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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 4 oktober 2016
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester), R. de Zwart (secretaris),
F. van der Ploeg (vicevoorzitter), C. Hoff, A. Lommerse, K. Weber en D. Wijnoogst.
P. van der Beek (bewoner en Christen Unie), A. Blankert, Y. Blankert, G. Hameteman,
I Hameteman, A. Kokcu, H. el Mourabet (Dock), W. Nunnikhoven, A. Rijk, R. Schaart
(wg Verkeer en Vervoer en PvdA), I. Snijder en S. Soedhwa.
H. Cramer, J. Cramer, A. Elshiwy (wijkagent), M. Mounji (Stg. Samen Haarlem) en
St. Jacob
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen: geen
2. Agenda
Agendapunt 5, ‘Wijkagent’ wijzigen in ‘Boerhaavekliniek’.
Toevoegen onder agendapunt 11: ‘Klankbordgroep persleiding Rijnland’.
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane september 2016
Geen vragen of opmerkingen
4. Verslag wijkraadsvergadering 6 september 2016
Tekstueel:
4a. het gaat om het huurcontract van het restaurant.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
Geen opmerkingen
Actielijst
a. N.a.v. het wijkgesprek: de wijkraad heeft na herhaaldelijk vragen nog geen nieuwe datum voor het
volgende wijkgesprek en ook het verslag van de vorige keer nog niet ontvangen.
b. Situatie fietsers kruispunt Amerikaweg/Kennedylaan: Dick Wijnoogst neemt foto’s en brengt dit
punt in bij de werkgroep Verkeer en Vervoer.
5. Boerhaavekliniek
a. Hans Hirs heeft van de gebiedsverbinder vernomen dat de gemeenteraad binnenkort een besluit
neemt om de Boerhaavekliniek tot december 2017 in gebruik te nemen voor statushouders. Het
gaat hoofdzakelijk om gezinnen. Zodra het zeker is,wordt de klankbordgroep weer bijeengeroepen.
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b. De statushouders die in de verpleegsterflat zouden komen worden nu ondergebracht in Haarlem
noord.
6. Lidl Parkeren
a. Ahmed Kokcu vertelt dat de bewoners van de E. Jennerstraat drie jaar geleden een
handtekeningenactie hebben uitgevoerd om de parkeerplaatsen in hun straat te behouden. De
wijkraad heeft toen hierover ingesproken in de commissie Beheer.
b. De bewoners van de E. Jennerstraat denken dat het herinrichten (parkeerplaatsen terug) weinig zal
kosten, omdat alleen de grasvlakken weggehaald hoeven te worden.
c. Afgesproken wordt dat de bewoners van de E. Jennerstraat opnieuw handtekeningen gaan ophalen.
Vervolgens vragen de bewoners en wijkraad inspraaktijd aan voor de commissie Beheer.
7. De Entree/Vijverpark
Op www.vijverpark.nl is te zien hoe het project eruit komt te zien.
Overige projecten
Elan Wonen gaat in het gebied dat wordt begrensd door de Ekamastraat, de Louis Pasteurstraat en de
Wamstekerstraat per 1 januari renoveren en sloop/nieuwbouw plegen. De bomen en groenstroken
buiten de woonblokken blijven behouden. Er komen eengezinswoningen (sociale huur en koop) voor
terug, maar in totaal 40 minder woningen. Over de woningvermindering zijn vragen gesteld in de
gemeenteraad. Er waren ook raadsleden die vinden dat deze renovatie goed voor de leefbaarheid in het
gebied is en de 40 verdwenen sociale huurwoningen ook in Haarlem zuidwest gebouwd kunnen
worden.
8. Openbare ruimte
De volgende punten worden doorgegeven:
a. Versmalling Semmelweisstraat: er rijden nog auto’s langs
b. Versmalling Bernadottelaan: dit is al aan de gemeente doorgegeven en die is wezen kijken. De
gemeente zal hier niets aan veranderen, omdat het om een 30 km uitvoering gaat.
9. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer:
a. Roel Schaart heeft ingesproken over de oversteek Schipholweg. Een alternatief is het fietspad
achter de benzinepomp door te trekken naar de Amerikaweg, zodat fietsers daar kunnen
oversteken.
b. De werkgroep gaat maandag naar een dynamisch zebrapad in Hoofddorp kijken.
c. De notitie 30/50 km is door de gemeenteraad aangenomen. In Schalkwijk zal een pilot beginnen.
Groen: geen nieuws
10. Organisaties
Stichting Samen Haarlem: niet aanwezig
11. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg van 12 september: Dick Wijnoogst
a. De gemeente gaat een plan voor de bomen in Schalkwijk maken. De bomen zijn ongeveer 50 jaar
oud en moeten binnen 10 à 15 jaar vervangen worden. Aan de wijkraden is gevraagd om te kijken
welke bomen overlast geven (te dicht op gevel, ontnemen van licht in woningen of te dicht langs
fietspaden en lantaarnpalen). De wijkraad heeft een ronde door de wijk gelopen en 20 overlast
gevende bomen geïnventariseerd. De wijkraad heeft wel aan de gemeente gevraagd, dat als zij deze
bomen gaan weghalen eerst de bewoners te vragen of die dat wel willen.
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b. Het Dak was succesvol. N.a.v. klachten over geluidsoverlast zijn er maatregelen genomen door o.a.
het podium te verplaatsen. De publiciteit was dit jaar mager, omdat het programma in korte tijd is
opgezet. Volgend jaar zal de organisatie eerder met de programmering beginnen.
c. Spaarnelanden zet geen bladkorven in de wijk, omdat het te duur en niet efficiënt is.
d. Ambassadeurs van Spaarnelanden: Dick Wijnoogst heeft gemeld dat Spaarnelanden de meldingen
van de ambassadeurs niet aankan. Spaarnelanden leert de ambassadeurs nu efficiënter melden.
Ook heeft Dick wijnoogst om de namen gevraagd, maar tot op heden nog niet ontvangen.
Robin Zwart oppert het idee om de meldingen weer openbaar te maken op de website van de
gemeente, zodat mensen kunnen zien of de kwestie al bekend is bij de gemeente.
e. Schalkstad:
 Naast de parkeergarage komen twee supermarkten, 140 woningen waaronder zorgwoningen
van Philadelphia en een parkeergarage. Uit de gunningsfase zijn drie partijen gekozen die een
ontwerp mogen inleveren. De VvE en de gemeente zullen de ontwerpen op kwaliteit
beoordelen. Gezien de procedure en het bouwklaar maken van de grond kan in 2018 gestart
worden met de bouw.
 De brug bij de parkeergarage wordt verplaatst.
 Bekeken wordt of de bioscoop ook een zaal kan krijgen die gebruikt kan worden voor theater.
 Nu de action boven de C&A zit, wordt naar een nieuwe trekker gezocht voor de west/noordkant
van het winkelcentrum.
 Het VNU-gebouw is gekocht door een particulier die er appartementen voor de middensector
wil maken.
 Over de ruimte die V&D heeft achtergelaten is de gemeente in gesprek met de eigenaar.
f. Dick Wijnoogst heeft doorgegeven dat er tuinafval van het volkstuinencomplex in de Poelpolder
gedumpt wordt. Handhaving zou kijken naar een oplossing.
g. De politie gaat weer van start met het Donkere Dagen Offensief
Klankbordgroep ecologie van de Hoogheemraadschap Frits van der Ploeg
a. De zuivering van Boerhaavewijk gaat de werkzaamheden van de zuivering bij Heemstede
overnemen, omdat deze ermee stopt. Hiervoor moet een persleiding van Heemstede naar
Boerhaavewijk aangelegd worden en met de vier wijkraden is besproken wat de beste route is: lags
het Vlinder- en Krekelpad.
b. Daar waar de route door gebieden van ecologische waarde loopt zal BAM boren om de flora en
fauna zoveel mogelijk te behouden.
c. Het traject is verdeeld in zes gebieden. Het eerste traject loopt van de Boerhaavelaan tot de
Aziëweg aan de westkant van het Krekelpad (achter de flats). Het eerste stuk gaan ze boren en na
de voerbalkooi graven. Start week 41. BAM informeert de bewoners en het Krekelpad zal een
poosje niet gebruikt kunnen worden. Omrijden via de Prof. Eijkmanlaan.
13. Redactie
a. Er zijn zeer veel positieve reacties op de nieuwe Boerhaavelaar binnengekomen.
b. Frits van der Ploeg wordt de redacteur.
c. Op de website komt een interactieve Boerhaavelaar.
d. Kopij voor de volgende editie aanleveren voor 25 oktober. Wie wel een idee heeft, maar het niet
goed kan opschrijven kan het onderwerp met een paar regels aan Frits van der Ploeg geven. Die
zorgt er dan voor dat er een mooi artikel van gemaakt wordt.
14. Rondvraag
Inge Snijders vraagt hoe lang een aanhangwagen of caravan geparkeerd mag staan. Hans Hirs antwoordt
drie dagen en adviseert het te melden.
Inge Snijders vraagt of iemand een vaste glazenwasser weet? Geen van de aanwezigen kan deze vraag
beantwoorden.
Inge Snijders waarschuwt voor twee mensen die deur aan deur een onderhoudsabonnement proberen
te verkopen. Ze denkt dat het om oplichting gaat.
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Hassan el Mourabet stelt zichzelf voor. Hij is jongerenwerker bij Dock.
 Hij vertelt over het samenwerkingsverband waarin zes organisaties deelnemen (Dock, Haarlem
Effect, Streetcornerwork, Youth for Christ, Leger des Heils en Stichting Stad). Iedere organisatie
heeft zijn expertise in de Persoons Gerichte Aanpak (vroegere top 25).
 Het samenwerkingsverband neemt deel aan het tweewekelijks kernteamoverleg waaraan ook
politie handhaving en het CJG deelnemen.
 N.a.v. de vraag over welke activiteitein in de Kleine Ringvaart gebeuren zal Hassan el Mourabet
ervoor zorgen dat er een activiteitenbrochure op de deuren van de twee Ringvaarten komen te
hangen.
Agnes Lommerse mist bepaalde telefoonnummers in de Boerhaavelaar. Robin Zwart antwoordt dat deze
rubriek is opgeschoond en alle nummers die niet meer van toepassing zijn, er uitgehaald zijn.
Antoinette Wijnoogst vraagt de aanwezigen die mee willen lopen met de Schouw zich na de
vergadering bij haar willen melden, zodat er een datum vastgelegd kan worden.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.

De eerstvolgende wijkraadvergadering: 1 november 2016

Sluitingsdatum kopij ‘Mijn Haarlem’ decembereditie is 24 oktober 2016
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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Actielijst

A
B
C

Datum
5-1-16
3-5-16
3-5-16

6-9-16
6-9-16
D

3-5-16

E
F

7-6-16
7-6-16

G

6-9-16

H

6-9-16

I

4-10-16

J

6-9-16

4-10-16

Actie
Navragen MOR lijst wanneer afgehandeld
Verkeerspaaltjes op stoep einde Prof. Donderslaan
Punten wijkgesprek:
 Slechte verlichting fietspaden
 Bruggen Poelpolder
 Fietspad langs busbaan komende uit Vijfhuizen
 Blindenmarkering kruispunt Amerikaweg /
Kennedylaan
Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en
Wamstekerstraat
Datum plannen wijkschouw
Vragen of scholen, kerken etc. ook in de
gebiedscommunicatiekalender kunnen
Ambassadeurs Spaarnelanden uitnodigen voor
wijkraadvergadering
Opnemen melding auto met 2 personen en gereedschap
n.a.v. poging tot inbraak
Foto’s maken verkeerssituatie voor fietsers kruispunt
Kennedylaan / Amerikaweg en inbrengen wg V&V
Lidl
 Handhaving vragen om vele uren en dagen te
handhaven bij Lidl
 Overleggen collega’s verkeer om vervolgens advies
aan de gemeente uit te brengen
 Handtekeningenactie


K

4-10-16

Inspreken commissie beheer

 Procesmanager uitnodigen voor wr-vergadering
Activiteitenbrochure Kleine Ringvaart

Wie

wanneer
i.g.h.*
i.g.h. *

Wim
Wim

Werkgroep
Groen

i.g.h.*

Dick
Bestuur
wijkagent
Dick

Wijkagent
Wijkagent
Bewoners E.
Jennerstr
Wijkraad en
bewoners
Dick
Hassan

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