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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 3 februari 2015  Tijdstip: 20.00 uur  Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad: H. Hirs (voorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester), R. de Zwart (secretaris), 

F. van der Ploeg (vicevoorzitter), C. Hoff, A. Lommerse, M. van Rij (redactie) 
K. Weber en D. Wijnoogst. 

Aanwezig gasten:  L. Bielas (Schalkstad), A. Blankert, H. Cramer, J. Cramer, I. Hameteman, 
G. Hameteman, M. Hirs, L. Joosten, A. Keevel, (Trots Haarlem), M. Mounji (Stg. 
Samen Haarlem), A. Mousaoui, W. Nunnikhoven, P. Schouten en S. Visser (PvdA). 

Afwezig met bericht: A. Elshiwy (wijkagent) en S. van de Raadt (Trots Haarlem). 
Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
 
Datum volgende wijkraadvergadering: 3 maart 2015 
     
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post januari 2015 
N.a.v. de mail van K. Khuwam binnengekomen 27 januari: Khalil Khuwam, Beheerder Gebied GOB 
Haarlem heeft binnen de gemeente een andere functie aanvaardt. Zijn opvolger is Robèr Vriend. 
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 6 januari 2015 
Tekstueel: Geen op- of aanmerkingen 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
N.a.v.:  
De wijkpolitie punt c: de BMW is weg. 
 
Actielijst 
a. Prullenbak F. van Adrichemlaan bij bushalte/bankje: is aan DB doorgegeven, kan van de lijst. 
b. Opnieuw melden puinhoop bij voormalige Al Ikhlaas: is aan DB doorgegeven, kan van de lijst. 
 

5. Wijkpolitie  
Peter Schouten vertelt over een waarschijnlijk gestolen nieuwe fiets die bij de flat de Kochstede stond. 
De politie wilde geen onderzoek doen, omdat de fiets op een plek stond waar fietsen mogen staan. 
Iemand heeft de fiets tegen een boom gezet en nu zit er een waarschuwingssticker op de fiets met de 
mededeling dat de fiets weggehaald moet worden. Behalve dat, is de fiets een wrak aan het worden, 
omdat allerlei zaken er vanaf worden gesloopt.  

 
6. Lidl 

De houten schotten heeft Lidl geschilderd.  
Lidl Vastgoed heeft beloofd de wijkraad op de hoogte te houden van de verbouwing.  
Achmed Mousaoui, bewoner van het pand vertelt dat de tekeningen voor fase 1, de verbouwing van de 
luifel, naar de gemeente zijn gestuurd. Binnenkort is er overleg met de bewoners over de overkapping 
aan de achterzijde. Hans Hirs neemt over deze plannen contact op met Lidl Vastgoed.  
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7. Duobakken papier en plastic 
Het betreft een pilotproject die onder andere in Boerhaavewijk wordt uitgevoerd. De wijkraad heeft 
aangegeven dat er beter gecommuniceerd had moeten worden. Zo had beter vooraf gevraagd kunnen 
worden of men een duobak wilde in plaats van achteraf de bakken weer weghalen. Dick Wijnoogst heeft 
vandaag als secretaris van het 4WRO een mail van de gemeente gehad, waar klachten over de duobak 
gemeld kunnen worden, maar dit bericht is niet naar de bewoners gestuurd. Ook andere aanwezigen 
valt het op, dat als je als persoon een mail stuurt je een persoonlijk antwoord terugkrijgt, terwijl het alle 
bewoners van Boerhaavewijk aangaat. Over vijf maanden wordt de wijkraad uitgenodigd voor een 
evaluatie. Klachten over de duobak kan men sturen naar info@spaarnelanden.nl. Hans Hirs verzoekt 
uitdrukkelijk om een cc van de klacht naar de wijkraad te sturen. Hans Hirs zal dit punt ook meenemen 
naar het 4 WRO. 
 

8. Werkgroepen 
Verkeer en Vervoer:  
De Schalkwijkse werkgroep Vervoer en Vervoer komt 19 februari weer bijeen. Op de agenda komt onder 
andere te staan:  
-‐ Ontwikkeling 023 en de gevolgen voor de afwikkeling van het verkeer via de Amerikaweg en 

Boerhaavelaan; 
-‐ Drie rotondes Europaweg.  
 
Schalkstad:  
Toelichting van de heer Bielas: Vroeger was er vier maal per jaar een bijeenkomst van de 
klankbordgroep, maar hij heeft al een lange tijd niets meer gehoord. Hij heeft een aantal malen de 
gemeente gebeld, maar kon de betreffende persoon niet bereiken.  
Dick Wijnoogst vertelt dat Schalkstad in het 4 WRO van 12 januari ter sprake is geweest. De gemeente 
weet nog niet hoe de participatie in te vullen. De klankbordgroep is ontstaan in de periode dat de ING 
projectontwikkelaar was en er met betrekking tot buitenruimte en kwaliteit nog veel mogelijk was. Nu kijkt 
de gemeente welke van die plannen nog kunnen en wil participatie alleen doen als dat ook kan. De 
projectleider zou de leden van de klankbordgroep vragen of zij nog belangstelling hebben voor de eerste 
fase door een uitnodiging naar de wijkraden te sturen. De wijkraden hebben er in het 4 WRO op 
gehamerd om de klankbordgroep bijeen te roepen, omdat in de klankbordgroep andere wijkraadsleden 
zitten dan in het 4 WRO. 
Roger Kersten van de gemeente Haarlem heeft de vorige wijkraadvergadering de plannen van fase 1 
uitgelegd. Deze plannen zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan ligt vanaf 
maart 2015 ter inzage. 
 
Groen:  
a. Lentefris: Eva van der Randen (Dock) zal via de datumprikker een overleg organiseren. Helaas gaat 

zij weg uit Boerhaavewijk, omdat ze een andere functie binnen Dock heeft aangenomen. Het is nog 
niet duidelijk wie haar opvolgt. 

b. 11 februari is er een bijeenkomst van Haarlem Groen. Frits van der Ploeg gaat hier namens de 
wijkraad heen.  

 
9. Organisaties  

Stichting Samen Haarlem: Mohamed Mounji 
a. De nieuwjaarsreceptie van 17 januari was zeer gezellig. Zo’n 100 mensen zijn langs geweest.  
b. 24 mei vindt weer het voetbaltoernooi om de SSH-cup op de velden van Olympia plaats. Teams 

kunnen zich aanmelden. Er wordt met elftallen gespeeld.  
c. 14 juni organiseert de stichting een pré ramadanmaaltijd.  

 
10. Verslagen 

Het Vier wijkradenoverleg: d.d. 12 januari  
a. De nieuwjaarsviering is besproken. Het is rustig in Schalkwijk geweest 
b. De voorzitters van de vier wijkraden en Bernt Schneiders zijn bijeen geweest om te praten over de 

rol van de wijkraden ter voorbereiding van de bijeenkomst van alle wijkraden op 30 januari jl.  
c. Er is een facebookpagina over Schalkwijk die het GOB heeft gemaakt en ook bijhoudt. Drie maal per 

week wordt er nieuws opgezet. Te vinden via Haarlem Schalkwijk. 
d. Het project van St. Jacob voor groepswoningen voor dementerende op de Thomas Moorstraat gaat 

niet door. Zij gaan nu bouwen op het terrein van de Boerhaave. St. Jacob wil proberen dat daar ook 
een HOOD komt. 

e. Er komt geen mobiele politiepost tijden de verbouwing van het politiebureau in Schalkwijk. 
f. De oplevering van het gebouw naast De Ringvaart, waar eerst de Al Ikhlaasschool in zat, is maart.  
g. Handhaving hoopt in maart meer opslagplek te hebben voor fietswrakken. 
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Dagelijks beheer:  
Dagelijks Beheer is van de gemeente over gegaan naar Spaarnelanden. Alles moet gemeld worden bij 
het meldpunt. Spaarnelanden bekijkt of de melding binnen hun opdracht en budget past, zo niet dan 
sturen zij de melding door naar de gemeente. De vergadering spreekt af om de volgende vergadering 
Spaarnelanden uit te nodigen. 
 

10. Redactie  
a. De laatste dinsdag van deze maand is de deadline van de kopij voor de Boerhaavelaar, die in maart 

uitkomt. 
b. In de wijkkrant komt ook de uitnodiging voor de jaarvergadering. Frits van der Ploeg zal het 

jaarverslag maken en het bestuur zal het thema en de sprekers aan Meerten van Rij doorgeven.  
c. Meerten van Rij zal in de Boerhaavelaar opnemen dat de wijkraadsvergadering van 5 mei verplaatst 

wordt naar 12 mei.  
d. Morgen is er een redactievergadering van Mijn Schalkwijk, die onder andere over de toekomst van 

het blad gaat. Met betrekking tot de kosten: afgesproken was dat de wijkraden een zelfde bedrag 
aan Mijn Schalkwijk zouden financieren die gelijk is aan de kosten van hun eigen wijkkrant. De 
wijkkrant heeft echter meer pagina’s dan de wijkraad in Mijn Schalkwijjk heeft. Daarbij hebben de 
wijkraden ook een hogere rekening gekregen dan was afgesproken.  

 
 

11. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en nodigt alle aanwezigen uit om nog iets te 
drinken.  

 
 
 


