering toch voort te zetten.
Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag vergadering 26 november 2018
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen
3. Actielijst
a. Parkeerplaatsen Lidl: zijn gepland voor na de zomer van 2019
b. Verdringingsonderzoek in verband met betaald parkeren. De aanwezigen vinden dit
onderzoek niet nodig, omdat er geen problemen in Schalkwijk zijn en in de buurt tegenover
het ziekenhuis waar wel een parkeerprobleem is verschillen de bewoners van mening over
betaald parkeren.
4. Post/mededelingen:
Mail van Pau Tjioe Kho: “Vanaf februari ga ik aan de slag bij Rijkswaterstaat in Utrecht.
Ik ben nog tot half januari werkzaam. Als ik jullie niet meer spreek of zie, alvast bedankt voor de
mooie en prettige samenwerking. Jullie zijn een prettige en constructieve werkgroep. Schalkwijk
heb ik zien groeien qua verkeer. Dit bedoel ik letterlijk en figuurlijk. De fietsinfrastructuur is het
best gewaardeerd van heel Haarlem, pontje over Spaarne is een succes, de Europaweg is een
Europalaan geworden, jullie liggen aan de langste vrije doorlopende busbaan van Europa,
misschien zelfs de wereld, en de hoogfrequente bussen worden steeds beter benut Ga zo door.
Wens jullie veel goeds!”
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5. Evaluatie project ‘gezien worden’ op de basisscholen
Liesbeth Groenewegen is voor dit agendapunt uitgenodigd, zij kan echter niet aanwezig zijn. Haar
reactie: “Ik vond het leuk, volgend jaar ben ik weer beschikbaar en een suggestie: geen lampjes
maar fluorescerende hesjes”.
Ook Roel Schaart, Hans Hirs en Marian Matthijsse die de lessen hebben gegeven, de scholen en
de kinderen zijn enthousiast over de lessen. 7 van de 11 scholen in Schalkwijk zijn bereikt. Het
verslag met foto’s is bij de gemeente ingeleverd. Voor volgend jaar weer geld aanvragen en nu
ook voor fluorescerende hesjes.
6. Evalueren Europaweg
Vanuit het 4WRO is het verzoek gekomen om de Europaweg met Bert Tepper, verkeersdeskundige
van de gemeente Haarlem te evalueren. Bert Tepper kan echter niet aanwezig zijn. Arjen de Boo
van de gemeente heeft gereageerd dat er eerst een check wordt gedaan of de verlichting wel op
orde is.
Ruud Norg zegt dat er inmiddels vier ongelukken zijn gebeurd.
Afgesproken wordt dat Dick Wijnoogst dit punt op de agenda van het 4WRO zet: Veiligheid
rotondes Europaweg:
• Verlichting
• Oversteek fietsers
• Verkeerslicht bus Laan van Angers en Zwemmerslaan.
7. Voortgang
a. IVORiM
Geen nieuws m.b.t. het verkeer
b. Voorlopig ontwerp Amerikaweg
De verwachting was dat het voorlopig ontwerp er in november zou zijn. De werkgroep wil
weten of zij nog bijgepraat wordt en wanneer het voorlopig ontwerp vrijgegeven wordt voor
inspraak. Tevens wil de werkgroep de antwoorden van de actielijst ontvangen. Joke vraagt het
aan Michel de Graaf.
c. Westelijke oversteek Schipholweg
Joke vraagt aan Michel de Graaf hoe het hiermee staat. Het punt komt op de actielijst om in
de gaten te houden.
d. Vangrail bij de bushalte van de lijnen 3 en 73 Europaweg richting Schalkwijk
Volgens de wijkagent van Europawijk zijn er in 2018 vier auto’s uit de bocht gevlogen tegen
het hek aan. Als oplossing heeft de gemeente een deel van het hek weggehaald, maar nu zijn
buspassagiers geneigd om direct de rijbaan over te steken en wachtende buspassagiers staan
niet meer veilig. Roel Schaart en Dick Wijnoogst sturen een brief aan het college B&W met
een cc aan de afdeling OGV.
8. Rondvraag
• Voetgangerslichten oversteek Amerikaweg en winkelcentrum te snel op rood voor mensen
die moeilijk ter been zijn: Via de mail heeft Kees Schreuders uitgelegd dat de verkeerslichten
van de automobilisten zo zijn afgesteld dat als de voetganger bij groen vertrekt, de oversteek
veilig gehaald moet worden. Als het werkelijk zo is dat de mensen de oversteek niet halen,
moeten zij dat melden bij de gemeente.
• Fietspad Amelandstraat: Na de inrichting van de Europaweg zou de aannemer de
Amelandstraat in originele staat terugbrengen. Ook zouden er bloembakken komen bij de

25 februari 2019

Werkgroep Verkeer en Vervoer

Pagina 2 van 3

doorsteek naar het woonwagenkamp. De bewoners van het woonwagenkamp willen dit ook.
Joke vraagt aan Michel de Graaf hoe het ermee staat.
Volgende vergadering is maandag 20 mei of eerder als het voorlopig ontwerp Amerikaweg er is.
Sluiting 20.20 uur.
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