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Betreft: staat van onderhoud Frankri jk laan, Schalkwi jk 

Geacht College, 

De Protestantse Wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk is gevestigd in de Ontmoetingskerk 
aan de Frankrijklaan nr 4. Hier houden wij onze zondagse vieringen en hier vinden door 
de week tal van activiteiten plaats. Leden en belangstellenden van onze 
geloofsgemeenschap wonen onder meer in de buurten rondom de Ontmoetingskerk maar 
ook verder Schalkwijk in en daarbuiten. 
Als geloofsgemeenschap willen wij niet met de rug naar onze wijk en stadsdeel - de 
Europawijk - staan, maar zoeken we wegen om onze betrokkenheid met het gebeuren 
aldaar vorm en inhoud te geven. 
Dat bli jkt onder meer uit verhuur van vergaderruimte aan Verenigingen van Eigenaren, 
aan DOCK t.b.v. peuterwerk, uitdeelpunt Voedselbank, ontmoetingscentrum de 
Huiskamer, concerten op zondag, lezingen door de week, enzovoorts. 

De hoofdingang van ons kerkgebouw is te bereiken via de Frankrijklaan. 
De Frankrijklaan ziet er erbarmelijk uit en vormt een schril contrast met het zuidelijk en 
noordelijk deel van onze wijk waar wegen voorbeeldig zijn opgeknapt en wooncomplexen 
werden gerenoveerd. Zoals de Nederlandlaan, Italielaan, Laan van Angers, Engelandlaan 
en omliggende straten. Maar de Frankrijklaan die de verbinding vormt tussen deze 
gebieden en straten die daar direct op uitkomen, verkeert in een uitzonderlijke slechte 
staat. 

Het wegdek zit vol oneffenheden en gaten die dagelijks verder uitslijten en een gevaar 
vormen voor o.a. fietsers die gaan slalommen over de weg om deze gaten te ontwijken. 
En dreigen de macht over het stuur te verliezen, met alle gevolgen van dien. 
Zeker bij slecht weer en in de winter met sneeuw en gladheid vormt het verraderlijke 
wegdek een extra gevaar. Bezoekers van ons kerkgebouw, veelal ouderen, hebben daar 
ook mee te maken. 



Vervolg brief aan: van: Ontmoetingskerk 
B&W Haarlem 5 juli 2013 Haarlem 

Van de Wijkraad Europawijk vernamen wij dat voor het opknappen van de Frankrijklaan 
door de gemeente Haarlem al gelden zijn gereserveerd. Het is dus klaarblijkelijk niet zo 
dat geldgebrek oorzaak is van de reeds voorziene maar uitblijvende renovatie van de 
Frankrijklaan. Wij vernamen ook dat hierover bij de wijkbewoners grote zorg en onvrede 
bestaat. Onder meer door de negatieve uitstraling die dit heeft op dit deel van de wijk. 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk maar dringend ervoor te zorgen dat dit jaar nog 
daadwerkelijk begonnen wordt met de renovatie van de Frankrijklaan. Dit zal niet alleen 
de verkeersveiligheid in dit deel van de Europawijk aanmerkelijk verbeteren, maar ook 
een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van de wijk. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 
namens de Kerkenraad Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk 

Marie-Louise Monshouwer 

cc: Wijkraad Europawijk 
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