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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 3 oktober 2017
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), R. de Zwart (secretaris), C. Hoff,
A. Rijk, K. Weber en D. Wijnoogst
P. van de Beek (Christen Unie), A. Blankert, H. Cramer, J. Cramer, A. Elshiwy
(wijkagent), G. Hameteman, I. Hameteman, L. Joosten, M. Mounji (Stg. Samen
Haarlem), W. Nunnikhoven, S. van de Raadt (Trots en vanaf agendapunt 4),
R. Reeuwijk, B. Slottje en A. Sybrandy (SHDH)
Y. Blankert, P. Broekman en A. Wijnoogst (penningmeester).
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen: geen
2. Agenda
Toevoegen: SDHD, na agendapunt 6
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post juni tot en met september 2017
N.a.v. de mail aan SportSupport: Robin de Zwart heeft namens de wijkraad een mail gestuurd en
SportSuppot heeft geantwoord dat op de vergadering van november zij de progressie rond het Krajicek
Playground in Boerhaavewijk komen toelichten.
4. Verslag wijkraadsvergadering 5 september 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. De ambassadeurs van Spaarnelanden voor de Boerhaavewijk zijn voor de jaarvergadering
uitgenodigd. Kan van de lijst.
b. Speeltoestellen voor De Entree: de gemeente heeft laten weten, dat zolang er op het terrein van
De Entree gebouwd wordt, daar geen speeltoestellen geplaatst worden. Kan van de lijst.
c. Fietsenrekken van de te slopen flats verplaatsen naar elders in Boerhaavewijk Noord: de gemeente
heeft laten weten dat fietsenrekken bij flats van woningcorporaties niet door de gemeente
geplaatst worden. Dit moet de woningcorporatie zelf regelen. Kan van de lijst.
d. Herplant 400 omgewaaide bomen na zomerstorm 2015: de werkgroep Groen neemt dit op. Kan van
de lijst.
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e. Agenda en verslag wijkraadvergadering in publicatieborden: de wijkraad heeft besloten dit niet te
doen. Wel komt er een mededing in het publicatiebord met de komende vergaderdata en een
verwijzing naar de website van de wijkraad waar de verslagen te vinden zijn.
f. Het telefoonnummer van de wijkraad wat op de website stond is weggehaald. Actie kan van de lijst.
g. De actie over SportSupport is gebeurd: zie agendapunt 3.
h. Het verkeerspaaltje aan het einde van de P. Donderslaan is gerepareerd. Kan van de lijst.
i. Wateroverlast Briandlaan is opgelost. Kan van de lijst.
j. Onderhouden tuinen huurwoningen: De woningcorporatie kan de huurder hierop aanspreken. In
ieder geval mag het groen niet de openbare weg overwoekeren. Kan van de lijst.
5. Wijkpolitie/Handhaving
a. Wat inbraken betreft gaat het goed in de Boerhaavewijk.
b. De politie heeft het druk met de personen die gehuisvest zijn vanuit de maatschappelijke opvang.
Sinds twee jaar is het beleid gewijzigd, waardoor GGZ eerder mensen met medicatie naar huis
stuurt. Mensen die overlast geven door een psychische oorzaak kunnen niet gedwongen
opgenomen worden. De wijkraad reageert dat in de Boerhaavewijk veel huurwoningen zijn,
waardoor de bewoners van de wijk meer met deze overlast te maken hebben. De wijkraad vindt
daarom dat de wijk meer wijkagenten nodig heeft. Sander van de Raadt merkt op dat er een proef
zou komen met een psycholance. Hij gaat dit aankaarten bij de wethouder.
c. Probleem met de bezetting bij de politie. De norm voor de wijkagent (80% voor de wijk en 20%
flexibel inzetbaar) is van hogerhand losgelaten.
6a. SHDH
Toelichting van Annemarie Sybrandy
a. De SHDH is een dagcentrum voor ouderen die thuis wonen en die een indicatie hebben voor
bijvoorbeeld dementie, Parkinson, Alzheimer of een behoefte aan contact hebben.
b. Op het dagcentrum beoefenen zij sport en zijn creatief bezig.
c. Het dagcentrum is elke door-de-weekse dag open van 10.00 tot 16.00 uur.
d. Annemarie Sybrandy nodigt iedereen uit om eens langs te komen voor een kop koffie en mee te
maken wat er allemaal gebeurt.
e. Elke derde vrijdagmiddag van de maand organiseert SHDH een Buurtkamer waar alle bewoners van
Boerhaavewijk voor zijn uitgenodigd. Ze schrijft heirover een stukje voor de Boerhavelaar.
N.a.v. bovenstaande merkt Dick Wijnoogst op dat vandaag ZOED (Zorgverleners Onder Eén Dak) op de F.
van Adrichemlaan is geopend. De apotheek draait al, de huisarts is er op dinsdag en donderdag en
Thuiszorg zal nog hun intrek nemen.
6. Lidl en directe omgeving
Geen nieuws
7. Vijverpark
Het gaat snel met de bouw van de huizen. De dakpannen zijn al gelegd.
8. Poort van Boerhaave: geen nieuws
8b. Boerhaavekliniek
17 mensen van Sint Maarten zijn wegens de gevolgen van de orkaan, tijdelijk gehuisvest in de
Boerhaavekliniek. De wijkraad is hierover van tevoren door de gemeente ingelicht.
9. Openbare ruimte
Geen nieuws
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10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer Schalkwijk van 2 oktober
a. Over twee weken wordt de eindrapportage van het onderzoek naar het ongeluk op de Schipholweg
van vorig jaar verwacht. De vier wijkraden van Schalkwijk, de Slachthuisbuurt en de Amsterdamse
buurt willen, zodra De Entree klaar is, dat de ventweg langs de zuidzijde van de Schipholweg een
fietspad wordt tot aan de Amerikaweg. De oversteek kan dan weg.
b. Wijkraad Meerwijk heeft een plan gemaakt om de verkeerssituatie rond het Spijkerboorpad te
verbeteren. De werkgroep is met dit plan akkoord gegaan en de wijkraad zal nu een brief aan naar
de gemeente sturen.
c. Kruispunt Bernardlaan/Schipholweg/Amerikaweg: begin 2018 komt de gemeente Haarlem samen
met de omliggende gemeenten en de provincie met een plan om deze kruispunten te verbeteren.
d. 30 – 50 km: de notitie is in het voorjaar door de commissie Beheer en het college B&W
goedgekeurd. Helaas hebben de bewoners van de Engelandlaan, die protesteren tegen dit plan, niet
de juiste informatie vergaard.
e. Fietsverlichting hoogste groepen basisschool: ook dit jaar wil de werkgroep weer een presentatie
geven over zichtbaar zijn in het verkeer. De werkgroep probeert subsidie te vinden voor de
fietslichtjes.
Groen:
a. Bericht van Haarlem Groener: in de Raaksbuurt is een stadtuin die 1 januari wegens
bouwontwikkelingen leeg moet zijn. 7 en 14 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur kunnen daar
planten uit de tuin opgehaald worden.
b. Boom Dumontschool: bij een beetje wind vallen grote takken van de bomen. De brandweer vindt
de situatie van dien aard, dat de kinderen niet op het plein mogen spelen en via de nooduitgang de
school in en uit moeten. De school heeft al tweemaal een kapvergunning aangevraagd en deze is
tweemaal geweigerd. De wijkraad heeft dit ook aangekaart bij de gemeente. De wijkraad vindt het
erop lijken dat de veiligheid van de kinderen minder belangrijk is dan de boom. Een aanwezige
adviseert om te checken wat er in de kapvergunning staat. Hier moet in staan dat het om de
veiligheid van de kinderen gaat. Dick Wijnoogst gaat dit na.
11. Organisaties
Stichting Samen Haarlem:
a. 22 en 29 september waren er twee bijeenkomsten voor vrouwen met het thema homoseksualiteit.
20 vrouwen hebben de bijeenkomsten bezocht.
b. 23 september Burendag: thema was kunst en ontmoeting. Meer dan 100 mensen waren aanwezig.
c. Zondag 1 oktober was er in het kader van de week van de opvoeding een themabijeenkomst.
Zondag 8 oktober wordt deze bijeenkomst vervolgd. Het gaat over opvoeding in lastige situaties.
Deze bijeenkomsten komen tot stand in samenwerking met Haarlem Effect en Klaar voor de Start.
d. Er worden diverse bijeenkomsten voor jongeren georganiseerd over taboe-ontwerpen.
12. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg van 11 september
a. St. Jacob heeft een nieuwe tweekoppige directie. De ontwikkeling van projecten worden nu weer
opgepakt.
b. 14 september stond in de commissie Beheer de verkoop van het Floridaplein op de agenda.
c. Klachten over de Europaweg. Lastig is dat elke dag de verkeerssituatie veranderd, omdat het werk
opschiet.
d. De wijkraden hebben hun klachten en frustraties over het niet informeren of uitvoeren van
afspraken door de gemeente bij de burgemeester neergelegd. Voorbeelden:
 Bewoners van Meerwijk zijn uitgenodigd om mee te participeren over veiligheid en openbare
orde. De wijkraad is hierover niet op de hoogte gebracht en de bewoners die meedoen krijgen
ook nog eens een cadeaubon van € 25,-.
 De protesten van bewoners van de Engelandlaan. Omdat de uitvoering maar op zich laat
wachten kunnen deze problemen ontstaan.
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e.

f.

g.
h.
i.

De voorzitters hebben aangegeven dat het zo frustrerend is dat ze erover denken om met het
wijkraadswerk te stoppen. Inmiddels hebben zij een apart gesprek met de burgemeester gehad.
Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond: de gemeente wil de grond terug van die bewoners die
zich gemeentegrond hebben toegeëigend. Als de gemeente geen belang in het stuk grond heeft
mag de bewoner het kopen. De wijkraden hebben gezegd dat als de gemeente grond terugneemt
zij het ook moet onderhouden.
Handhaving heeft subsidie gekregen. Een deel daarvan gaat naar de woningcorporaties in het
kader van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dick Wijnoogst heeft gevraagd of particuliere
woningeigenaren ook subsidie voor dit keurmerk kunnen krijgen.
Schalkwijk aan Zee: wegens succes van dit jaar, volgend jaar weer.
Dock: 15 stagiaires zijn voor Schalkwijk aangenomen.
Inventarisatie overlastgevende bomen Boerhaavewijk: de inventarisatie die de wijkraad heeft
gemaakt, gaan Spaarnelanden en het GOB met de wijkraad bespreken.

13. Redactie
De Boerhaavelaar is vorige week verspreidt. De week vertraging kwam, omdat de redactie graag het
artikel van de nieuwe ZOED wilde opnemen.
De sluitingsdatum voor kopij voor de Boerhaavelaar eind dit jaar is 1 november. Voor Sinterklaas wordt
dan de Boerhaavelaar verspreidt.
14. Rondvraag
Cees Hoff is naar de open dag van Spaarnelanden op 24 september geweest. Hij heeft daar gehoord dat
Spaarnelanden vanavond op de wijkraadsvergadering uitleg zou komen geen over de duobakken.
Het bestuur heeft niets van Spaarneladen gehoord.
Babs Slottje merkt op dat de tegels van de trottoirs langs de Prof. Eijkmanlaan en F. van Adrichemlaan
schots en scheef liggen. Hans Hirs adviseert dit zelf te melden en roept alle aanwezigen op dit te
melden. Hoe meer meldingen hoe meer prioritiet bij de gemeente.
Peter van de Beek vraagt wie het wandelpad van de Boerhaavewijk naar Vijfhuizen (langs de molen)
onderhoudt. Robin Zwart antwoordt dat niemand dit onderhoudt. De gemeente en de Provincie wijzen
naar elkaar. Hans Hirs voegt toe dat over problemen in de openbare ruimte altijd ingesproken kan
worden in de commissie Beheer.
Peter van de Beek meldt dat op verzoek van de bewonerscommissie Roordastraat de gemeente de
bloembakken verplaatst heeft om zo het parkeerprobleem aldaar op te lossen.
Wijziging vergaderingen
Wegens Sinterklaas wordt de wijkraadsvergadering van 5 december verschoven naar 12 december.
Wegens het nieuwe jaar wordt de vergadering van 2 januari verschoven naar 9 januari.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 7 november 2017
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 1 november wintereditie
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
Actielijst

A

Datum
3-5-16

B

3-10-17

Actie
Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en
Wamstekerstraat
Kapvergunning boom Dmontschool checken of de
veiligheid voor kinderen in de aanvraag is opgenomen

Wie
Werkgroep
Groen
Dick

Wanneer
i.g.h.*

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