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

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 3 november 2015
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),
A. Lommerse, M. van Rij (redactie), K. Weber en D. Wijnoogst.
H. Asci (politie), A. Blankert, Y. Blankert, H. Cramer, J. Cramer, A. Elshiwy (wijkagent),
I. Hameteman, G. Hameteman, L. Joosten, B. van Keeken (politie), M. Mounji
(Stg. Samen Haarlem), J. Nieuwenhuizen (bewoner en lid Provinciale Staten NH),
W. Nunnikhoven, S. van de Raadt (bewoner en Trots Haarlem, vanaf agendapunt 5),
R. Schaart (PvdA) en P. Schouten.
M. Hirs, C. Hoff (wijkraadslid), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), K. van Tooren
(handhaving)
Joke van Wittmarschen

Datum volgende wijkraadvergadering: 1 december 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 oktober 2015
Ingekomen mail 25-10: Een aantal raadsleden wijzen op de tegemoetkoming in de kosten van
huiswerkbegeleiding. Zie https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/ de
website van de gemeente voor meer informatie.
4. Verslag wijkraadsvergadering 6 oktober 2015
Tekstueel: geen op- of aanmerkingen
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
N.a.v.: geen op- of aanmerkingen
Actielijst
a. Hans Hirs heeft 12 oktober in het Vier Wijkradenoverleg kenbaar gemaakt dat het zonde van het
geld is om eerst ondergrondse containers weg te halen en nu weer nieuwe bovengrondse te
plaatsen.
b. Hans Hirs heeft om hondenpoepzakjes en afvalbakken voor de Poelpolder aan de gebiedsverbinder
gevraagd. De gebiedsverbinder denkt hierover na.
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5. Wijkpolitie
a. Ondanks de daling van de inbraken is Boerhaavewijk vergeleken met andere wijken toch een
hotspot. De inbraken worden vooral gepleegd door daders die in de wijk wonen en Boerhaavewijk
grenst aan uitvalswegen waardoor daders makkelijk kunnen vluchten. Ook valt het de politie op, dat
de meldingsbereidheid bij verdachte gebeurtenissen niet groot is. De heren Van Keeken en Asci zijn
van de politie en willen een project starten om hier verandering in proberen te brengen.
b. De heer Van Keeken vraagt de aanwezigen waarin zij denken waar winst is te halen.
Genoemd worden:
- De 112 meldkamer verwijst bij verdachte situaties door naar 0900-8844, omdat het niet
levensbedreigend is. De politie pakt dit op, want bij pakkans moet 112 gebeld kunnen worden.
- Niet durven aaspreken, wegens angst voor represailles.
- Ouders betrekken bij de jongerenaanpak. Kinderen van 7 a 8 jaar zijn ’s avonds tot laat op
straat, zo komen ze makkelijk in een verkeerd milieu terecht. De leeftijdsgroep 7 -16 is heel
beïnvloedbaar. Mohamed Mounji vertelt dat de Stichting Samen Haarlem geld heeft
aangevraagd voor twee projecten in het kader van 7 – 16 jaar, om achter de voordeur te komen
en ouders te helpen met opvoeden.
- Zichtbaarheid van politie. Ook door middel van een praatje in de snackbar of met de groep.
- Een voetstappenproject voor de donkere dagen.
- Het makkelijker maken om aangifte te doen. Nu kom je op maandag op het bureau en hoor je
dat je vrijdag terug kan komen om aangifte te doen.
c. De politie vraagt wat de aanwezigen ervan vinden om een Whatsappgroep actief in te zetten voor
de veiligheid in de buurt. Door gebruik van de Whatsapp kunnen verdachte situaties in de gaten
gehouden worden en makkelijker gemeld worden aan de meldkamer. Op plaatsen waar Whatsapp
wordt gebruikt zijn de inbraken met 50% gedaald.
Omdat Trots Haarlem bezig is met het opzetten van een Whatsappgroep maakt Sander van de
Raadt een afspraak met de politie om een concreet plan te maken. De politie koppelt terug aan
Kitty van Tooren, die op de volgende wijkraadsvergadering het plan uiteen zal zetten.
6. Lidl
a. De vergunning voor interne verbouwing, verplaatsen van de ingang en aanpassen van de uitstraling
is verleend.
b. Eind november gaat Lidl gedurende de verbouwing voor een jaar naar het Fluorgebouw.
c. Er ligt nog een bezwaar van bewoners over de laad- en losplaats aan de achterkant.
d. De Fietsersbond is tegen haaksparkeren met een fietspad tussen de geparkeerde auto’s en de
winkel.
7. De Entree
a. 19 oktober was er in De Ringvaart een inloop over de plannen van de Entree Oost. Aanwezig waren
vier mensen van de gemeente, drie wijkraadsleden en een bewoner. De gemeente had deze avond
alleen in de Stadskrant gepubliceerd.
b. 28 oktober heeft een afvaardiging van de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk met twee
wethouders gepraat. Zolang niet duidelijk is hoe de verkeersknelpunten in Schalkwijk worden
opgelost gaat de werkgroep niet akkoord met het ontwerp bestemmingsplan Entree Oost en ook
niet met alle toekomstige bestemmingsplannen van Schalkwijk. De werkgroep zal een zienswijze op
het ontwerp bestemmingsplan Entree Oost indienen.
8. Openbare ruimte
28 oktober heeft de gemeente met de wijkraden het HIOR besproken (Handboek Inrichting Openbare
Ruimte). Hans Hirs heeft weinig vertrouwen in het navolgen van de HIOR, zolang erin staat dat de
gemeenteraad ervan kan afwijken. Peter Schouten merkt op dat de HIOR door de gemeenteraad
bekrachtigd wordt en ze met heel goede argumenten moeten komen om af te wijken.
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9. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer:
De 30 en 50 km wegen van heel Schalkwijk zijn in kaart gebracht. Alle wijkraden hebben een
wijkontsluitingsweg aangegeven waar men 50 km mag rijden behalve bij scholen. Voor alle andere
straten in Schalkwijk willen zij 30 km als maximale snelheid.
Schalkstad: zie agendapunt 11 b.
Groen:
a. De bomen worden aangepakt. Drie hoge populieren in de speeltuin, die ouder zijn dan 50 jaar gaan
eruit. Herplanting vindt ergens in Haarlem plaats.
b. Diverse malen is gemeld om de grote takken die gevallen zijn op het veld langs de Aziëweg tijdens
de zomerstorm, weg te halen. Tot op heden is hier geen gehoor aan gegeven.
10. Organisaties
Stichting Samen Haarlem:
a. De loopgroep traint nu twee maal per week.
b. 25 oktober liep de stichting met 19 mensen mee met de Heemstedeloop.
c. 16 januari om 17.30 uur is er een nieuwjaarsreceptie. De receptie wordt samen met Jongeren in
Beweging georganiseerd.
11. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg: (12 oktober)
a. Het fietsrondje met de gemeenteraadsleden door Schalkwijk was een succes. Helaas waren niet alle
politieke partijen vertegenwoordigd.
b. De gemeenteraad heeft positief besloten over het bestemmingsplan van Schalkstad.
c. St. Jacob heeft De Boerhaavekliniek voor 1 jaar bij de COA aangeboden voor vluchtelingenopvang.
De burgemeester is in gesprek met andere gemeentes in Kennemerland om de opvang te verdelen.
Mocht De Boerhaavekliniek voor vluchtelingenopvang gebruikt gaan worden, zullen de bewoners
van Boerhaavewijk als eerste geïnformeerd worden.
d. De burgemeester is nu ook interim-burgemeester voor de gemeente Bloemendaal. Hij heeft de
wijkraden van Schalkwijk gezegd, zich als stadsdeelbestuurder van Schalkwijk volledig in te blijven
zetten.
e. Presentatie van het Meerjaren GebiedsProgramma. Alle projecten die de komende jaren in
Schalkwijk plaats vinden staan op een digitale kaart met daarbij aangegeven wie wat wanneer gaat
doen.
f. Fietswrakken kunnen weer gemeld worden, er is extra opslagplaats bijgekomen.
g. Handhaving gaat in burger surveilleren op hondenbeleid.
h. Het volgende overleg (23 november) wordt tijd uitgetrokken om te praten over de spreiding van
festivals in Haarlem en welke festivals in Schalkwijk plaats kunnen vinden.
12. Redactie
Mijn Schalkwijk loopt stroef. Omdat niet alle deelnemers zich aan de deadline hebben gehouden,
moeten de andere organisaties pagina’s terugnemen, omdat een bepaald aantal pagina’s op A1 gedrukt
moeten worden.
13. Rondvraag
a. Robin de Zwart meldt dat Dock een kok zoekt voor het wijkcentrum in Europawijk op de
woensdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur.
b. Ingrid Hameteman meldt dat er aan de kant van de Ekemastraat nog steeds geen straatnaambordje
voor de Ledeboerstraat hangt. Via de corporaties is ze doorgestuurd naar de gemeente, vervolgens
het meldpunt, die haar doorstuurde naar Spaarnelanden. De laatste beloofde binnen vier maanden
een bordje op te hangen, maar dat is niet gebeurd. Hans Hirs geeft dit door aan het GOB.
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c. Antoinette Wijnoogst merkt op dat ze het vervelend vindt dat de gemeente niet laat weten of ze je
mail of brief hebben ontvangen, zelfs niet als er specifiek om gevraagd wordt. Meerdere
aanwezigen beamen dit.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ voorjaarseditie is 23 februari.
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

a

Datum
3-11-15

b

3-11-15

C

3-11-15

Actie
Nadenken over hondenpoepzakjes en afvalbakken in
Poelploder
Whatappgroep tegen inbraken
Aan GOB doorgeven straatnaambordje Ledeboerstraat,
kant Ekemastraat

Wie
wanneer
gebiedsverbinder
Sander van de
Raadt en Politie
Hans Hirs

Voor 1
december

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