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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 7 maart 2017
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), R. de Zwart (secretaris),
A. Wijnoogst (penningmeester), C. Hoff, A. Lommerse, K. Weber en D. Wijnoogst.
A. Amekrane, S. Baars, A. Blankert, Y. Blankert, P. Broekman, H. Cramer, J. Cramer,
A. Elshiwy (wijkagent), I. Hameteman, L. Joosten, M. Mounji (Stg. Samen Haarlem),
W. Nunnikhoven, S. van de Raadt (Trots), A. Rijk, B. Slottje en I. Snijder.
P. van de Beek (Christen Unie) en K. Flantua (Dumontschool).
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:
- 2 maart is in de commissie Ontwikkeling de stedenbouwkundige visie Boerhaavewijk Noord
behandeld. Op verzoek van Elan Wonen heeft de wijkraad dit plan gesteund door positief in te
spreken. De visie is vastgesteld. Op de jaarvergadering van 4 april komt Elan Wonen een toelichting
op deze plannen geven.
- Afgelopen woensdag heeft de wijkraad met Groen Links en Michel de Graaf een schouw gelopen.
Iedereen kan altijd, plekken die slecht zijn, doorgeven aan het meldpunt en aan de wijkraad.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post februari 2017
Geen vragen over de postlijst.
4. Verslag wijkraadsvergadering 7 februari 2017
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Kruising Amerikaweg/Prof. Donderslaan is overgenomen door de werkgroep Verkeer en Vervoer.
Kan van de lijst.
b. Afspraak met de kascommissie is gemaakt. Kan van de lijst.
c. De tenten is de Poelpolder zijn weggehaald. De vuilniszakken van het tuincomplex liggen er nog.

5. Wijkagent
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a. In januari waren er twee inbraken en een poging tot inbraak in geheel Schalkwijk. Dankzij de
alertheid van bewoners zijn er twee mensen opgepakt. De wijkagent adviseert om bij verdachte
situaties altijd de politie te bellen.
Om het opgeknapte schoolplein van de Piramide is een nieuw hek geplaatst waar men overheen
kan springen om vervolgens in een donker hoekje te hangen. Ook gaan er ballen over het hek. De
wijkagent adviseert de politie te bellen, want men mag niet op het schoolplein komen, als het hek
gesloten is.
b. Voorbereidingen voor de ramadan (eind mei) zijn in gang gezet. De politie gaat ook met de
moskeeën in gesprek.
6.

Lidl Parkeren
Donderochtend is er een gesprek met Lidl en de verkeerspolitie over het parkeerplan en de
invalideplekken. De gemeente, Lidl en de wijkraad zijn het eens over het parkeerplan (insteekhavens
F. van Adrichemlaan en fietspad achter de bomen). Meerdere aanwezigen zouden ook graag een
zebrapad willen. De wijkraad zal proberen dit verzoek in het plan te krijgen.

7. De Entree/Vijverpark
In april of mei zal de eerste paal voor de huizen in het Vijverpark worden geslagen. Het is bij de wijkraad
niet bekend of deze huizen wel of niet op het gas worden aangesloten.
8. Poort van Boerhaave
Het plan is 2 maart behandeld in de commissie Ontwikkeling en komt ter inzage.
9. Openbare ruimte
De gemeente heeft aan de wijkraad de plannen over de herinrichting van de scholenstrook
F. van Adrichemlaan laten ziden. De planning is 2022/2030. In het wijkraadskantoor hangt een tekening,
maar er kan nog veel veranderen.
10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer Schalkwijk:
a. Oversteek Schipholweg: Michel de Graaf heeft een gesprek met het Haarlems College gehad. Ook zij
willen de oversteek graag weghebben. Eventueel is een oversteek ter hoogte van de
Merovingenstraat mogelijk.
b. Fietsen met licht: Drie leden van de werkgroep gaan op vijf basisscholen voorlichting geven over
zien en gezien worden. Zij hebben hiervoor bij elke school een filmpje gemaakt. In Boerhaavewijk
gaan ze naar De Globe.
c. De werkgroep Verkeer en Vervoer stemt ermee in dat de Schipholweg ook ter hoogte van de
Vijverpark, 50 kilometer wordt.
Groen:
a. De gemeente heeft de subsidieaanvraag voor de Lentefrisactie op 13 mei goedgekeurd. De
wijktafels van de gemeenteambtenaren zullen zich hierbij aansluiten.
b. Stef Baars meldt dat er twee bomen bij het Ben Liesepad zijn geplant.
c. Antoinette Wijnoogst meldt dat zij nog geen herplant van de gekapte bomen op het grasveld van de
Aziëweg heeft gezien.
11. Organisaties
Stichting Samen Haarlem:
a. 2 maart heeft de stichting een conferentie over eenzaamheid bijgewoond.
b. 3 maart is de stichting op het inloopspreekuur van de wethouder geweest. In het gesprek zijn de
criteria van de subsidies aan bod gekomen. De criteria voor de subsidies over diversiteit zijn zo
opgesteld dat geen organisatie aan alle criteria kan voldoen. De gemeente zal binnenkort alle
organisaties bijeenroepen en dan tevens vertellen over de ‘Raad van Tien’ (samenvoegen van de
budgetten bewonersondersteuning en bewonersinitiatieven).
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c.
d.
e.
f.
g.

De stichting doet morgen mee aan de participatiemarkt in de bibliotheek van Schalkwijk.
16 maart zijn zij te vinden op de weklzijnsmarkt in het winkelcentrum van Schalkwijk.
20 mei vindt de SSH-cup weer plaats. Het wordt de vijfde editie.
Donderdag 25 mei organiseert de stichting een iftar.
De stichting heeft een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds voor het project ‘Onderweg naar de
samenleving’ voor de bewoners van de Boerhaavekliniek.
h. Vrijdag, in het kader van NL-doet, organiseert de stichting een high tea voor de SDHD.
12. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg van 27 februari
a. Schalkwijk aan Zee gaat onder de Stichting Sociale Activiteiten Schalkwijk (SCAS) vallen. Dit geldt
ook voor de vrijmarkt op Koningsdag.
b. De vrijmarkt komt op het marktplein bij V&D. Behalve de vrijmarkt worden er meer activiteiten
georganiseerd, onder andere vanuit het winkelcentrum.
c. Middengebied: er is een prijsvraag uitgeschreven voor jonge architecten om een plan voor het
Middengebied te maken. In de jury zaten onder andere de voorzitters van de wijkraden Meerwijk
en Europawijk. Van de vijf ideeën is unaniem gekozen voor het plan “De heuvels van Haarlem”. De
plannen zijn te zien in het ABC Architectuurmuseum.
d. Mijn Haarlem: het blad is huis-aan-huis verspreidt en neergelegd opdelfde plekken waar HRLM
altijd neergelegd worden. De bladen op deze plekken waren snel weg. Eind van het jaar
(november) komt er weer een Mijn Schalkwijk uit.
e. Europaweg: de eerste fase van de herinrichting is tussen de Schoterbrug en de Febo. Eerst wordt
de noordkant heringericht en kan het verkeer er aan de zuidkant langs. De tweede fase is de
zuidkant aan de beurt. Het wordt een eenbaansweg met fiets-, voetpaden en rotondes. Voor de
bouwvakantie van 2018 kan het klaar zijn.
f. Het Loket: de bewoners van Meerwijk en Boerhaavewijk kunnen hiervoor naar De Ringvaart. Het
Loket gaat samenwerken met de sociale wijkteams.
Ecologie / persleiding Rijnland
Frits van der Ploeg heeft een uitnodiging gekregen voor de evaluatie van de aanleg van de persleiding.
Cees Hoff geeft hem mee, dat er nog rijplaten in de Poelpolder liggen.
13. Redactie
De Boerhaavelaar is bijna gereed en komt op tijd voor de jaarvergadering uit.
15. Rondvraag
Babs Slottje meldt dat er in het parkje bij de Boerhaavekliniek acht kleine kerstbomen staan die steeds
worden platgetrapt. Hans Hirs neemt dit op.
Paul Broekman wijst erop dat de wijkraad verkeersregelaars nodig kan hebben bij evenementen.
Hans Hirs antwoordt dat het voor de Lentefrisactie niet nodig is, omdat deze niet op de openbare weg
plaats vindt. Voor de vrijmarkt wordt het geregeld door de organisatoren.
Luciën Joosten vindt dat er te weinig afvalbakken zijn om hondenpoep in te deponeren.
Antoinette Wijnoogst legt uit dat deze meerdere malen zijn aangevraagd en steeds afgewezen, omdat
Boerhaavewijk al veel afvalbakken heeft.
Robin de Zwart meldt dat de gemeente weer in contact is getreden met een architectenbureau voor het
verduurzamen van woningen. Hij wil graag weten wie hierover wil meedenken. Aanmelden bij hem.
Hans Hirst vraagt of er mensen zijn die willen toetreden tot de wijkraad. Aanmelden kan tot 3 april bij
Hans Hirs.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.

4 april is de jaarvergadering
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 2 mei 2017
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Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 31 augustus najaarseditie
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
Actielijst

A

Datum
3-5-16

B

1-11-16

C

7-2-17

D

7-2-17

E

7-2-17

F

7-2-17

G

7-2-17

H
I
J

7-2-17
7-3-17
7-3-17

Actie
Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en
Wamstekerstraat
Ambassadeurs Spaarnelanden uitnodigen voor
wijkraadvergadering
Tekening parkeervakken en fietspad aan de wijkraad
geven
Nagaan of stoep waar bloemenkiosk stond, stoep blijft of
gras wordt
Aan Frits van der Ploeg laten weten welke
speeltoestellen voor De Entree veilig zijn
Opnemen met handhaving en Spaarnelanden afval in
Poelpolder tuincomplex.
Nagaan mogelijkheid fietsrekken bij te slopen flats
Boerhaavewijk Noord verplaatsen naar elders in de buurt
Herplant 400 omgewaaide bomen na zomerstorm 2015
Inbrengen zebrapad bij de parkeerplannen Lidl
Opnemen platgetrapte kerstbomen parkje
Boerhaavekliniek

Wie
Werkgroep
Groen
Bestuur

Wanneer
i.g.h.*
mei

Michel
Michel
Michel
Michel
Michel
Antoinette
Bestuur
Hans

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