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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 12 december 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), M. Belkasmi, H. Cramer, J. Cramer, G. Hameteman,
I. Hameteman, L. Joosten, I. Kelder (handhaving tot agendapunt 12),
W. Nunnikhoven, D. Pranger (hengelsportvereniging Haarlem), S. van de Raadt
(Trots), H. Sallemine (handhaving tot agendapunt 12), S. Soedhwa en M. Stokvis
(SHDH).
A. Blankert, Y. Blankert, P. Broekman, A. Elshiwy (wijkagent), A. Lommerse
(wijkraadslid), M. Mounji (Stg. Samen Haarlem), B. Slottje en A. Wijnoogst
(penningmeester).
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:
a. Aanstaande zaterdag is er een concert in het winkelcentrum. Toegang is gratis
b. 18 december heeft Vinci 73 open huis. De architect laat de plannen zien.
c. 22 december in de Ringvaart een wereldmuziekavond met hapjes.
2. Agenda
Toevoegen onder agendapunt 11 Organisaties: SHDH.
Met inachtneming van deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post november 2017
a. Ingekomen 7 november SportSupport: de stand van zaken is dat SportSupport financiering zoekt.
Op 14 december presenteren zij hun plannen aan het gemeentelijk gebiedsteam. Norwell Outdoor
Fitness (ingekomen 27 november) is naar SportSupport doorverwezen.
b. Ingekomen 16 november: verzoek om het publicatiebord bij de Lidl naar achteren te verplaatsen.
Geen van de aanwezigen is het hier mee eens en vindt het bord goed staan.
4. Verslag wijkraadsvergadering 7 november 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
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Actielijst
a. Wijzigen sluitingsdatum kopij op de website is gebeurd.
b. Sluitingsdatum kopij Boerhaavelaar is aan de gemeente doorgegeven. Kan van de lijst.
5. Wijkpolitie/Handhaving
a. Melding brommers, scooters en motors op het Krekelpad met name in de ochtend en avondspits.
Hakima Sallemine zal de coördinator rijdend verkeer vragen om een actie in de avondspits te
houden. De ochtendspits zal niet gaan, want dan hebben de handhavers een briefing.
b. Melding parkeren voor de afritten bij de Lidl en op het fietspad. Hakima Sallemine geeft dit door
aan de parkeerhandhavers.
c. Gele streep voor de Roordastraat. Isabella Kelder heeft aan de beheerder van Pré Wonen
teruggekoppeld, dat er geen gele streep komt. Ze zal de reden hiervan nog navragen.
d. Sander van de Raadt heeft in de gemeenteraad gehoord dat handhaving in Schalkwijk uitgebreid
wordt en vraagt per wanneer dit is. Hakima Sallemine adviseert hem dit aan de afdelingsmanager te
vragen.
e. Op de vraag van Sander van de Raadt waarom op het stationsplein fietsen die verkeerd staan na
vier uur worden weggehaald en in Schalkwijk pas na een maand adviseert Hakima Sallemine dit op
te nemen met de thema-coördinator.
f. Verzoek om ook bij de Zuidtangenthalte en het winkelcentrum fietsen te stickeren.
Hakima Sallemine antwoordt dat dit al gebeurt.
g. In januari komt er een actie op het hondenbeleid: loslopen en niet opruimen van de hondenpoep.
h. Vraag over de invalideparkeerplaatsen op de Professor Donderslaan. De borden zijn weggehaald,
maar de aanduiding tegels liggen er nog. Mag je hier nu wel of niet parkeren? Hakima Sallemine
legt uit dat de borden rechtsgeldig zijn en de tegels niet. Men mag hier dus parkeren. Ze neemt het
op met de gemeente.
6. Lidl en directe omgeving
Geen nieuws
7. Entree/Vijverpark
Donald Pranger vraagt of de vijvers die in het Vijverpark komen ook bestemd zijn om te vissen? Naar
zijn weten was dat de bedoeling, maar Rijnland wil niet meewerken aan visvijvers. Geen van de
aanwezigen kan zijn vraag beantwoorden.
8. Poort van Boerhaave
Hans Hirs heeft plannen gezien over hoe het gebied ontwikkelt gaat worden. Deze plannen zijn nog niet
uitontwikkelt, waardoor de Boerhaavekliniek nog zeker welk een jaar zal blijven staan. De wijkraad
houdt een vinger aan de pols.
9. Openbare ruimte
a. Op het Vier Wijkradenoverleg is aan de orde gekomen dat de gemeente niet controleert of
bedrijven die werkzaamheden aan de openbare ruimte uitvoeren de straat of stoep weer netjes
achterlaten. Als voorbeeld is de stoep voor de Ringvaart genoemd.
b. Sander van de Raadt vraagt of iemand weet of de waterstand hoger is. In zijn straat hebben hier
vier huizen last van en ook de tuinhuisjes in de Poelpolder. Geen van de aanwezigen kan hier een
antwoord op geven.
10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer Schalkwijk
Hans Hirs vertelt dat er overleg is geweest over de oversteek op de Schipholweg. Uit het onderzoek
blijkt dat er geen oversteek op de Schipholweg thuishoort. Ook is gebleken dat niet de auto’s, maar de
fietsers en voetgangers door rood rijden. Er zijn 2000 oversteken per dag. Op de korte termijn worden
maatregelen genomen. Het standpunt van de werkgroep blijft: de oversteek weghalen en gebruik
maken van de ventweg langs de Schipholweg zodra men klaar is met de bouw van De Entree.
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Groen:
a. Spaarnelanden gaat snoeien.
b. De boom bij de Dumontschool moet door de school zelf onderhouden worden.
c. Op de website van Spaarnelanden staat een lijst waar bomen geherplant worden. Voor Schalkwijk
zijn dat negen bomen.
11. Organisaties
Stichting Samen Haarlem: geen nieuws
SHDH Martine Stokvis
a. Het dagcentrum van SHDH in de Ringvaart en het dagcentrum van Schalkweide gaan samen.
Donderdag wordt de nieuwe naam bekend gemaakt.
In de Ringvaart komen de mensen met een lichtere problematiek.
b. De dagcentra zoeken samenwerking met andere organisaties zoals Dock en Stichting Samen
Haarlem om erachter te komen of er meer mensen gebruik kunnen maken van de dagcentra. Met
hulp van deze organisaties, die veel mensen die hulp nodig hebben kennen, kan de drempel om te
komen worden verlaagd.
c. Eens per maand organiseren de dagcentra een buurtkamer met Dock en Stichting Samen Haarlem.
Iedereen is welkom. Het wordt kenbaar gemaakt door middel van posters in de Ringvaart.
12. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg van 11 december
a. De inzet van de wijkagent is aan de orde geweest. Volgens Jos Wienen is de wijkagent voor 80%
bezig met werkzaamheden voor de wijk. Wordt nog vervolgd.
b. Gebruik van oneigenlijke grond: het protest van de wijkraden om de grondprijs niet voor heel
Haarlem hetzelfde te laten zijn is gehoord. De grondprijs wordt een percentage van de WOZwaarde.
c. Het contract met de Boerhaavekliniek stopt op 1 januari 2018. St. Jacob. heeft aangeboden het
contract te verlengen, wat de gemeente heeft afgewezen. Mocht de gemeente de Boerhaavekliniek
toch nodig hebben, wordt eerst overleg met de wijkraad gepleegd.
d. Softdrugsbeleid: de gemeente Haarlem heeft zich aangemeld als gemeente voor het experiment
met legale voorraadbeheer. Tien gemeentes mogen meedoen aan dit experiment.
e. Dick Wijnoogst heeft aan Spaarnelanden gevraagd of ze de afvalcontainers na het legen weer zo op
de stoep kunnen terugzetten dat mensen met rollator, kinderwagen etc. weer over de stoep
kunnen lopen.
13. Redactie
De nieuwe Boerhaavelaar wordt morgen verspreidt.
Sluitingsdatum kopij van de volgende Boerhaavelaar is 19 februari. Frits van der Ploeg vraagt aan
iedereen om een stukje te schrijven.
14. Rondvraag
Luciën Joosten vraagt waar hij het kan aangeven dat er in de sporthallen tot na 24.00 uur nog wordt
gesport. De omwonenden hebben last van het lawaai. Antwoord: SRO bellen.
Adriënne Rijk heeft de volgende meldingen gedaan: niet werkende lantarenpalen op de Kennedylaan en
deuk in de stoep bij de oversteek Middenkoch.
Dick Wijnoogst vraagt wat de aanwezigen ervan vinden als de naam Schalkwijk verandert. Er loopt een
discussie binnen de gemeente om deze naam te veranderen wegens het slechte imago die de naam
oproept. Ontwikkelaars willen de naam niet gebruiken en praten over De Entree, Vijverpark etc.
Meerdere aanwezigen reageren dat het imago vooral leeft bij mensen die niet in Schalkwijk wonen. De
mensen die hier wel wonen zijn blij met Schalkwijk. Het imago moet veranderd worden, maar de naam
niet.
Er volgt een discussie over Schalkwijk en de vele sociaal zwakkeren die hier wonen. Omdat Schalkwijk
veel sociale huurwoningen heeft, heeft het daarmee automatisch ook veel sociaal zwakkeren.
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Mustafa Belkasmi geeft als voorbeeld zijn flat, waar geen oorspronkelijke Nederlands gezin nog woont.
Hij vindt dat zolang de corporaties dit blijven toestaan een andere naam voor Schalkwijk niets oplevert.
Mustafa Belkasmi vraagt waar de speeltoestellen op de Deventerstraat blijven die Groen Links tijdens
hun wijkschouw heeft toegezegd? Er zijn hier 35 kinderen die graag van deze toestellen gebruik willen
maken. Helaas kan geen van de aanwezigen hier een antwoord op geven en geadviseerd wordt om
contact met Groen Links op te nemen.

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De eerstvolgende wijkraadvergadering wordt wegens het nieuwe jaar verschoven naar 9 januari.

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 19 februari voorjaarseditie
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Actielijst

A

Datum
3-5-16

Actie
Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en
Wamstekerstraat

Wie
Werkgroep
Groen

B

7-11-17

Frits

C

12-12-17

D

12-12-17

E

12-12-17

F

12-12-17

Website wijzigen met het storingsnummer voor gas
en elektriciteit
Regelen controleren Krekelpad op scooters,
bromfietsers, motors in de avondspits
Doorgeven aan parkeerhandhavers: parkeren op
afritten en fietspad bij Lidl
Navragen waarom er geen gele streep bij
Roordastraat komt
Aanduidingstegels invalideparkeerplaatsen P.
Donderslaan weg laten halen

Wanneer
i.g.h.*

Hakima
Hakima
Isabella Kelder
Hakima

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

Verslag wr Boerhaavewijk

12 december 2017

pagina 4

