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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 6 oktober 2015  Tijdstip: 20.00 uur  Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester) 

R. de Zwart (secretaris en tot agendapunt 10f), C. Hoff, A. Lommerse, M. van Rij 
(redactie), K. Weber en D. Wijnoogst. 

Aanwezig gasten:  P. van der Beek, A. Blankert, Y. Blankert, H. Cramer, J. Cramer, D. van Duijn (Elan 
Wonen), A. Elshiwy en collega (wijkagent en tot agendapunt 6), I. Hameteman, 
G. Hameteman (vanaf agendapunt 9c), L. Joosten, S. Klitsie (Platform Haarlem 
Groen), M. Mounji (Stg. Samen Haarlem), W. Nunnikhoven, R. Schaart (PvdA), 
D. Terhorst (Van der Valkhotel Haarlem) en T. van Waard. 

Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
 
Datum volgende wijkraadvergadering: 3 november 2015 

  

    

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 september 2015 
Ingekomen 24-9 van Trots Haarlem over asielopvang in verpleeghuis Boerhaave: Hans Hirs legt uit dat 
Trots Haarlem wil weten hoe de wijkraad hierin staat. In het Vier wijkradenoverleg heeft de 
stadsdeelbestuurder uitgelegd dat alle toewijzingen van locaties via de burgemeester gaan en als er 
ontwikkelingen zijn, de burgemeester de betreffende wijkraad en bewoners op de hoogte brengt. 
Hans Hirs stelt voor om er eerst zeker van te zijn dat de Boerhaave gebruikt gaat worden voor opvang 
en er dan over te discussiëren.  
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 2 juni 2015 
Tekstueel: geen op- of aanmerkingen 
 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
N.a.v.: geen op- of aanmerkingen 
 
Actielijst 
De actie over de afvalcontainers blijft nog staan. 12 oktober brengt Hans Hirs dit punt in het Vier 
wijkradenoverleg. 

  
5. Wijkpolitie  

a. Inbraken: op dit moment zijn er weinig inbraken. Binnenkort begint het Donkere Dagen Offensief. De 
wijkagent vraagt iedereen alert te blijven op verdachte auto’s of personen: alles wat afwijkt van het 
gewone. 

b. Aanwezigen complimenteren de politie voor de zichtbaarheid van de politie in de wijk. 
c. Melding van twee auto-inbraken. 
d. Buurtouders: Stichting Samen Haarlem is bezig om een buurtouderproject voor de Boerhaavewijk op 

te zetten en wil dit vooral met jongeren uitvoeren. Geadviseerd wordt om contact met de gemeente 
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op te nemen in verband met het extra vrij gekomen geld voor de jeugd in Schalkwijk (zie ook 
agendapunt 11a . 

e. Het politiebureau is binnenkort weer in gebruik met een digitaal loket. 
f. Melding van dubbel parkeren en parkeren op het fietspad voor de Don Boscoschool op het moment 

dat de school uitgaat. De wijkagent neemt dit mee op zijn ronde en adviseert dit ook te melden bij 
handhaving. 

 
6. Lidl 

a. Gedurende de verbouwing gaat Lidl voor een jaar naar het Fluorgebouw.  
b. De verbouwing begint met het betrekken van de lege winkels en de ingang op de hoek 

F. van Adrichemlaan/Prof. Donderslaan. 
d. Er ligt nog een bezwaar van bewoners over de laad- en losplaats aan de achterkant. 
 

7. De Entree 
13 oktober om 19.00 uur is er in De Ringvaart een inloop over de plannen van de Entree Oost. De 
wijkraad zal het betaald parkeren in dit gebied in de gaten houden.  
 

8. Openbare ruimte  
Bladkorven: de wijkraad heeft vijf bladkorven aangevraagd en er drie gekregen. De korven zijn geplaatst 
op de Schroeder de Kolkstraat (contactpersoon Frits van der Ploeg), het Ben Liesepad (contactpersoon 
Agnes Lommerse) en op de hoek van de Mathijsenstraat/R. Kochlaan. 
Mocht er ander afval dan bladeren in de korven terechtkomen, dan moet Spaarnelanden gebeld worden. 
 

9. Werkgroepen 
Verkeer en Vervoer:  
a. Het bestemmingsplan van de Entree Oost is de aanleiding om de drukke kruispunten 

Boerhaavelaan/Amerikaweg en Amerikaweg/Schipholweg aan te pakken. In 2008 heeft de 
werkgroep dat ook al geprobeerd met het bestemmingsplan van de Entree West. Het 
vervolgonderzoek wat deze zomer is gehouden, bevestigt dat bovenstaande kruispunten onder druk 
staan en gemeenteambtenaren delen de conclusie. De werkgroep heeft vier opties als oplossing: 

- Meer rijstroken voor afslaand verkeer. 

- Rotonde 

- Ongelijke kruising 

- Doorsteek tussen de Prof. Eijkmanlaan en Amerikaweg ter hoogte van de volkstuinen. 

De gemeente rekent deze vier opties door. 28 oktober gaat er een afvaardiging van de vier wijkraden 
in gesprek met twee wethouders. Als er niets gebeurt of er geen schriftelijke toezegging komt zullen 
de wijkraden bezwaar maken tegen het bestemmingsplan Entree Oost. 

b. De 30 en 50 km wegen van heel Schalkwijk zijn in kaart gebracht. Molenwijk is 30 km op een 
rondweg (Zuiderzee-, Betuwe-, Groningenlaan) na. De werkgroep vindt dit een goed voorbeeld voor 
de andere wijken en vraagt nu of de wijkraad van Boerhaavewijk in hun wijk ook zo’n rondweg zou 
willen. Voorgesteld wordt om de F. van Adrichemlaan en Prof. Eijkmanlaan 50 km te maken, behalve 
bij de scholen. Iedereen stemt hiermee in onder voorwaarde dat de veiligheid voor fietsers en 
voetgangers goed geregeld wordt.  
 

Schalkstad:  
c. De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen over de AH en de bioscoop. 

 
Groen:  
d. Saskia Klitsie stelt zichzelf voor. Zij is tevens wijkraadslid van de wijkraad Europawijk en zit namens 

Schalkwijk in het Platform Haarlem Groen. Zij vraagt iedereen contact met haar op te nemen om 
successen, ideeën, maar ook problemen op het groengebied met haar te delen. Zij is te bereiken via 
het Platform of via info@wijkraadeuropawijk.nl. Frits van der Ploeg en Stichting Samen Haarlem 
zitten in het overleg ‘Schalkwijk groener’. 

a. N.a.v. de vraag over stadslandbouw vertelt Saskia Klitsie dat de gemeente een kaart heeft waar 
stadslandbouw in de grond of in bakken mogelijk is. De gemeente subsidieert als ze akkoord zijn 
met het plan van aanpak.  

  
10. Organisaties  

Stichting Samen Haarlem:  
a. 27 september met 16 deelnemers meegedaan aan de Halve van Haarlem.  
b. 4 oktober was er een bijeenkomst van Prezens over depressie speciaal voor Marokkanen. Er waren 

40 mensen en de bijeenkomst bracht veel bij de mensen naar boven. 

mailto:info@wijkraadeuropawijk.nl
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c. 25 oktober loopt de stichting mee met de Heemstedeloop. 
d. De stichting levert voor 26 oktober kopij in voor Mijn Schalkwijk over de nieuwjaarsreceptie en de 

SSH cup. 
e. Mohamed El Mesbahe is afgetreden als bestuurslid, omdat hij nu een baan heeft bij 

Streetcornerwerk en zijn werk in Schalkwijk uitvoert. Dit kan belangenverstrengeling veroorzaken.  
 
Woningcorporaties 
f. De sloop en nieuwbouw van de woningen aan de Wamstekerstraat zijn vertraagd, wegens twee 

appelbomen. Elan Wonen is nu in gesprek met de gemeente. Op z’n vroegst wordt in 2016 
begonnen met de sloop en daarna komen de woningen aan de Ledeboer- en Roordastraat aan de 
beurt. 
 

11. Verslagen 
Het Vier wijkradenoverleg: (14 september) 
a. De gemeente heeft geld vrij gemaakt voor een actieleerprogramma om jeugdcriminaliteit tegen te 

gaan. Er wordt in drie domeinen (wijk, groep, individu) opgetreden. Alleen repressie (optreden politie 
en handhaving) leidt tot een waterbedeffect. Op de ene plek gaat de overlast weg maar ontstaat het 
weer op een andere plek. Daarom wordt er naast repressie ook preventief ingezet. Het programma 
richt zich vooral op de jongeren die nog te sturen zijn. Voor de diehards geldt de repressieve aanpak 
(bestuurs- en strafrecht). Ook is er gezinsaanpak en wordt het OM betrokken om te voorkomen dat 
de jongeren nadat ze zijn opgepakt dezelfde dag weer op straat lopen. 

b. De bibliotheek van Schalkwijk kwam zich op het overleg voorstellen. Zij hebben veel activiteiten 
zoals taalles, huiswerkbegeleiding, voorlezen, taalcafé en begeleiding bij het maken van 
werkstukken. 

c. Dock:  

 Opening van het vernieuwde wijkcentrum op de Laan van Berlijn. 

 Het prestatieplan is naar de gemeente gestuurd. Het plan is flexibel ingericht zodat vragen 
vanuit de wijk nog ingevuld kunnen worden. 

 In de zomer is er te weinig belangstelling van jeugd en ouderen om de wijkcentra open te 
houden. 

 Er komt meer inzet op jeugd van 8 tot 12 jaar. 

 Er komt een hek tussen de Kleine Ringvaart en de Al Ikhlaas. 
d. Schalkwijk aan Zee was zeer geslaagd. Er moeten sponsors gevonden worden als de corporaties 

straks wegens de nieuwe woningwet aan dit soort activiteiten geen geld meer mogen bijdragen. De 
Nieuwjaarsduik zal hierdoor waarschijnlijk niet doorgaan. 

 
12. Redactie  

a. In de week van 14 december komt Mijn Schalkwijk uit. Het thema is; ‘De toekomst van Schalkwijk’. 
De deadline voor kopij is 26 oktober. 

b. Hoe Mijn Schalkwijk volgend jaar voortgezet wordt is nog onzeker. De corporaties kunnen geen 
bijdrage meer leveren. Een mogelijkheid is om Mijn Schalkwijk via distributiepunten te verspreiden 
waardoor een lagere oplage gedrukt kan worden. 
  

13. Rondvraag 
a. Cees Hoff vraagt om afvalbakken en hondenpoepzakjes voor de Poelpolder. Gezien de hoeveelheid 

aan honden- en paardenpoep kan er op de voetpaden nog amper gelopen worden. Dick Wijnoogst 
zal dit opnemen met de gebiedsverbinder. Ook vragen mensen hoe dit toch mogelijk is, want in de 
Poelpolder mogen honden niet los lopen en paarden hebben hun eigen ruiterpad. 

b. Agnes Lommerse vraagt of er iets structureels gedaan kan worden aan de paal aan het einde van 
de Prof. Donderslaan, die opnieuw niet omhoog wil. Geadviseerd wordt om dit te melden.  
 

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.  
 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Mijn Schalkwijk’ decembereditie is 26 oktober. 
 
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  
 
 
 
 
 

mailto:boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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 Datum Actie Wie wanneer 

a 1-9-15 In het 4 WRO melden dat de wijkraad meer 
afvalcontainers wil en dat het geldverspilling is door eerst 
containers weg te halen en nu weer nieuwe te plaatsen 

Hans 14 oktober 

b 6-10-15 Contact opnemen met gebiedsverbinder voor 
hondenpoepzakjes en afvalbakken Poelploder 

  

 
 
*i.g.h. betekent in de gaten houden 


