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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 6 december 2016
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

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

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:
De tweede fase van het Vijverpark gaat deze maand in de verkoop.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post november 2016
Geen vragen of opmerkingen
4. Verslag wijkraadsvergadering 1 november 2016
Tekstueel:
- Agendapunt 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.
- Agendapunt 11, participatieavond Aziëpark:
 Aanpassen de juiste staatnamen
 4e regel: ‘gemeente’ wijzigen in ‘aanwezigen’
 Parkeren: Voor Twister en Tango wordt tegen de Spijkerboorweg een parkeerterrein aangelegd.
Ter plaatse, achter de flat van de Rousseaustraat is ook een bestaand parkeerterrein.
Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Alle verzamelde punten zijn gemeld op het wijkgesprek. Kan van de lijst.
b. Wijkschouw: zie verderop in dit verslag. Kan van de lijst.
c. Dick Wijnoogst heeft foto’s gemaakt van het kruispunt Amerikaweg/Kennedylaan. Kan van de lijst.
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d. Hans Hirs beantwoordt de vraag over de aantallen huisvesting statushouders per stadsdeel: in het
centrum 3, in Zuidwest 76, in Noord 30, in Schalkwijk 56 (exclusief de Boerhaavekliniek) en in Oost
45. Met dit antwoord kan het actiepunt van de lijst.
N.a.v. deze actie meldt Hans Hirs ook dat 71 statushouders in de Boerhaavekliniek zijn gevestigd. Dit
kunnen er nog meer worden. Aanwezigen merken op dat er geen overlast wordt ervaren. “We
merken er niets van”.
5. Wijkagent
a. Judith Meijer deelt mee dat Abdul Elshiwy in januari weer voor halve dagen gaat beginnen.
b. In geheel Schalkwijk waren er de afgelopen maanden 3 inbraken
c. Aan de bewoners wordt gevraagd om het te melden als je zaken op straat ziet die op oudjaarsavond
gevaar kunnen opleveren. Bijvoorbeeld containers die in brand kunnen worden gestoken.
d. Melding zwerver Poelpolder: de wijkagent pakt dit op.
e. Melding dealen naast het Haarlem College (fietspad achter pompstation): de wijkagent pakt dit op.
f. Melding over parkeren op het trottoir: melden bij handhaving.
6. Lidl Parkeren
a. De Lidl heeft een voorstel voor het parkeren ingediend: insteekhavens aan beide kanten van de
Prof. Donderslaan, de F. van Adrichemlaan aan de kant van de Lidl en aan de achterkant van de
winkel. Ook stelt Lidl voor om de parkeervakken aan de E. Jennerstraat terug te plaatsen. De
wijkraad vindt dit een goed voorstel. De fietsersbond en de gemeente moeten zich hier nog over
uitspreken.
b. Afgesproken wordt om nog niet in te spreken maar op een maandagavond bij de fracties op bezoek
te gaan.
7. De Entree/Vijverpark
Zie agendapunt 1 mededelingen.
8. Poort van Boerhaave
Geen nieuws
9. Huisvesting statushouders
Zie actielijst nr. d.
10. Openbare ruimte
Op 10 november heeft de wijkschouw plaats gevonden. Corporaties, GOB, handhaving en
Spaarnelanden hebben meegelopen. Hans Hirs vertelt, dat opviel tijdens de schouw, dat de wijk niet
voldoet aan het beeldkwaliteit. Er zijn veel overvolle prullenbakken, onkruid en de wijze van vegen met
de bezemwagen levert niet de afgesproken beeldkwaliteit op.
Wat ook opvallend is, is dat de instanties die meeliepen niet meteen afspraken wie waar
verantwoordelijk voor is en niet meteen bewoners aanspraken. Het lijkt er nu op dat de wijkraad deze
coördinatie op zich moet gaan nemen.
11. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer Schalkwijk: geen nieuws
Groen: geen nieuws
12. Organisaties
Stichting Samen Haarlem: afwezig
13. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg: 12 december is er weer overleg.
Verslag wr Boerhaavewijk

6 december 2016

pagina 2

Persleiding
De leiding in Boerhaavewijk (Poelpolder) zal voor de kerst aangelegd zijn. Daarna beginnen de
herstelwerkzaamheden.
14. Redactie

De website is vernieuwd.
Mijn Haarlem komt 14 december uit en wordt in Schalkwijk huis-aan-huis verspreidt. In de rest
van Haarlem kan men het blad op de bekende plekken ophalen.
15. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.

De eerstvolgende wijkraadvergadering: 3 januari 2016
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ voorjaarseditie is 28 februari 2016
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Actielijst

A
B
D

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

G

1-11-16

J

6-9-16

4-10-16

6-12-16
K
M

4-10-16
1-11-16

Actie
Navragen MOR lijst wanneer afgehandeld
Verkeerspaaltjes op stoep einde Prof. Donderslaan
Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en
Wamstekerstraat
Ambassadeurs Spaarnelanden uitnodigen voor
wijkraadvergadering

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
 Langs de fracties gaan
Activiteitenbrochure Kleine Ringvaart
Nagaan DO Aziëpark (2013)

Wie
Wim
Werkgroep
Groen
Bestuur

Wanneer
i.g.h.*
i.g.h. *
i.g.h.*
Na
gesprek
M. van de
Kaa

Wijkagent
Bewoners E.
Jennerstr
Hans en dhr.
Soedhwa
Dick
Hassan
Sander

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