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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 7 november 2017  Tijdstip: 20.00 uur Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester), 

C. Hoff, A. Lommerse, A. Rijk en K. Weber  
Aanwezig gasten:  P. van de Beek (Christen Unie), A. Blankert, Y. Blankert, P. Broekman, H. Cramer, 

J. Cramer, A. Elshiwy (wijkagent tot agendapunt 11), G. Hameteman, I. Hameteman, 
L. Joosten, W. Nunnikhoven, R. Reeuwijk en B. Slottje.   

Afwezig met bericht: M. Mounji (Stg. Samen Haarlem), D. Wijnoogs(wijkraadslid) en R. de Zwart 
(secretaris). 

Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
     

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Mededelingen:  
a. Robin de Zwart legt op de jaarvergadering in april 2018 zijn functie van secretaris neer. 
b. 10 november is er in de Ringvaart een High Tea, georganiseerd door Stichting Samen Haarlem en 

SDHD. 
 

2. Agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post oktober 2017 
a. N.a.v. Huizenaanpak Geneesherenbuurt: dit betreft een bedrijf die een aanbod heeft gedaan om de 

huizen energiezuiniger te maken. De eigenaren kunnen zelf beslissen of ze hieraan mee willen doen. 
N.a.v. deze post vertelt René Reeuwijk over duurzaamheid en de Europese wetgeving. Hij zal 
hierover een stukje schrijven voor de Boerhaavelaar van maart 2018.  

b. N.a.v. de bomen: het betreft de bomen bij de Dumontschool waarover op de wijkraadsvergadering 
van 3 oktober gesproken is. 

c. N.a.v. kapvergunning Vijverpark: het gaat om de bomen bij de brug op de Boerhaavelaan. Deze brug 
wordt verbreed. 
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 3 oktober 2017 
Tekstueel:  agendapunt 14 Rondvraag: juist is Peter van der Beek 
 
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 
 
N.a.v.:  
a. SportSupport: Hans Hirs heeft kort voor de vergadering het plan per mail binnengekregen. Op het 

eerste gezicht klopt het ontwerp qua oppervlakte niet, dus wil hij het eerst met het bestuur 
bestuderen, voordat hij het aan de wijkraad voorlegt. Geïnteresseerden kunnen het plan na de 
vergadering inzien. Hans Hirs vindt het tegenvallen, dat bij het plan gemeld is dat SportSupport de 
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financiën gaat zoeken zodra de wijkraad het plan heeft goedgekeurd, terwijl afgesproken was dat  
het plan gepresenteerd zou worden, zodra de financiering rond was.  

b. N.a.v. het wandelpad van Boerhaavewijk naar Vijfhuizen: Peter van der Beek heeft drie instanties 
benaderd en is uiteindelijk toch bij de gemeente Haarlem terechtgekomen. Zij zijn verantwoordelijk 
voor het onderhoud aan dit wandelpad en zij zullen aan Spaarnelanden doorgeven dat het pad 
onderhoud nodig heeft.  

c. N.a.v. de kopijdatum: René Reeuwijk merkt op dat op de website een andere datum staat dan in het 
verslag. Frits van der Ploeg neemt dit op. De volgende kopijdatum is 22 februari 2018. 

d. N.a.v. de website: René Reeuwijk meldt dat het storingsnummer voor gas en elektriciteit niet klopt. 
Frits van der Ploeg neemt dit op.  

 
Actielijst 
De actie voor de kapvergunning van de boom bij de Dumontschool is gebeurd (zie ook agendapunt 3). 
Kan van de lijst.  

 
5. Wijkpolitie/Handhaving    

a. Het aantal inbraken in Boerhaavewijk en heel Schalkwijk is historisch laag.  
b. De wijkagent waarschuwt voor steigers bij huizen. Kwaadwilligen kunnen er makkelijk opklimmen, 

dus sluit de ramen goed, of zorg ervoor dat men buiten werkzaamheden de steiger niet op kan 
klimmen. 

c. De wijkraad heeft een mail gehad van bewoners uit de torenflat de Poortwachter (naast het 
Boerhaavezwembad). Ze hebben last van jongeren, vandalisme en inbraken. De wijkagent is hiervan 
op de hoogte en heeft al adviezen aan de bewoners gegeven.  

d. Melding van hufterig rijgedrag op de Eijkmanlaan, Bernadottelaan en Stresemannlaan. De wijkraad 
vindt dat dit alleen opgelost kan worden met handhaving, zodat automobilisten het voelen in hun 
portemonnee.  

e. Melding van scooters die rijden op het pad langs de Aziëweg. Ook hier vraagt de wijkraad om 
handhaving. 

f. Melding van een persoon die groen aan het snoeien was en het snoeisel in zijn auto deed. Kan het 
zijn dat dit gebruikt wordt om verkocht te worden voor de Kerst? 
 

6. Lidl en directe omgeving 
N.a.v. klachten over geparkeerde auto’s voor afritten van stoepen zegt Hans Hirs dat de mensen dit zelf 
moeten melden bij handhaving. Hoe meer meldingen hoe eerder prioriteit bij handhaving. 
 

7. Entree/Vijverpark 
De heiwerkzaamheden naast St Jacob zijn vandaag begonnen. 
De bouw van de woningen in het Vijverpark vordert. 
  

8. Poort van Boerhaave:  
De wijkraad heeft een uitnodiging gehad om vrijdag aanstaande geïnformeerd te worden over 
nieuwbouwprojecten in de Boerhaavewijk. Hans Hirs gaat op de uitnodiging in. 

 
9. Openbare ruimte  

a. N.a.v. het halfjaarlijks overleg met het Spaarne Gasthuis vertelt Hans Hirs dat: 

 het Moeder/kindcentrum naar Schalkwijk komt;  

 de planbare zorg door Hoofdorp wordt overgenomen; 

 de druk op het ziekenhuis hoog is . Dit komt vooral doordat de mensen niet kunnen 
doorstromen naar verpleeghuizen en 

 het nieuwe ziekenhuis dat gebouwd gaat worden, kleiner wordt, omdat er in de toekomst 
minder bedden nodig zijn.   
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b. De gemeente heeft geld over wat doorstroomt naar de algemene middelen. Dit geld wordt gebruikt 
voor het verbeteren van de openbare ruimte. In de Boerhaavewijk wordt hiervan de Van 
Deventerstraat en omstreken aangepakt.  

c. Drie weken geleden heeft Antoinette Wijnoogst gemeld dat er drie parkeerborden in de 
Niels Finsenstraat en de Ramaerstraat kapot zijn. Tot haar verbazing is één bord na drie weken 
hersteld, maar de rest niet. Ze vindt dat ‘werken in regie’ van de gemeente niet werkt en vraagt zich 
af of dit nou een kostenbesparing voor de gemeente is. Nota bene levert het frustraties bij de 
bewoners op.  

 
10. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer Schalkwijk  geen nieuws 
 

Groen:  

Spaarnelanden heeft een mail over de herfstbladeren gestuurd. De prioriteit ligt bij het 
bladervrij maken van de hoofdwegen en -fietspaden. Bewoners kunnen Spaarnelanden helpen 
door het blad zelf op te vegen en in de gft-bak te doen of af te leveren bij het milieuplein. 

  
11. Organisaties  

Stichting Samen Haarlem:  geen nieuws 
 

12. Verslagen 
Het Vier wijkradenoverleg van 6 november  
a. Verzocht is om de sluitingsdata van de kopij voor de wijkkranten door te geven aan 

Caroline Enthoven, communicatiemedewerker van GOB Schalkwijk, zodat zij dit kan opnemen in de 
gebiedscommunicatiekalender. 

b. Schalkstad:  

 Fase 1: Floridaplein: Twee grote supermarkten met daarboven parkeren en woningen (vrije 
sector huur, studio’s voor starters en 36 zorgwoningen). Een bioscoop met zeven zalen (900 
stoelen) waarvan één multifunctionele zaal en uitbreiding van de winkels. 
Bij de eerste fase hoort ook de winkeluitbreiding aan de kant van de Europaweg (waar nu 
Action zit). Hier komt een winkel met op de eerste verdieping een zalencentrum. 

 Fase 2 is de zuidstrook en het V&D gebouw. De gemeente Haarlem is met drie partijen in 
overleg over dit gebied. Als dit is afgerond, waarschijnlijk nog dit jaar, komt er een 
stedenbouwkundige visie in overeenstemming met de drie partijen. Zoals het er nu uitziet 
komen hier dienstverlenende organisaties zoals de bibliotheek, huisarts en een sportschool. 

 Fase 3 is de Ceylontoren (VNU-gebouw). De ontwerpplannen bevatten wonen en kleine 
bedrijfjes in de plint. De gemeente moet dit nog goedkeuren. 

 Het is nog niet zeker of de markthal er komt. Er ligt wel een mooi plan. 

 De bouw begint volgend jaar. Januari: bomenkap, sloop van het Calaforniaplein nrs. 2, 3 en 3a, 
om ruimte te kunnen maken voor de bioscoop. Februari: Verleggen van de kabels, leidingen en 
riolering. Januari – juli: verplaatsen van de markt richting Briandlaan. Na juni komt de markt op 
een andere plek en een andere (tijdelijke) fietsroute. 

 
Inspiratiebijeenkomst Basis Sociale Infrastructuur 19 september 
Frits van der Ploeg vertelt over deze bijeenkomst. 
De inspiratiebijeenkomst is geïnitieerd door Pré Wonen, SDHD, RIBW en St. Jacob, omdat in 
Boerhaavewijk Noord veel woningen van Pré Wonen zijn, waar plaatsing vanuit GGZ is. Veel instellingen 
uit de wijk waren aanwezig waaronder de wijkraad (Frits van er Ploeg en Adriënne Rijk). 
Op deze bijeenkomst is met elkaar gedeeld wat in de wijk nodig is om de mensen van GGZ goed op te 
kunnen vangen. Hier is een inventarisatie van gemaakt. De bijeenkomst heeft nog een vervolg.  
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13. Redactie  

Wegens te weinig kopij is de sluitingsdatum verschoven. Frits van der Ploeg vertelt dat de kopij nu 

binnen begint te stromen.  

14. Rondvraag 
Cees Hoff vraagt aandacht voor het gemotoriseerd verkeer op het fietspad in de Poelpolder. 
Geantwoord wordt dat hij dit zelf moet melden. 
Paul Broekman vertelt dat het buurtpreventieteam een prijs van € 500,- van de participatieraad heeft 
gewonnen. De prijs wordt ingezet voor het team.  Bij de gemeente heeft hij een begroting ingediend 
voor onder andere twee fietsen, winterkleding en flyers.  
René Reeuwijk vraagt naar de WhatsApp groep Buurtpreventie. Antwoord: aanmelden bij een groep 
kan via de website www.wabp.nl . Via de kaart van Noord-Holland, kan je zien of er een groep in de 
buurt is en je daarbij aanmelden of zelf een groep aanmaken. De informatie hierover staat op de 
website.  
Adriënne Rijk vraagt wie de boomspiegels verzorgt als de persoon die deze geadopteerd had is 
verhuisd? Antoinette Wijnoogst antwoordt dat als niemand de verzorging van de boomspiegel wil 
overnemen dit gemeld moet worden bij de gemeente. 
Yvonne Blankert meldt dat er 14 november van 12.00 tot 16.00 uur een High Tea in het winkelcentrum 
is. Het doel van deze High Tea is om Dock te promoten.  
 

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 21.45 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 12 december 2017 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 22 februari voorjaarseditie  
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  

 
Actielijst 
 

 Datum Actie Wie Wanneer 

A 3-5-16 Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en 
Wamstekerstraat 

Werkgroep 
Groen 

i.g.h.* 

B 7-11-17 Website wijzigen met het storingsnummer voor gas en 
elektriciteit en sluitingsdatum kopij 

Frits  

C 7-11-17 Aan Caroline Enthoven de sluitingsdatum van kopij 
voor de Boerhaavelaar doorgeven 

Frits  

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

http://www.wabp.nl/
mailto:boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

