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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 6 februari 2018   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, K. Weber en D. Wijnoogst 
Aanwezig gasten:  A. Amekrane, M. Antonie, P. van der Beek (Christen Unie), A. Blankert, Y. Blankert, 

M. Belkasmi, H. Cramer, J. Cramer, G. Hameteman, I. Hameteman, M. Mounji (Stg. 
Samen Haarlem), W. Nunnikhoven, D. Pranger (hengelsportvereniging Haarlem), 
R. Reeuwijk, R. Schaart (werkgroep Verkeer en Vervoer), B. Slottje en I. Wisse 
(PvdA).  

Afwezig met bericht: P. Broekman en  R. de Zwart (secretaris). 
Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
     

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Mededeling:  
Een aantal wijkraadsleden van Schalkwijk en andere initiatiefnemers van organisaties in Schalkwijk, 
zoals Stichting Samen Haarlem waren 18 januari uitgenodigd voor een gesprek met minister Koolmees 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Echter het was niet de minister die kwam, maar de Koning. Het 
bezoek aan Schalkwijk was er één in een reeks bezoeken van de Koning rondom de vraag in hoeverre 
mensen zich thuis voelen in hun wijk. Daarbij komt onder andere de sociale samenhang in de wijk aan 
bod en wat bewoners er samen aan doen om die te behouden en te versterken.  
Meerdere aanwezigen geven te kennen niet blij te zijn met de berichtgeving “in de Haarlemse 
achterstandswijk Schalkwijk” over dit bezoek in het Algemeen Dagblad.  

 
2. Agenda  

Toevoegen onder agendapunt 11 Organisaties: Stichting Samen Haarlem.  
Met inachtneming van deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post januari 2018 
a. Ingekomen 10 januari ‘Veegplan’. Dit betreft kleine wijzigingen in het bestemmingsplan. Voor de 

zusterflat in Boerhaavewijk is hier een wijziging in opgenomen: de in het bestemmingsplan 
Schalkwijk Midden opgenomen bouwhoogte van 18 meter komt niet overeen met de vergunde 
bouwhoogte van 30 meter. Dit wordt met het Veegplan herstelt. 

b. Ingekomen 17 januari ‘brede groenstrook’: dit betreft de herinrichtring van de wegen Belgiëlaan, 
Kennedylaan en F. van Adrichemlaan. De bedoeling is dat er eenheid komt van het Spaarne tot aan 
het Krekelpad.  
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 9 januari 2018 
Tekstueel: geen opmerkingen 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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N.a.v.:  

 Agendapunt 6: Peter van der Beek meldt dat de fractie van Christen Unie aan de wethouder vragen 
heeft gesteld over de stagnatie van de uitvoer van de plannen van Lidl. De wethouder zei dat er 
niets aan de hand is.  

 Agendapunt 8 Poort van Boerhaave: Han Cramer vraagt naar de plannen die zijn gepresenteerd? 
Hans Hirs antwoordt dat de plannen te vinden zijn op https://www.haarlem.nl/damiate-locatie-
poort-van-boerhaave/. De gemeente Haarlem verkoopt de grond om er circa 110 grondgebonden 
woningen en appartementen in de middeldure en dure sector te laten realiseren. Ook zijn 16 
woningen in het gebied bestemd voor zelfbouw. Er komt een nieuw park aan de noordkant van de 
woningen en een waterpartij aan de zuidkant. Deze functies moeten samen zorgen voor een 
aantrekkelijke entree van de wijk. Parkeren gebeurt ondergronds. 

 
Actielijst 
a. Parkeren op afritten en fietspad bij Lidl: Hakima Sallemine heeft per mail doorgegeven dat er 

regelmatig bekeuringen worden uitgeschreven. Kan van de lijst.  
b. De aanduidingstegels invalideparkeerplaats op de P. Donderslaan weghalen: Hakima Sallemine 

heeft per mail doorgegeven, dat dit te duur is en zal gebeuren als er toch opnieuw bestraat moete 
worden. Kan van de lijst.  

c. De opmerkingen over Spaarnelanden heeft Dick Wijnoogst op het Vier Wijkradenoverleg 
doorgegeven. Kan van de lijst. 

d. Handhaven op opruimen van hondenpoep: vanaf 5 februari wordt een week lang door handhaving 
in burger gecontroleerd op het niet opruimen van hondenpoep. 

e. Patstelling Lidl: Dick Wijnoogst heeft het in de werkgroep Verkeer en Vervoer ter sprake gebracht, 
maar het blijft een patstelling. Kan van de lijst. 

f. Stremming hoek Briandlaan/Aziëweg heeft Dick Wijnoogst besproken in de werkgroep Verkeer en 
Vervoer. Afgesproken is om te wachten tot de Europaweg helemaal gereed is (mei 2018) en dan te 
bekijken of er nog stremmingen zijn. Kan van de lijst.  

g. Informatievoorziening naar VvE’s: Dick Wijnoogst heeft dit aan Michel de Graaf voorgelegd. Die zei 
dat een regulier overleg niet mogelijk is, omdat er meer dan 80 VvE’s in Haarlem zijn en dit te veel 
tijd kost.  

 
5. Wijkpolitie/Handhaving    

a. De nieuwe wijkagent van Boerhaavewijk is Michel Wijn. Hans Hirs heeft vanmiddag kennis met hem 
gemaakt. Half maart is hij officieel in dienst als wijkagent voor Boerhaavewijk en zal dan proberen 
om op het spreekuur van de wijkraad op woensdagmiddag aanwezig te zijn. 

b. Op het Vier wijkradenoverleg stonden de wijkagenten op de agenda. Hans Hirs vertelt dat er een 
tekort aan wijkagenten is. De komende jaren gaan er 14.000 uit en er kunnen met moeite 7.000 
opgeleid worden.  

c. N.a.v. de berichtgeving in de krant over de inbraken. De cijfers zijn niet correct overgenomen. Het 
ging om twee echte inbraken en vier pogingen. Opmerkelijk is dat de inbraken op amateuristische 
wijze gepleegd zijn. De komende week gaan de politie en gemeente in bepaalde straten op 
huisbezoek om voorlichting te geven over wat men tegen inbraak kan doen. 

d. Donald Pranger vertelt over het project ‘Waaks’ in Hillegom: mensen die een hond hebben lopen 
vooral door poorten en gangen. 
 

6. Lidl en directe omgeving 
Zie agendapunt 4. 
 

7. Entree/Vijverpark 
a. De volgende fase van het Vijverpark is in voorbereiding. 
b. Morgen is er in het Haarlem College een bijeenkomst over speeltoestellen en de vijver van de 

Entree.  
 

https://www.haarlem.nl/damiate-locatie-poort-van-boerhaave/
https://www.haarlem.nl/damiate-locatie-poort-van-boerhaave/
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8. Poort van Boerhaave: zie agendapunt 4. 
 
9. Openbare ruimte  

Michel de Graaf, gebiedsverbinder en Arnoud Kuipers, gebiedsmanager van het GOB Schalkwijk hebben 
de wijkraad gevaagd, wat de wijkraad belangrijk vindt met betrekking tot het meerjarenplan van 
Boerhaavewijk. De wijkraad heeft de volgende punten genoemd: veiligheid, schoon (van beeldkwaliteit 
c naar b) en heel. Michel de Graaf en Arnoud Kuipers komen terug met een plan van aanpak.  
 

10. Werkgroepen 
Verkeer en Vervoer Schalkwijk van 17 januari 
a. De kruisingen Amerikaweg met de Boerhaavelaan en Schiphollaan worden aangepakt om het 

toenemende verkeer door alle nieuwbouwprojecten, beter door te laten stromen. 
b. Oversteek Schipholweg ter hoogte van het Haarlem College: de wijkraden aan de overkant van de 

Schipholweg willen de oversteek behouden en de gemeente gaat met hun mee. Afgelopen 
donderdag is bekend geworden dat er € 200.000,- beschikbaar komt om de oversteek veiliger te 
maken. Het geld wordt onder andere besteed aan paaltjes, lichten en een hek. De werkgroep 
Verkeer en Vervoer blijft van mening dat de oversteek weg moet. Zodra de bouw op de Entree is 
afgerond en de ventweg gebruikt kan worden, gaat de werkgroep weer actie ondernemen.  

 
Groen: geen nieuws  

 
11. Organisaties  

Stichting Samen Haarlem:   
a. Er zijn 8 themabijeenkomsten voor jongeren geweest, 5 voor volwassen en 2 voor ouders. 
b. Huiswerkbegeleiding, inloopspreekuur en het hardlopen gaan ook in 2018 door. 
c. 13 mei is er een pré-ramadanmaaltijd. 
d. De stichting organiseert voor de gemeenteraadsverkiezingen nog een politiek debat. De datum is 

nog niet belend. 

12. Verslagen 
Het Vier wijkradenoverleg van 15 januari  
a. Een deel van de Boerhaavekliniek wordt nog door de gemeente gehuurd. Er zal alleen nog 

uitstroom van bewoners zijn. 
b. De gemeenteraad wil, als er een ondernemer is die een nieuwe coffeeshop wil openen, kijken of er 

een mogelijkheid is in Schalkwijk is. Als het echt zover is komt er nog een inspraak- en 
bezwaarprocedure. 

c. De burgemeester heeft een dagje met handhaving in Molenwijk meegelopen. Opvallend vond hij 
het zwerfafval en de desinteresse van de bewoners, of het niet durven aaspreken van elkaar. Over 
deze mentaliteitsverandering zal het Vier Wijkradenoverleg een keer langer stilstaan. 

d. Update Schalkstad: De bomenkap is in februari. De sloop (Halfords, Bazaar, WOK) is begin februari. 
De uitvoerder is begonnen met het verplaatsen van de brug richting parkeergarage. Na de zomer 
start de bouw van de bioscoop. De wijkraden hebben geadviseerd de verkeersafwikkeling naar alle 
bewoners van Schalkwijk te communiceren. Of ‘Op ’t Dak’ doorgaat is nog onzeker. De vrijmarkt op 
Koningsdag lukt waarschijnlijk wel. 

e. Oud en nieuw is in Schalkwijk rustig verlopen. 
f. Spaarnelanden zal niet meer parkeren op het groen voor de Ringvaart. 
g. De wijkagenten zijn veel tijd kwijt aan verwarde mensen. Dit is een landelijk probleem. 
h. N.a.v. de herplant van negen bomen: dit betreft de dode bomen. Er worden veel meer bomen in 

Schalkwijk herplant.  
 

13. Redactie  
a. 19 februari moet de Boerhaavelaar naar de vormgever en drukkerij. Dat betekent dat voor maandag 

12 februari de stukjes aangeleverd moeten worden, zodat Frits van der Ploeg de tijd heeft om de 
artikelen te redigeren.  
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b. In juni is het thema van de Boerhaavelaar: duurzaamheid 
 

14. Rondvraag 
Aad Blankert wijst op het nieuwe logo van de gemeente Haarlem 
Wim Nunnikhoven vraagt of de stoepafritten bij de Lidl afgekruist kunnen worden. 
Antoinette Wijnoogst antwoordt dat de wijkraad dit gevraagd heeft, maar de gemeente het niet wil 
doen, omdat men gewoon in de parkeerhavens hoort te parkeren. Ze adviseert om zelf contact met de 
gemeente op te nemen. 
René Reeuwijk meldt dat er al 90 bomen in het Aziëpark gekapt zijn en er nu er weer een vergunning 
voor bomenkap is aangevraagd. In de aanvraag staat, dat het aantal te kappen bomen nog onbekend is.  
Peter van der Beek vraagt of er al iets bekend is over de koop van grond bij illegaal grondgebruik. 
Hans Hirs antwoordt dat de wijkraad niet meer weet dan in de krant heeft gestaan. 
Mustafa Belkasmi vraagt waar de speeltoestellen op de Deventerstraat blijven? De gebiedsverbinder 
zou kijken of er twee speeltoestellen bij konden komen. Dick Wijnoogst neemt dit punt mee. 
Mustafa Belkasmi meldt dat op de Professor Boumanstraat sinds november de bladeren nog liggen. 
Geadviseerd wordt om dit zelf bij het meldpunt te melden. 
Mustafa Belkasmi vraagt waarom de woningcorporaties niet vertegenwoordigd zijn in de 
wijkraadsvergadering? Hans Hirs antwoordt dat die wegens bezuinigingen niet meer mogen komen. 
Antoinette Wijnoogst meldt dat morgen de kascommissie bijeenkomt.  
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
De eerstvolgende wijkraadvergadering is 6 maart. 
 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 19 mei zomereditie thema duurzaamheid 
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 12-12-17 Regelen controleren Krekelpad op scooters, 
bromfietsers, motors in de avondspits 

Hakima Onbekend / 
navragen 

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

Isabella 
Kelder 

Onbekend / 
navragen 

D 6-2-18 Speeltoestellen Deventerstraat met M. de Graaf 
opnemen 

Dick  

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

mailto:boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

