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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 2 februari 2016  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:  A. Azannay (bewoner en Groen Links), P. van der Beek (bewoner en Christen Unie 
vanaf agendapunt 14), H. Cramer, J. Cramer, A. Elshiwy (wijkagent), I. Hameteman, 
G. Hameteman, A. Haroud (Stg. Samen Haarlem), L. Joosten, M. Mounji (Stg. Samen 
Haarlem), W. Nunnikhoven en R. Schaart (werkgroep V&V en PvdA). 

Afwezig met bericht: A. Blankert en Y. Blankert 
Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
     

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 2016 
Geen vragen 
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 5 januari 2016 
Tekstueel:  
Geen op- of aanmerkingen. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v.:  
Agendapunt 5a: Elan Wonen zal de met oud en nieuw opgeblazen plantenbak, wegens de kosten, niet 
vervangen.  
 
Actielijst 
a. Aanwezigen hebben gezien dat de afvoerputten van de Kennedylaan zijn leeggezogen. Kan van de 

lijst.  
b. De gebruiksaanwijzing voor het opzetten van een Whats Appgroep Buurtpreventie is naar de 

wijkraad gestuurd. De gemeente stuurt een brief naar de bewoners. De gemeente gaat akkoord met 
het plaatsen van straatbordjes ‘Whats App buurtpreventie’. Het bestuur telt het aantal benodigde 
bordjes en sluit dit kort met de gebiedsverbinder. 

c. Het vernielde busje op de Pasteurstraat is verwijderd. Kan van de actielijst.  
d. De lijst met verbeteringen van de openbare ruimte n.a.v. de vluchtelingenopvang is verstuurd. De 

lijst is al in de gemeenteraad behandeld. Robin Zwart zal een kopie van deze lijst naar de wijkagent 
sturen. De lijst komt ook ter sprake in de eerste klankbordgroepbijeenkomst van 9 februari.  
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f.  Dick Wijnoogst heeft van de gemeente nog geen duidelijk antwoord gekregen op zijn vraag 
wanneer een melding volgens de MOR-lijst afgehandeld is. De MOR-lijst is nog in ontwikkeling. Blijft 
op de actielijst.  

g.  Dick Wijnoogst heeft aan Spaarnelanden doorgegeven waar de bloembollen geplant zijn. Kan van 
de lijst. 

 
5. Wijkpolitie  

a. Het aantal inbraken blijft dalen. De cijfers zijn te zien op de website van de gemeente. Omdat er 
onder de bewoners een gevoel van inbraakonveiligheid leeft, besluit de wijkraad de cijfers in de 
Boerhaavelaar te zetten, zodat de bewoners zien dat het goed gaat in Boerhavewijk. De wijkagent 
zorgt voor een stukje, maar kan niet beloven dat de deadline gehaald wordt, wegens het 
communicatieprotocol binnen de politie. 

b. Melding dealen op de parkeerplaats van de hockeyclub. Geadviseerd wordt om dit ook zelf te 
melden.  
 

6. Vluchtelingenopvang Boerhaavekliniek 
a. Er is bij de wijkraad niet meer bekend dan reeds in de media gemeld. 
b. Dinsdag 9 februari is de eerste klankbordgroep bijeenkomst. De wijkraad wordt vertegenwoordigd 

door Robin Zwart, Dick Wijnoogst en Frits van der Ploeg. 
c. Voor direct omwonenden komt nog een aparte bewonersavond. 
d. De volgende punten van het lijstje om de openbare ruimte te verbeteren (zie ook agendapunt 4d) 

zijn voor 1 april gebeurd: Ophogen grasveld (voormalig LJC); Weghalen van de voetbalkooi (wegens 
de kuilen is het niet meer veilig) en plaatsen van picknicktafels. De overige punten die op het lijstje 
staan zijn: straatverlichting bij het grasveld (voormalige LCJ), bloemenkiosk verwijderen en aanpak 
Prof. Eijkmanlaan (net zo inrichten als de Bernadottelaan).   

7. Lidl 
a. De verbouwing is begonnen. 
b. 16 februari is er een inloopavond voor omwonenden over de parkeeroplossingen. Er valt te kiezen 

uit twee varianten.  

8. De Entree Oost : geen nieuws 
 

9. Openbare ruimte  
Robin de Zwart heeft de lijst met meldingen uitgeprint. Aanwezigen kunnen na de vergadering bekijken 
welke meldingen gedaan zijn. 
  

10. Werkgroepen 
Verkeer en Vervoer:  
De brief met het voorstel om eenduidigheid in Schalkwijk te krijgen omtrent de 30 en 50 km wegen, is 
door de gemeente ontvangen. Er heeft zelfs al een bericht in de krant gestaan. Roel Schaart heeft 
binnenkort een gesprek met de wethouder over dit voorstel en vervolgens zal hij in de commissie 
Beheer inspreken. 

 
Schalkstad: geen nieuws 
 
Groen: 
a. Dick Wijnoogst en Hans Hirs hebben de bloembollen geplant.  
b. Morgenavond is de eerste bijeenkomst voor de Lentefris 2016. 
c. Frits van der Ploeg is naar de bijeenkomst van Haarlem Groener geweest. Het ging over de actie 

‘steenbreek’: tuintjes waar tegels liggen, groener maken. Groene tuinen hebben een positief effect 
op het regenwaterafvoer. De actie beging in twee wijken in Haarlem Noord. 
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11. Organisaties  
Stichting Samen Haarlem:  
a. 24 en 31 januari zijn er bijeenkomsten gehouden over positief opvoeden. Op beide bijeenkomsten 

waren 70 man aanwezig. Het zou goed zijn om regelmatig over dit thema bijeenkomsten te 
organiseren en de Stichting is druk bezig om hier financiën voor te vinden. 

b. 4 juni organiseert de Stichting samen met Jongeren in Beweging een pré ramadanmaaltijd. 

Corporaties: (mag van de agenda). 
 

12. Verslagen 
Het Vier wijkradenoverleg:  
a. Met oud en nieuw waren er veel initiatieven. Waarschijnlijk is het daardoor rustig in Schalkwijk 

gebleven. 
b. Mijn Schalkwijk staat onder financiële druk. De wijkraden en ook de stadsdeelbestuurder willen 

graag doorgaan met het blad. De volgende vergadering wordt met de marketingmanager van de 
gemeente gebrainstormd over hoe Mijn Schalkwijk toch voort te kunnen zetten. De aanwezigen 
adviseren om voor een andere drukker te kiezen en een vrijwillige fotograaf te benaderen.   

c. Pré Wonen zal de zusterflat slopen, maar het is nog onzeker wat er daarna gebeurd. Dit is niet wat 
in de brief aan de omwonenden stond. 

d. Er was een energieadviseur en een gemeenteambtenaar aanwezig om te vertellen wat voor de 
VvE’s mogelijk is om energie te besparen.  

e. Gesproken over 100 gezinnen, 100 dagen 100% afval vrij. Er zijn al meer dan 100 aanmeldingen, 
maar dat is geen probleem. 
 

13. Redactie  
De Boerhaavelaar van maart staat in het teken van de jaarvergadering. Het thema van de 
jaarvergadering is ‘Werken in regie’.  (De gemeente Haarlem heeft alle werkzaamheden in de openbare 
ruimte uitbesteed aan diverse partijen.)  

 
14. Rondvraag 

a. Wim Nunnikhoven meldt dat op het einde van de Prof. Donderslaan de auto’s over de stoep richting 
Meerwijk rijden. Met andere woorden, als de verkeerspaal wel omhoog staat, gebruikt men de 
stoep. Hans Hirs en Wim Nunnikhoven zullen dit aankaarten in het wijkgesprek over de openbare 
ruimte, wat zij binnenkort met de gemeente hebben.   

b. Peter van der Beek wijst op de parkeersituatie op de Roordastraat. Hij wordt geadviseerd dit 
officieel te melden. 
 

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
Datum volgende wijkraadvergadering: 1 maart 2016 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ voorjaarseditie is 23 februari. 
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  
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 Datum Actie Wie wanneer 

a 2-2-16 Whats App Buurt preventie 

 Brief naar bewoners sturen 

 Doorgeven aan gebiedsverbinder hoeveel Whats 
Appstraatbordjes nodig zijn.  

 
gemeente 
Bestuur 

 

b 2-2-16 Kopie lijst verbeteringen leefbaarheid en soc. 
veiligheid naar wijkagent partijen sturen 

Robin  

c 5-1-16 Plan van Aanpak handhaving i.v.m. 
vluchtelingenopvang naar wijkraad sturen 

Hakima  

d 5-1-16 Navragen MOR lijst wanneer afgehandeld Dick  

e 5-1-16 Bijeenkomst voor Boerhaavelaar organiseren Hans/Meerten  

e. 2-2-16 Stukje Boerhaavelaar daling inbraken en cijfers Ahmed  

f. 2-2-16 Corporaties van de agenda verwijderen Robin  

g 2-2-16 Verkeerspaal einde Prof Donderslaan bespreken met 
gemeente 

Hans / Wim  

 


