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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 9 januari 2018  Tijdstip: 20.00 uur Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), R. de Zwart (secretaris), C. Hoff, 

A. Rijk, K. Weber, D. Wijnoogst, A. Wijnoogst (penningmeester). 
Aanwezig gasten:  P. van der Beek (Christen Unie), , G. Hameteman, I. Hameteman, L. Joosten, 

W. Nunnikhoven, D. Pranger (hengelsportvereniging Haarlem), A. Blankert, Y. 
Blankert, B. Slottje. I. Verhoef (PvdA – commissie ontwikkeling), A. Elshiwy 
(wijkagent), S. Soedwha,  R. Reeuwijk (VvE De Koch) 

Afwezig met bericht:  M. Mounji (Stg. Samen Haarlem), en H. Cramer, J. Cramer, J. van Wittmarschen, R. 
Schaart 

Notulist: Robin de Zwart  
 
     

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij wenst een ieder een goed en 
gezond nieuw jaar. 
 
Mededelingen:  
a. Peter van de Beek meldt dat voormalig wijkraadslid en –voorzitter Henny v.d. Brand is overleden. 

 
2. Agenda  

De agenda wordt als ingediend vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post december 2017 
a. Geen vragen en opmerkingen. 

 
4. Verslag wijkraadsvergadering 12 december 2017 

 Afw. Met bericht R. Reewijk. 

 Punt 5.e. Stationsplein moet met hoofdletter. 

 Punt 8. Ontwikkeld 2x maal met ‘d’. 

 Pagina 3. Herplant i.p.v. geherplant.  

 Pagina 3. Aantal bomen van 9? Naar aanleiding van inhoudelijke vraag tijdens de vergadering: Het 

gaat hier om opnieuw neerzetten van een boom die al in eerder stadium gekapt was. 

 12.e. Adrienne Rijk heeft Spaarnelanden benaderd en heeft medewerkers aangesproken tijdens het 

legen van de bakken. Reactie was niet hoopvol en men gaf geef blijk van inlevingsvermogen voor de 

situatie. Hiervoor moet actie worden genomen door de wijkraad richting Spaarnelanden 

(aanspreekpunt Marieke v.d. Kaa).  

Aad Blankert meldt dat medewerkers van Spaarnelanden lunchen in De Ringvaart en dan parkeren 

op de stoep aan de Floris van Adrichemlaan.  

Peter meldt dat na ophalen van grofvuil wordt verzaakt om de stoep te vegen, indien nodig.  

Bovenstaande zaken worden doorgegeven door Dick via het 4WO.  
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Actielijst 
a. Zie lijst achteraan notulen. 

 
5. Wijkpolitie/Handhaving    

a. Abdul deelt mee dat hij vertrekt uit de wijk. Hij gaat naar H’lem Noord, binnen nu en drie maanden 
(naar verwachting). Vrijdag aanstaande wordt nieuwe wijkagent bekend gemaakt. Abdul was hier 5 
jaar. Hij vind het jammer om uit de wijk te gaan, maar heeft voor roulatie gekozen uit persoonlijk 
motief. We bedanken Abdul en wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe wijk.  

b. Inbraken 2017: 30 stuks, waarvan 18 echte braak en 9 pogingen en 5 diefstallen t.g.v. bijvoorbeeld 
open deuren en dergelijke. Dit is de laagste status van heel Schalkwijk. Er was geen jeugdoverlast.  

c. Oud en nieuw is redelijk goed verlopen. Drie aanhoudingen van kinderen en een klein aantal 
vernielingen. Wat heeft geholpen zijn de activiteiten van St Samen en St Dock in De Ringvaart en De 
Kleine Ringvaart. 

d. Wijkagent wordt nog steeds veelvuldig ingezet voor basisteams en haalt de 80% wijkbesteding niet. 
De normen zijn losgelaten t.g.v. grote tekorten qua bemensing.  

e. Dhr. Reeuwijk heeft vraag over Handhaving: er zou per januari meer worden gehandhaafd op 
hondenpoep, maar hier is nog niets van gezien.  

f. Europawijk wordt voor politie in twee delen gedeeld.  
 

6. Lidl en directe omgeving 
Laatste stand van zaken van 8 januari: bestaande plan ligt er nog steeds. Vertegenwoordiger van de 
Politie is tegen het fietspad ‘over de stoep’ en de Lidl wil dat de gemeente mee betaald aan de 
aanpassingen. De gemeente heeft geen geld beschikbaar. Als wijkraad zijn we min of meer ‘klaar’ met 
de discussie. We weten niet hoe deze patstelling nu vervolgt gaat worden. We weten niet of het advies 
van de Politie bindend is. Dick brengt in ter sprake in werkgroep Verkeer & Vervoer en in het 4WO. 
 

7. Entree/Vijverpark 
Vrijdag 12 januari is er een bijeenkomst over de openbare ruimte. Frits zal hier deelnemen. 
  

8. Poort van Boerhaave 
Er is een ruimtelijk plan gepresenteerd en een ontwikkelaar geselecteerd. 

 
9. Openbare ruimte  

Schoonmaken rondom ondergrondse containers wordt nagenoeg niet gedaan door 
Spaarnelanden. 

 
10. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer Schalkwijk 
Volgende week weer een vergadering. Vanuit werkgroep is er geen nieuws. 
Dhr. Reeuwijk meldt dat op hoek Briandlaan / Azieweg zijn vaak stremmingen van de voet- en 
fietsersovergangen (aan beide zijden van de bocht) ontstaan door auto’s. De verkeersdruk zal hier nog 
meer toenemen t.g.v. nieuwbouw. Dick neemt dit mee naar Verkeer & vervoer. 
 
Groen:  

Geen opmerkingen. 
 
11. Organisaties  

Niet aanwezig / geen nieuws. 

 
12. Verslagen 

Het Vier wijkradenoverleg: 
a. Is volgende week. Nu geen nieuws. 
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13. Redactie  

Sluitingsdatum kopij van de volgende Boerhaavelaar is 19 februari. Frits van der Ploeg vraagt aan 
iedereen om copy. Ook het jaarverslag zal deel uitmaken van deze editie. 
 

14. Rondvraag 

 Antoinette Wijnoogst wil graag met kascommissie bij elkaar komen en zal een afspraak plannen. 

 B. Slotje zou een kunstproject neer willen zetten in/nabij De Ringvaart. We verwijzen door naar 

Dennis van Harten van St. Dock. 

 Dhr. Reeuwijk verbaasd zich erover dat er in plannen/ontwikkeling nagenoeg geen andere partijen 

in benadering voorkomen dan de corporaties. Als wijkraad hebben we meerder malen pogingen 

ondernomen om vve’s aan te schrijven met nagenoeg geen respons. Vanuit de gemeente vindt ook 

geen benadering plaats naar vve’s. Dick zal aan Michel de Graaf vragen hoe de gemeente hier 

tegenaan kijkt. 

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
De eerstvolgende wijkraadvergadering wordt gehouden op 6 februari. 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 19 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.* 
geen nieuws 

B 12-12-17 Regelen controleren Krekelpad op scooters, 
bromfietsers, motors in de avondspits 

Hakima Onbekend / 
navragen 

C 12-12-17 Doorgeven aan parkeerhandhavers: 
parkeren op afritten  en fietspad bij Lidl 

Hakima Onbekend / 
navragen 

D 12-12-17 Navragen waarom er geen gele streep bij 
Roordastraat komt 

Isabella Kelder Onbekend / 
navragen 

E 12-12-17 Aanduidingstegels invalideparkeerplaatsen P. 
Donderslaan weg laten halen 

Hakima Onbekend / 
navragen 

F 9-1-2018 Opmerkingen onder item 4 doorgeven aan 
Spaarnelanden via het 4WO 

Dick Wijnoogst Open 

G  Er zou per januari meer worden 
gehandhaafd op hondenpoep, maar hier is 
nog niets van gezien. 

Handhaving Open 

H 9-1-2018 Patstelling Lidl ter sprake in werkgroep 
Verkeer & Vervoer en in het 4WO. 

Dick Wijnoogst Open 

I 9-1-2018 Schoonmaken rondom ondergrondse 
containers wordt nagenoeg niet gedaan 
door Spaarnelanden. 

Spaarnelanden Open 

J 9-1-2018 Stremmingen hoek Briandlaan / Azieweg 
bespreken in werkgroep Verkeer & Vervoer. 

Dick Wijnoogst Open 

K 9-1-2018 Informatievoorziening naar VVE’s nagaan bij 
Michel de Graaf. 

Dick Wijnoogst Open 

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