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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 2 mei 2017  Tijdstip: 20.00 uur Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), R. de Zwart (secretaris), 

A. Wijnoogst (penningmeester), C. Hoff, A. Lommerse, A. Rijk en D. Wijnoogst. 
Aanwezig gasten:  A. Amekrane, P. van de Beek (Christen Unie), P. Broekman, H. Cramer, J. Cramer, 

A. Elshiwy (wijkagent), G. Hameteman, L. Joosten, W. Nunnikhoven, B. Slottje en 
S. Soedhwa.  

Afwezig met bericht: A. Blankert, Y. Blankert, B. Gün (Groen Links), M. Mounji (Stg. Samen Haarlem) en 
K. Weber (wijkraadslid) 

Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
     

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Mededelingen: geen 

 
2. Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post maart en april 2017 
N.a.v. de uitgegane post over het ontbreken van een huisarts in Boerhaavewijk, legt Robin Zwart uit dat 
bewoners al worden doorverwezen naar de Slachthuisbuurt. Er is een vergunning aangevraagd voor een 
tijdelijke dokterspost op de F. van Adrichemlaan, waar ooit de bloemenkiosk stond. De wijkraad heeft 
de gemeente gevraagd naar de stand van zaken.  
  

4. Verslag wijkraadsvergadering 7 maart 2017 
Tekstueel:  geen opmerkingen 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v.: geen opmerkingen  
 
Actielijst 
a. De wijkraad heeft de tekeningen van de parkeervakken en het fietspad (m.b.t. Lidl) gekregen. Kan 

van de lijst.  
b. De stoep waar de bloemenkiosk stond blijft voorlopig een stoep (dus geen gras). Kan van de lijst. 
c. Michel de Graaf heeft aan handhaving en Spaarnelanden de acties over het afval van het 

tuincomplex in de Poelpolder doorgegeven. Wordt in de gaten houden.  
d. De fietsenrekken bij de te slopen flats in Noord worden door de gemeente opgeslagen. Robin Zwart 

zal aan Michel de Graaf vragen of op verzoek van de bewonerscommissies aldaar de rekken elders 
in de buurt geplaats kunnen worden  
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5. Wijkagent 
a. Het aantal inbraken is nog steeds dalende. 
b. De wijkagent vertelt dat hij de komende maanden weinig in de wijk te zien zal zijn wegens een 

tekort aan agenten in het basisteam, ziektevervanging, de ramadan, de zomervakantie en de vele 
evenementen die eraan komen. Hans Hirs uit hierover zijn zorgen en de wijkraad besluit dit punt in 
te brengen in het Vier Wijkradenoverleg. 

c. Waarschuwing babbeltruck: personen komen met een bos bloemen aan de deur. Is er niemand 
thuis dan proberen ze het slot te forceren. Mocht de bewoner wel thuis zijn dan proberen ze met 
smoezen binnen te komen. De wijkagent vraagt dat als iemand dit meegemaakt heeft te melden of 
als je het ziet gebeuren 112 te bellen. Omschrijf de personen en probeer een kenteken te 
achterhalen. 

Preventieteam Boerhaavewijk Noord 
Toelichting Paul Broekman 
d. N.a.v. de vernielingen met de jaarwisseling is er een WhatsApp groep opgericht en een groep van 6 

bewoners die in uniform en met z’n tweeën op wisselende tijden door de buurt lopen, ook ’s 
nachts. Dit initiatief wordt ondersteund door de woningcorporaties Elan Wonen en Pré Wonen en 
de wijkagent. De bewoners hebben een opleiding gehad in levensreddende handelingen, 
radiocommunicatie en hoe om te gaan met agressie. Het is een succes, want de rust komt terug in 
de buurt. Paul Broekman wil dit uitbreiden naar andere WhatsApp groepen in Boerhaavewijk. 
 

6. Lidl Parkeren 
De Lidl heeft de wijkraad, de Fietsersbond en andere belanghebbenden de tekeningen van hun plannen 
laten zien om het parkeren en het verkeer bij de winkel beter te regelen. De belanghebbenden hebben 
op het plan mogen reageren. Als de gemeenteraad het plan goedkeurt komt er een inspraakprocedure. 
Waarschijnlijk kan dan aan het einde van dit jaar met de uitvoering begonnen worden.  
 

7. De Entree/Vijverpark 
Op het terrein van het Vijverpark is het heien begonnen.  
De woningen van fase 2 zijn allemaal verkocht.  
 

8. Poort van Boerhaave 
Vanuit de gemeente of St. Jacob geen nieuws. 
N.a.v. de vraag of het gras gemaaid wordt antwoordt Hans Hirs dat Spaarnelanden dit zou 
onderhouden.  

 
9. Openbare ruimte  

e. Er ligt veel vuil bij de afvalbakken. Hans Hirs wijst erop dat iedereen dit moet blijven melden, zodat 
het hoog op de lijst van Spaarnelanden komt. 

f. Klachten over bewoners die de vogels voeren of brood, eten en dergelijke op straat gooien. Het 
voedsel trekt meeuwen en ongedierte aan.  

 
10. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer Schalkwijk van 20 april 
a. Er komt een extra overleg op 18 mei over de oversteek Schipholweg.  
b. De nota 30-50 km is door de gemeenteraad goedgekeurd. De uitvoering zal gefaseerd gebeuren.  
c. Het voorlichtingsproject ‘gezien worden in het verkeer’ gegeven door twee leden van de werkgroep 

op de basisscholen was een succes en voor herhaling vatbaar.  
 

Groen: geen nieuws 
 

11. Organisaties  
Stichting Samen Haarlem:  geen nieuws 

 



 
 

Verslag wr Boerhaavewijk    2 mei 2017    pagina 3 

12. Verslagen 
Het Vier wijkradenoverleg van 10 april  
a. De Stichting Sociale Activiteiten Schalkwijk (SCAS): 

 Ze organiseren concerten van allerlei muziekstijlen in Schalkwijk onder andere in samenwerking 
met het Amsterdams conservatorium.  

 27 juli start Op ’t Dak.  

 In het Haarlems Nieuwsblad wordt de culturele agenda van Schalkwijk gepubliceerd. 

 Schalkwijk aan Zee gaat door en wel op 3 september. De stichting wil Schalkwijk aan Zee meer 
Schalkwijks laten zijn. De scholen in Schalkwijk worden aangeschreven voor ‘Schalkwijk got 
talent’. Natuurlijk komen er ook publiekstrekkers, maar er wordt wel gekeken naar een relatie 
met Schalkwijk.  

b. Pleio: dit is een interactieve website om actualiteiten over Schalkwijk met elkaar te delen.  De 
website is bedoeld voor partners van de gemeente Haarlem in Schalkwijk, zoals wijkraden, 
wooncorporaties, welzijnsorganisaties en politie. Individuele bewoners kunnen geen lid worden. 
De deelnemers van het Vier Wijkradenoverleg gaan deze website nu 5 weken uitproberen en het 
volgend Vier Wijkradenoverleg wordt dit geëvalueerd. Als de ervaringen positief zijn kunnen ook 
de wijkraden er straks mee werken.  

c. Spaarnelanden gaat de duo-containers verder uitrollen. De volgende stap is een buurt in Meerwijk. 
Daarnaast heeft Spaarnelanden voor 2017 het speerpunt om ‘omgekeerd’ afval in te zamelen. Dat 
betekent dat het papier, glas en gft aan huis wordt opgehaald en men voor het restafval naar een 
container moet lopen.  

d. St. Jacob heeft weer een vertegenwoordiger in het Vier Wijkradenoverleg. St. Jacob is bezig om 
een nieuw bestuur te vormen en het bestuur moet beslissen over nieuwbouw. Dus de projecten 
liggen even stil.  
 

13. Redactie  
Sluitingsdatum kopij is begin augustus. In september komt de Boerhaavelaar uit.   
 

15. Rondvraag 
José Cramer stelt voor om de agenda en notulen van de wijkraadvergadering in de publicatieborden op 
te hangen net zoals Meerwijk en Europawijk dat doen. Het bestuur denkt over dit voorstel na 
Joke van Wittmarschen vraagt of het telefoonnummer van de wijkraad dat op de website staat, nog 
actief is? Hans Hirs antwoordt van niet en zal er zorg voor dragen dat het van de website en uit de 
Boerhaavelaar wordt gehaald. 
Antoinette Wijnoogst tipt over 13 mei: de Lentefrisactie. 
 
Afmeldingen voor de wijkraadsvergadering van 6 juni: A. Wijnoogst, D. Wijnoogst, A. Elshiwy en 
K. Weber.  
 
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
 
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 6 juni 2017 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 1 augustus najaarseditie  
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 3-5-16 Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en 
Wamstekerstraat 

Werkgroep 
Groen 

i.g.h.* 

B 1-11-16 Ambassadeurs Spaarnelanden uitnodigen voor 
wijkraadvergadering 

Bestuur Mei 

C 7-2-17 Aan Frits van der Ploeg laten weten welke 
speeltoestellen voor De Entree veilig zijn 

Michel  

D 2-5-17 Afval in Poelpolder tuincomplex.  Handhaving en 
Spaarnelanden 

i.g.h. 

E 7-2-17 Op verzoek van bewonerscommissies Boerhaavewijk 
Noord of de fietsrekken bij de te slopen flats 
Boerhaavewijk Noord verplaatst kunnen worden naar 
elders in de buurt 

Robin  

F 7-2-17 Herplant 400 omgewaaide bomen na zomerstorm 2015 Antoinette  

G 7-3-17 Inbrengen zebrapad bij de parkeerplannen Lidl Bestuur  

H 7-3-17 Opnemen platgetrapte kerstbomen parkje 
Boerhaavekliniek 

Hans  

I 4-4-17 Opnemen met Haarlemse politiek: klankbordgroep 
Schalkstad 

Burhan Gün  

J 4-4-17 Terugbrengen groen bij gevel flat Roordastraat Maarten 
Dalhuijzen 

 

K 2-5-17 Agenderen tijd voor wijkagenten in de wijk Dick 4 wro 22 
mei 

L 2-5-17 Nadenken om agenda en verslag wijkraadsvergadering in 
publicatieborden op te hangen 

Bestuur  

M 2-5-17 Telefoonnummer wijkraad van website en uit 
Boerhaavelaar halen 

  

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


