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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
Vastgesteld 6 december 

 
Datum: 1 november 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, K. Weber en D. Wijnoogst. 
Aanwezig gasten:  P. van der Beek (bewoner en Christen Unie), A. Blankert, Y. Blankert, H. Cramer, 

J. Cramer, L. Joosten, M. Mounji (Stg. Samen Haarlem), W. Nunnikhoven, 
S. van den Raadt (Trots), A. Rijk, R. Schaart (wg Verkeer en Vervoer en PvdA), en 
S. Soedhwa.  

Afwezig met bericht: A. Lommerse (wijkraadslid) , A. Elshiwy (wijkagent), G. Hameteman en 
I Hameteman. 

Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
     

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Mededelingen:  
De heer Elshiwy is afwezig wegens ziekte. De wijkraad stuurt hem een kaartje 
 

2. Agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane oktober 2016 
Geen vragen of opmerkingen 

4. Verslag wijkraadsvergadering 4 oktober 2016 
Tekstueel:  geen opmerkingen 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v.:  geen opmerkingen  
 
Actielijst 
a. Op de kruispunt Amerkiaweg/Kennedylaan is de gemeente begonnen met het aanleggen van de 

markering voor blinden. Blijft op actielijst als in de gaten houden. 
b. Punten wijkgesprek aanvullen met: rode fietsmarkering Prof. Eijkmanlaan en gaten in het asfalt op 

de Eijkmanlaan. (1 kant is wel gerepareerd). 
c. De wijkschouw wordt gelopen op 10 november om 10.00 uur. Aanmelden bij Antoinette Wijnoogst 
d. De ambassadeurs van Spaarnelanden worden voor de wijkraadvergadering uitgenodigd na het 

gesprek wat het bestuur met Spaarnelanden heeft. 
e. Handhaving handhaaft bij Lidl. Dit punt kan van de actielijst. 
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5. Wijkagent 

N.a.v. de vraag of er weer meer inbraken zijn, antwoordt Dick Wijnoogst dat op het Vier 
Wijkradenoverleg van 31 oktober de politie meldde, dat er twee inbraken in Schalkwijk waren geweest.  

 
6. Lidl Parkeren 

a. Vorige week was er een gesprek tussen de gemeente en Lidl. Lidl is bereid om mee te betalen aan 
extra parkeerplaatsen en gaat komen met een opzet. De wijkraad hoopt dat Lidl het advies, dat de 
wijkraad al enige jaren geleden ingediend heeft, gaat overnemen (haaks parkeren en extra 
parkeerplaatsen op de F. van Adrichemstraat en achter de winkel). 

b. Dick Wijnoogst heeft aan het GOB laten weten dat van de bewoners de parkeerplaatsen in de 
E. Jennerstraat terug mogen komen en dat ook daar de verkeerssituatie, door automobilisten die 
een parkeerplek zoeken, gevaarlijk is geworden. Ook heeft hij laten weten dat de wijkraad en 
bewoners erover denken om in te spreken. 

c. Inmiddels klagen de bewoners die boven de Boerhaavepassage en op de N. Finsenstraat wonen, dat 
zij hun auto niet meer kwijt kunnen.  

d. Afgesproken wordt dat de heer Soedhwa een afspraak maakt met Hans Hirs om de inspraakteksten 
met elkaar af te stemmen. 

 
7. De Entree/Vijverpark 

De straten van het Vijverpark worden vernoemd naar componisten. 
 
8. Poort van Boerhaave 

Het ontwerp is nog niet bekend. Uitgebreidere informatie is te vinden op de website van de gemeente 

Haarlem, Poort van Boerhaave of in de raadstukken van 17 november. 

9. Huisvesting statushouders 
In de Boerhaavekliniek worden vanaf 7 november statushouders gehuisvest. Zij mogen hier tot 1 januari 
2018 blijven. 
Meerdere aanwezigen willen weten hoeveel procent statushouders in de andere wijken van Haarlem 
worden gehuisvest. Hans Hirs zal dit navragen. Wel merkt hij op dat Schalkwijk de meeste sociale 
huurwoningen heeft, dus het percentage hier ook groter zal zijn. 
 

10. Openbare ruimte  
De wijkschouw op 10 november om 10.00 uur zal gaan over paaltjes, tegels, bomen en fout parkeren. 
Startpunt is de Ringvaart.  
 

11. Werkgroepen 
Verkeer en Vervoer Schalkwijk:  
a. De afwikkeling van de kruispunten rondom De Entree heeft vertraging opgelopen. Het is wachten 

op De Provincie. 
b. De werkgroep heeft een dynamisch zebrapad in Hoofddorp bekeken en is zeer enthousiast. De 

werkgroep gaat 14 november in overleg met de gemeente voor een pilotproject van twee 
zebrapaden in Schalkwijk. 

c. Fietsverlichtingsactie voor groep 7/8 basisscholen: Hugo Visscher (voorzitter Europawijk) en 
Roel Schaart hebben negen basisscholen in Schalkwijk bezocht om hun enthousiasme over dit idee 
te peilen en met succes. De scholen willen meedoen. Behalve het uitdelen van de lichtjes zal de 
werkgroep ook een les over fietsen in het donker op de scholen geven. De wijkraad Boerhaavewijk 
heeft nog niet aangegeven of zij akkoord zijn om een bijdrage aan deze actie te leveren. 

Besluit: de penningmeester is akkoord en de wijkraad ook. 
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Participatieavond Aziëpark 26 oktober  
a. Het park is gevestigd tussen de Briandlaan, Bernadottelaan, Aziëlweg en Spijkerboorweg. 

Meerhoeve is inmiddels gebouwd, nu worden de twee woontorens Twister en Tango gebouwd en 

dan staan er nog twee torens in de planning. Er blijft dus weinig park over.  

b. De aanwezigen hebben voorgesteld om het park net zo in te richten als het park bij de Molenplas: 

bomen, grasvelden, struiken en de waterloop (hemelwaterafvoer voor het gescheiden riool). 

c. Voor het parkeren geldt voor de twee woontorens in de planning dat dit (half) ondergronds moet 

worden. Voor Twister en Tango mag op het Spijkerboorweg geparkeerd worden. Voor Twister en 

Tango wordt tegen de Spijkerboorweg een parkeerterrein aangelegd. Ter plaatse, achter de flat van 

de Rousseaustraat is ook een bestaand parkeerterrein. 

Dick Wijnoogst reageert dat drie jaar geleden de plannen voor het park al uitgewerkt waren en 

behandeld in de gemeenteraad op 11 november 2013. Er ligt een Definitief Ontwerp. De gekapte 

bomen van Boerhaavewijk zouden in dit park geherpland worden en ook toen waren de bewoners 

tegen het parkeren op het Spijkerboorpad.  

Sander van de Raadt gaat dit na.  

 
Groen: geen nieuws 
 

12. Organisaties  
Stichting Samen Haarlem:  M. Mounji 
a. Het was 24 september op de Burendag erg gezellige. 
b. 25 september heeft de stichting meegedaan aan de ‘Halve van Haarlem’ 
c. 2 en 23 oktober waren er bijeenkomsten in het kader van dialoog en respect in samenwerking met 

het discriminatiebureau. Er komt nog een vervolg. 
d. 9 en 16 oktober waren er bijeenkomsten over opvoeden. Deze werden goed bezocht en door de 

deelnemers goed gewaardeerd. 
e. 29 oktober was er het zaalvoetbaltoernooi. 
f. 30 oktober heeft de stichting meegedaan aan de Heemstedeloop. 

 
13. Verslagen 

Het Vier wijkradenoverleg van 31 oktober  Dick Wijnoogst 
De vierwijkraden en de organisaties actief in Schalkwijk hebben gister kennis gemaakt met Jos Wienen, 
de nieuwe burgemeester. Na het kennismaken zijn ze met de burgemeester door Schalkwijk gefietst. 

 
Persleiding 
Het hele park is afgesloten, terwijl dat niet de bedoeling was. Cees Hoff gaat dit na bij de uitvoerder. 
  

13. Redactie  

Frits van der Ploeg heeft alle kopij doorgestuurd naar de eindredacteur van Mijn Haarlem. 
 

14. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
 
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 6 december 2016 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ voorjaarseditie is 1 maart 2016 
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  

mailto:boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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Actielijst 
 

 Datum Actie Wie Wanneer 

A 5-1-16 Navragen MOR lijst wanneer afgehandeld  i.g.h.* 

B 3-5-16 Verkeerspaaltjes op stoep einde Prof. Donderslaan Wim i.g.h. * 

C 3-5-16 
 
 
6-9-16 
6-9-16 
 
1-11-16 
1-11-16 

Punten wijkgesprek: 

 Slechte verlichting fietspaden 

 Bruggen Poelpolder 

 Fietspad langs busbaan komende uit Vijfhuizen 

 Blindenmarkering kruispunt Amerikaweg / 
Kennedylaan 

 Rode fietsmarkering P. Eijkmanlaan 

 Gaten in het asfalt Eijkmanlaan (1kant wel 
gerepareerd_ 

Wim  

D 3-5-16 Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en 
Wamstekerstraat 

Werkgroep 
Groen 

i.g.h.* 

E 1-11-16 Wijkschouw 10 nov  

F 7-6-16 Vragen of scholen, kerken etc. ook in de 
gebiedscommunicatiekalender kunnen 

Dick  

G 1-11-16 Ambassadeurs Spaarnelanden uitnodigen voor 
wijkraadvergadering 

Bestuur Na 
gesprek 
M. van de 
Kaa 

H 6-9-16 Opnemen melding auto met 2 personen en gereedschap 
n.a.v. poging tot inbraak 

wijkagent  

I 4-10-16 Foto’s maken verkeerssituatie voor fietsers kruispunt 
Kennedylaan / Amerikaweg en inbrengen wg V&V 

Dick   

J 6-9-16 
 
 
 
 
4-10-16 

Lidl 

 Overleggen collega’s verkeer om vervolgens advies 
aan de gemeente uit te brengen 

 Handtekeningenactie  
 

 Inspraakteksten bewoners en wijkraad met elkaar 
afstemmen 

 Procesmanager uitnodigen voor wr-vergadering 

 
Wijkagent 
 
Bewoners E. 
Jennerstr 
Hans en dhr. 
Soedhwa 
Dick 

 

K 4-10-16 Activiteitenbrochure Kleine Ringvaart Hassan  

L 1-11-16 Nagaan percentage statushouders elders in Haarlem 
worden gehuisvest 

Hans  

M 1-11-16 Nagaan DO Aziëpark (2013) Sander  

N 1-11-16 Nagaan bij uitvoerder persleiding waarom park 
afgesloten is 

Cees  

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


