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

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 1 december 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),
F. van der Ploeg (vicevoorzitter), C. Hoff, A. Lommerse, M. van Rij (redactie),
K. Weber en D. Wijnoogst.
H. Asci (politie), L. Baranowski (De Waddenschool), P. van der Beek (bewoner en
Christen Unie), A. Blankert, Y. Blankert, H. Cramer, J. Cramer, A. Elshiwy (wijkagent),
G. Halford, I. Hameteman, G. Hameteman, dhr. Haveman (vanaf agendapunt 4),
L. Joosten, B. van Keeken (politie), T. Kuipers, W. Nunnikhoven, A. Ramsodit (PvdA),
R. Schaart (werkgroep V&V en PvdA en vanaf agendapunt 7) en mevr. Wardenier
(SP).
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 november 2015
Geen vragen
4. Verslag wijkraadsvergadering 3 november 2015
Tekstueel: geen op- of aanmerkingen
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
N.a.v.:
Groen: melding van boomstronken bij het parkje bij de Boerhaavekliniek. Hans Hirs antwoordt dat nu
de boomstronken van de bomen die in 2014 zijn neergevallen worden opgeruimd en daarna komen de
boomstronken die overgebleven zijn van de zomerstorm van 2015 aan de beurt. Mocht een omgevallen
boom of boomstronk een gevaarlijke situatie opleveren, dan kan men dit melden bij het meldpunt van
de gemeente.
Actielijst
a. De gebiedsverbinder vindt de aanschaf van hondenpoepzakjes en afvalbakken voor de Poelpolder
te duur. Kan van de actielijst.
b. WhatsApp groep tegen inbraken komt aan bod bij de wijkpolitie. Kan van de actielijst.

5. Wijkpolitie
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Een lichte stijging van het aantal inbraken. De heer Van Keeken vertelt over de WhatsApp groepen.
Sander de Raadt gaat een WhatsApp groep in zijn buurt beheren. Hij roept mensen op om ook
beheerder van een WhatsApp groep te worden. Het is niet veel werk. Degene die dit willen kunnen
contact opnemen met de wijkagent. Er gaat ook nog een oproep uit via Burgernet.
De WhatsApp groep is alleen bedoeld voor verdachte situaties. Vuurwerkoverlast bijvoorbeeld moet
gewoon gemeld worden.
6. Vluchtelingen
St. Jacob heeft de Boerhaavekliniek bij het COA aangemeld voor vluchtelingenopvang voor de duur van
een jaar. Donderdag 19 november heeft de wijkraad bij de gemeenteraad ingesproken. Het inspraakstuk
is te lezen op de website van de wijkraad. www.boerhaavewijk.nl
De wijkraad is tegen opvang. Ze snapt dat de vluchtelingen opgevangen moeten worden, maar
Boerhaavewijk is juist de wijk van Haarlem die het meest onder druk staat. Morgenavond is er een
inloopavond bij het Van der Valkhotel. Het COA, de burgemeester, vluchtelingenwerk en de wijkagent
zijn daar aanwezig. Alle vragen of opmerkingen die bewoners hebben, kunnen die avond gesteld
worden.
7. Lidl
Lidl is inmiddels voor de duur van de verbouwing verhuisd naar het Flurogebpuw. Meer nieuws heeft de
wijkraad nog niet ontvangen.
8. De Entree
Donderdag 3 december wordt het bestemmingsplan in de commissie Ontwikkeling besproken. Roel
Schaart zal dan inspreken en het bezwaar die de vier wijkraden gezamenlijk hebben ingediend,
toelichten. De wijkraden van Schalkwijk willen dat er iets aan de verkeerssituatie gebeurt en het
bezwaar is de enige mogelijkheid om de gemeente onder druk te zetten.
9. Openbare ruimte
De bladkorven in Boerhaavewijk bewijzen hun nut, want ze zijn vaak vol.
10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer:
a. Entree Oost loopt ( zie agendapunt 8)
b. 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. De eerstvolgende
vergadering (7 december) wordt de conceptbrief aan het college en gemeenteraad besproken.
c. Rotonde Briandlaan: de brief van de vier wijkraden is geagendeerd bij de commissie Beheer. De
precieze datum is nog niet duidelijk.
d. Op het overleg van 7 december wordt gebrainstormd over het verkeer op de Schipholweg wat
vaak vast staat. Ideeën om het soepeler te laten verlopen zijn welkom en kunnen aan Hans Hirs
doorgegeven worden.
Schalkstad: geen nieuws
Groen: zie agendapunt 4
11. Organisaties
Stichting Samen Haarlem: niet aanwezig
Corporaties: niet aanwezig
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12. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg: (23 november)
a. De vier wijkraden hebben een brief naar de VvE van het winkelcentrum gestuurd, waarin ze hun
zorgen over de leegstand van het winkelcentrum uitspreken.
b. De vier wijkraden hebben een brief naar de exploitant van de bioscoop gestuurd met de vraag om
een zaal ook geschikt te maken voor theater- en kleinkunstproducties.
c. Op het overleg is ook over de vluchtelingenopvang gesproken.
d. Waarschijnlijk komt er in januari een informatiebijeenkomst over de plannen voor de Poort van
Boerhaave (de plek van het voormalige LCJ 2.
e. Spreiding van festivals in Haarlem: Het park De Hout kan de hoeveelheid festivals niet meer aan. De
vier wijkraden willen wel meer festivals naar Schalkwijk trekken, ook om Schalkwijk aan Zee te
redden. Wordt vervolgd.
f. Spaarnelanden gaat 200 vrijwillige ambassadeurs inzetten om de openbare ruimte in de gaten te
houden. De proef begint 1 april in Schalkwijk. Dick Wijnoogst heeft nadrukkelijk verzocht om de
meldingen van de ambassadeurs snel op te volgen, omdat anders hun motivatie verdwijnt.
g. Dock voert gesprekken met klankbordgroepen over de wijkcentra en hun werk. De Kleine Ringvaart
loopt goed.
h. 4 december opening van het politiebureau in Schalkwijk.
i. De stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk is opgericht. Iedereen die een idee heeft kan bij de
wijkraad aankloppen. 16 december is het eerste concert in Vinci Food. Aanvang 19.30 uur.
12. Redactie
De proefpagina’s van Mijn Schalkwijk zien er mooi uit. Ook de stukjes van Agnes Lommerse en
Aad Blankert worden geplaatst. Over twee weken zal het blad in de brievenbus vallen.
13. Rondvraag
a. Artie Ramsodit nodigt iedereen uit voor een brainstormbijeenkomst over armoedebestrijding
woensdag 16 december in het Broederhuis om 20.00 uur.
b. De heer Haveman vindt het jammer dat er minder winkelaanbod in de Boerhaavepassage is.
c. Gerard Hameteman meldt dat zondag 13 december de bewonerscommissie van Elan Wonen een
kerstmarkt in de Ledeboerstraat organiseert.
d. Peter van der Beek meldt dat op het pad achter de voormalige bloemenstal veel troep ligt. Hij heeft
dit al gemeld bij het meldpunt. Dick Wijnoogst zal de meldingenlijst bij het GOB opvragen.
e. Peter van der Beek meldt dat op de Kennedylaan, aan de kant van het ziekenhuis de afvoerputten
zijn verstopt. Hij heeft dit al gemeld.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.

Datum volgende wijkraadvergadering: 5 januari 2015
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ voorjaarseditie is 23 februari.
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

a

Datum
3-11-15

b

1-12-15

Actie
Aan GOB doorgeven straatnaambordje
Ledeboerstraat, kant Ekemastraat
Meldingenlijst opvragen en checken afval achter
voormalige bloemenstal en afvoerputten
Kennedylaan
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Hans Hirs

wanneer

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