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Mijne Heren, 

Deze brief richt ik aan u met het verzoek deze over te brengen aan de gemeenteraad. 

Als formeel bestuurder van V.V.E. Roemeniepad 2-36 
V.V.E. Hongarijepad 2-36 
V.V.E. Ruslandstraat 2-36 
V.V.E. Belgiëlaan 10-90 
V.V.E. Ruslandstraat 1-113 
V.V.E. Frankrijklaan 1-63 

alle te Haarlem vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

3estc auteur, denkt u aan het 

afschrift van het antwoord! 

s.v.p. sturen aan de Griffie 

i 
De afgelopen jaren hebben deze V.V.E.'s flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de woningen. 
Zij hebben geconstateerd dat ook de gemeente heeft geïnvesteerd in de wijk. Zij zagen de 
wijk ten noorden van de Belgiëlaan en ten zuiden van de Italiëlaan en een gedeelte tussen 
de Frankrijklaan en de Engelandlaan flink opknappen. 

Tot medio 2012 dachten zij voor hun openbare ruimte met de gebiedsvisie Europawijk-Noord 
daarna aan de beurt te komen. De gemeente heeft echter besloten de gebiedsvisie stop te 
zetten en in onderdelen uit te werken in andere projecten. Over dit besluit zou een 
informatiemoment worden georganiseerd. 

Nu, bijna een jaar verder en horen zij via verschillende kanalen dat renovatie van hun 
buitenruimte in datum blijft verschuiven. Er wordt zelfs 2016 genoemd. Dit verontrust de 
verenigingen van eigenaren zeer, aangezien de openbare ruimte al slecht was en nu snel 
nog meer verslechterd. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- de Frankrijklaan, die al meer dan 5 jaar opgelapt wordt en waar nu sinds kort zelfs 
borden staan, waarop gewaarschuwd wordt voor een slecht wegdek; 

- 2 tot 3 jaar geleden zijn de trottoirs aan de oostzijde van de Frankrijklaan opnieuw 
bestraat, maar de boomwortels drukken nu alweer een deel van de tegels weg met 
als gevolg "wippende" tegels; 
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- de ventweg van de Frankrijklaan, waar een aantal jaren geleden "nieuwe" 
trottoirtegels. In het weggedeelte zijn een aantal kuilen aangepakt. Een en ander is 
niet meer terug te zien en moet dan ook worden beschouwd als een lapmiddel. 

- de straten van de Ruslandstraat 2-36, de Ruslandstraat 1-113, het Hongarijepad 2-
36, het Roemeniepad 2-36, de Belgiëlaan 10-90 zijn dusdanig ongelijkmatig verzakt, 
dat rioolaansluitingen breken en de bewoners als gevolg daarvan ernstige overlast 
hebben van ratten; 

- deze ongelijkmatigheid is ook in het straatprofiel terug te vinden, wat overlast bij het 
rijden veroorzaakt; 

- voor het oude ketelhuis in de Ruslandstraat ontstaan gaten en verzakkingen in het 
plaveisel, waardoor stenen los komen, de jeugd verergert dit probleem; 

- in 2012 is een speelvoorziening geplaatst die al niet meer opvalt tussen de overige 
inrichting. 

De negatieve gevolgen van achterstallig onderhoud en een onverzorgde buitenruimte heeft 
zijn weerslag op de huizenprijzen, het woongenot en het sociale gedrag van de inwoners. 
Een mooie en verzorgde buitenruimte geeft ook een draagvlak om het totaal netjes te 
houden. 

Omdat de zorg voor de openbare ruimte een taak is van de gemeente, verzoeken de 
verenigingen van eigenaren u dringend om de achteruitgang per direct een halt toe te roepen 
en budget vrij te maken om ook het achtergebleven stukje Europawijk weer snel een net 
aanzien te geven. Graag denken wij mee. 

indien zou blijken dat op afzienbare tijd mets aan de nuidige situatie wordt gedaan, dan 
hebben de genoemde verenigingen besloten om de gemeente Haarlem voor de gevolgen 
van genoemd achterstallig onderhoud van de openbare ruimte aansprakelijk te gaan stellen. 

Uw reactie kunt u zenden aan mijn kantoor. Ik zal de verenigingen van eigenaren hiervan op 
de hoogte stellen. 

Vertrouwende dat de inhoud van deze brief ter kennis komt van betrokken partijen, teken ik, 
namens alle verenigingen, 

hoogachtend. 

w 
D.J. Filippo, 
bestuurder van de verenigingen. 

Cc: de heer J. van de Manakker (SL) per mail: jan@sociaallokaal-haarlem.nl 
de heer R. Schaart PvdA) per mail: roel.schaart@hetnet.nl 
wijkraad Europawijk per mail: info@wijkraadeuropawijk.nl 
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