Wijkraad Boerhaavewijk
Secretariaat
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
tel: 06-81699304

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 5 januari 2016
Aanwezig wijkraad:

Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester) R. de Zwart (secretaris),
F. van der Ploeg (vicevoorzitter), C. Hoff, A. Lommerse, M. van Rij (redactie),
K. Weber en D. Wijnoogst.
J. Amand (Trots Haarlem), R. van Amsterdam (Handhaving), P. van der Beek
(bewoner en Christen Unie), A. Blankert, Y. Blankert, A. Elshiwy (wijkagent), B. Gün
(Groen Links), I. Hameteman, G. Hameteman, L. Joosten, W. Nunnikhoven,
S. van de Raadt (bewoner en Trots Haarlem), H. Sallemine (Handhaving) en
R. Schaart (werkgroep V&V en PvdA).
H. Cramer, J. Cramer, D. van Duijn (Elan Wonen), M. Mounji (Stg. Samen Haarlem)
en A. Ramsodit (PvdA),
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post december 2015
N.a.v. het kort geding over de vluchtelingenopvang: een bewoner van Boerhaavewijk heeft een kort
geding tegen de gemeente aangespannen, omdat de bewoner het niet eens is met de gevolgde
procedure. In januari is de behandeling. De wijkraad heeft geantwoord zich hier niet bij aan te willen
sluiten, omdat de wijkraad voor de weg van de dialoog kiest en deze op een positieve manier in wil
gaan.
4. Verslag wijkraadsvergadering 1 december 2015
Tekstueel:
De heer Mounji heeft zich afgemeld.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
Agendapunt 5, Whats Appgroep: Sander van de Raadt heeft een groep aangemaakt op de website
www.wabp.nl (Whats App Buurtpreventie). Men kan zich via deze website aanmelden bij een
bestaande Whats Appgroep, of een nieuwe Whats Appgroep aanmaken. De wijkagent zal een
gebruiksaanwijzing naar de wijkraad sturen. Het is nu belangrijk om de Whats Appgroepen in de wijk
bekend te maken. De politie zal een brief naar de bewoners sturen. Het zou dan mooi zijn als er al
Whats Appgroepen op de website staan. Dick Wijnoogst informeert bij de gebiedsverbinder of er ook
borden bij de ingangen van de wijk kunnen komen, waarop staat dat de wijk aan Whats App
buurtpreventie doet.
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Actielijst
a. Sinds vandaag hangt het straatnaambordje Ledeboerstraat. Kan van de lijst.
b. Het afval achter de bloemenstal is verwijderd. De afvoerputten van de Kennedylaan blijven nog op
de actielijst staan.
5. Wijkpolitie
a. Oud en nieuw is rustig verlopen. Er waren veel activiteiten in Schalkwijk georganiseerd en dat heeft
goed geholpen. Wel waren er twee grote vernielingen: een plantenbak op de Van der Beltstraat en
een bestelbusje in de L. Pasteurstraat. De wijkagent zal ervoor zorgen dat het busje weggehaald
wordt. Elan Wonen zal een nieuwe plantenbak plaatsen.
b. Inbraken: vergeleken met het laatste kwartaal 2014, is er een daling van 50%. 9 inbraken, 2
pogingen en 1 heterdaad. Boerhaavewijk heeft de minste inbraken van Schalkwijk.
6. Vluchtelingen
a. Op de bijeenkomst van 2 december heeft 50% van de bewoners ermee ingestemd dat de
Boerhaavekliniek voor een jaar gebruikt gaat worden als vluchtelingenopvang. Vervolgens heeft de
gemeenteraad ook ingestemd.
b. Er komt een klankbordgroep waar bewoners en de wijkraad zitting in nemen. Bewoners van
Boerhaavewijk kunnen zich hiervoor aanmelden.
c. Het COA zal in overleg met de wijkraad, voordat de opvang open gaat, een informatiebijeenkomst
voor omwonenden organiseren.
d. In ruil voor de gastvrijheid mag de wijkraad aangeven wat in de wijk verbeterd kan worden op het
gebied van leefbaarheid en veiligheid. Morgen gaan Hans Hirs en Dick Wijnoogst met de gemeente
schouwen. Ook wordt dan bekeken waar de vluchtelingen gebruik van kunnen maken zoals het
handbalveld, skateveldje en het zwembad. Burhan Gün adviseert deze lijst ook naar de politieke
partijen te sturen, zodat zij er een oog op kunnen houden.
e. Hakima Sallemine vertelt dat handhaving een plan van aanpak heeft geschreven. Ze stuurt dit plan
naar de wijkraad.
f. De wijkraad heeft St. Jacob aangeschreven, omdat zij het gehele traject hun gezicht niet hebben
laten zien. Morgen heeft de wijkraad een gesprek met St. Jacob en de gemeente. Aanwezigen
vinden dat St. Jacob ook iets terug kan doen voor de wijk.
7. Lidl
Sinds Lidl tijdelijk verhuisd is, is het schoon rondom Lidl.
In de loop van januari krijgt de wijkraad een gesprek met de gemeente over de parkeerinrichting.
8. De Entree Oost
a. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan met de motie dat er een oplossing moet komen voor
de verkeersdruk, aangenomen. Nu dit zwart op wit staat hebben de vier wijkraden het bezwaar
ingetrokken.
b. De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. De wijkraad houdt in de gaten dat er niet te
snel bomen worden gekapt. Ook Burhan Gün zal de wethouder hier nog op wijzen.
9. Openbare ruimte
De wijkraad krijgt maandelijks een lijst waar alle meldingen van Schalkwijk opstaan. De meldingen
worden doorgestuurd naar de betreffende uitvoerder (BAM, Spaarnelanden etc.). Het is niet duidelijk
dat als op de lijst staat dat de melding is afgehandeld, of dat betekent dat de gemeente het heeft
doorgegeven of dat de klacht verholpen is. Dick Wijnoogst zal dit navragen in het Vier wijkradenoverleg.
10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer:
De brief met het voorstel om eenduidigheid in Schalkwijk omtrent de 30 en 50 km wegen te krijgen, is
vandaag verzonden.
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Schalkstad:
De businesscase die de gemeenteraad van de VvE zou krijgen is nog niet ontvangen. Er is haast
geboden, want Halfweg heeft ideeën voor een outletcentrum.
Groen:
De gemeente heeft de wijkraad bloembollen gegeven. Nu zoekt de wijkraad hulp om de bollen in de
grond te stoppen. Aanmelden bij Hans Hirs. Dick Wijnoogst zal aan Spaarnelanden doorgeven waar de
bollen geplant zijn, zodat daar niet te vroeg gemaaid wordt.
11. Organisaties
Stichting Samen Haarlem:
Zaterdag 16 januari om 17.30 uur organiseert de stichting in samenwerking met Jongeren in Beweging
“Hoffelijkheid in de Samenleving” een nieuwjaarsreceptie.
Corporaties: niet aanwezig
12. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg: sinds de vorige wijkraadsvergadering is er geen overleg geweest.
13. Redactie
De vacature voor redacteur staat nog open. Meerten van Rij zal de vacature naar de vrijwilligerscentrale
sturen. Hans Hirs organiseert een bijeenkomst voor belangstellenden: samen met Meerten van Rij zal
dan de Boerhaavelaar op de computer gemaakt worden, zodat men kan zien wat het werk precies
inhoudt.
14. Rondvraag
Rob van Amsterdam is sinds 1 januari samen met een collega, vaste handhaver van Boerhaavewijk en
Meerwijk. Zij zullen 2,5 dagen per week in de wijk rondlopen. Voor acute situaties binnen kantoortijden
kan gebeld worden naar 023 – 511 49 50. Overige meldingen naar het meldpunt.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken op
het nieuwe jaar.
Datum volgende wijkraadvergadering: 2 februari 2015
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ voorjaarseditie is 23 februari.
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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Actie
checken melding afvoerputten Kennedylaan
Whats App Buurt preventie
 Gebruiksaanwijzing naar wijkraad sturen
 Brief naar bewoners sturen
 Vragen om bord ingangen van de wijk
Busje Pasteurstraat verwijderen
Lijst verbeteringen leefbaarheid en soc. Veiligheid
naar politieke partijen sturen
Plan van Aanpak handhaving i.v.m.
vluchtelingenopvang naar wijkraad sturen
Navragen MOR lijst wanneer afgehandeld
Doorgeven aan Spaarnelanden waar bollen zijn
Bijeenkomst voor Boerhaaverlaar organiseren
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