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

 
NOTULEN JAARVERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 

 
 
Datum: 7 april 2015  Tijdstip: 20.00 uur  Locatie: Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad: Hans Hirs (voorzitter), Robin de Zwart (secretaris), Antoinette Wijnoogst (pen-

ningmeester) Frits van der Ploeg (vicevoorzitter), Cees Hoff, Meerten van Rij, 
Kick Weber en Dick Wijnoogst. 

Aanwezig bewoners en vertegenwoordigers: zie presentielijst 
Verslag: Joke van Wittmarschen  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de jaarvergadering met een hartelijk welkom voor de bewoners van 
Boerhaavewijk en de vertegenwoordigers van de organisaties actief in Boerhaavewijk.  
 

2. Verslag jaarvergadering 1 april 2014 
Geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de notulist. 
  

3. Jaarverslag 2014 
 Referentie: ‘Jaarverslag 2014’( gepubliceerd in de Boerhaavelaar van maart 2015) 

Frits van der Ploeg (vicevoorzitter), geeft een presentatie over het jaarverslag: 
 
De wijkraad draait op drie pijlers: 
- Samenwerking (o.a. gemeente, politie, corporaties, andere wijkraden en organisaties in de 

wijk); 
- Zichtbaarheid (o.a. de diverse overleggen en het spreekuur); 
- Contact met bewoners (o.a. wijkkrant, sociale media en website).  
 
Aanvullende informatie op het jaarverslag. 
- LJC2: nu de school gesloopt is en er nog niet gebouwd wordt, zijn er plannen om dit veld te ge-

bruiken voor stadslandbouw. Stichting Samen Haarlem zal dit trekken en als de plannen inder-
daad doorgaan zal de stichting een bewonersavond organiseren. 

- De Entree Oost: het bouwplan is vastgesteld en waarschijnlijk wordt in 2016 met de bouw be-
gonnen.  

- Lidl zal dit jaar gaan verbouwen. De passage en de woningen daarboven worden ook aangepakt. 
Lidl zal tijdelijk zijn winkel elders vestigen, het is nog niet bekend waar. 

- Renovatie en Nieuwbouw: Dirk van Duijn (Elan Wonen), wijst op een fout in het jaarverslag. 
De renovatie van de flatwoningen in de Van de Beltstraat zal begin 2016 voltooid zijn. De 
planning van de Ledeboerstraat is 2017. 

- Schalkwijk aan Zee zoekt talenten uit Schalkwijk. Aanmelden kan via de website 
www.schalkwijkaanzee.nl  
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- Verkeer en Vervoer: de aandacht van de werkgroep gaat uit naar de verkeersontwikkeling van 
het gebied De Entree.  
 

4. Financieel jaarverslag 2014 
Referentie: ‘Het financieel verslag 2014 en de begroting 2015’ (gepubliceerd in de Boerhaavelaar 
van maart 2015.) 
Toelichting van Antoinette Wijnoogst:  
- De uitgaven van de wijkkrant zijn hoger dan begroot, omdat de wijkraad voor een andere druk-

ker heeft gekozent. De Boerhaavelaar is door deze keuze een mooier blad geworden.  
- De begroting kan nog niet vastgesteld worden, omdat de gemeentelijke verordening op de wijk-

raden nog niet vastgesteld is.  
- Bewoners van Boerhaavewijk die meer achtergrondinformatie over de jaarrekening willen heb-

ben, kunnen contact opnemen met Antoinette Wijnoogst.  
 

5. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie 
De Kascommissie 2014 bestaat uit mevrouw Cramer en mevrouw Blankert. De kascommissie advi-
seert de jaarvergadering decharge aan de penningmeester te verlenen. De jaarvergadering neemt dit 
advies over.  
 
Mevrouw Blankert treedt na haar zittingstermijn uit de kascommissie. De heer Blankert meldt zich 
aan. De heer Blankert en mevrouw Cramer vormen de kascommissie voor 2015. 
 
De jaarvergadering dankt de kascommissie en de penningmeester met applaus. 
 

6. Bestuursverkiezing 
De voorzitter stelt het bestuur van de wijkraad aan de jaarvergadering voor.  
Voorzitter:  Hans Hirs  
Penningmeester:  Antoinette Wijnoogst 
Secretaris:   Robin de Zwart 
Vicevoorzitter:  Frits van der Ploeg  
Leden:   Cees Hoff, Agnes Lommerse, Meerten van Rij, Kick Weber en Dick Wijnoogst 
 
Nieuwe kandidaten hebben zich niet gemeld en er zijn geen wijkraadsleden die de wijkraad verla-
ten. De voorzitter vraagt de jaarvergadering om mandaat, dat met applaus gegeven wordt.  
De voorzitter dankt de jaarvergadering voor het vertrouwen en meldt, dat mensen die zich aan wil-
len melden voor de wijkraad, te allen tijde welkom zijn. 
 

7. Thema Buurtbedrijf   
Toelichting van Hans Verwey, projectleider Buurtbedrijf Haarlem Oost 
Buurtbedrijf is een project van Ymere, Pré Wonen, Elan Wonen, de gemeente, Spaarnelanden en 
Paswerk. Het doel is de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en het gevoel van veiligheid te vergro-
ten door een schone en hele wijk. Een ander belangrijk doel is om mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt een stapje verder te brengen. Buurtbedrijf is in januari 2013 in Haarlem Oost gestart en 
is nu ook een jaar in Schalkwijk actief. 
De naam is nog steeds Buurtbedrijf Haarlem Oost, omdat Buurtbedrijf het zonde van het geld vindt 
om de naam en logo’s op drukwerk, bedrijfskleding en website te veranderen.  

 
Buurtbedrijf bestaat uit vier teams: 
1. Wijkploeg: openbaar onderhoud, zwerfvuil en grof vuil. In Schalkwijk is in een jaar tijd 

170.000 kilo extra afval verwijderd. De ervaring is dat schoon, schoon houdt en vuil, vuil aan-
trekt. Spaarnelanden geeft een lijst aan Buurtbedrijf met de meldingen van aanbod grof vuil. 
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Buurtbedrijf haalt het grof vuil weg wat niet op die lijst staat. Met Handhaving zijn afspraken 
gemaakt om notoire vervuilers op te kunnen sporen. 
Het doel van de wijkploeg is om het straatbeeld aan het einde van de dag schoon te hebben. In 
Haarlem Oost bleek dat ze na een jaar 25% minder vuil ophaalde, zonder aan preventie te doen. 

2. klussenteam: voor huurders van Ymere alleen in Haarlem Oost. 
3. De balie: is te vinden in Vinci 73 en coördineert en administrateert de vragen uit de wijk. 
4. Dienstenteam: eenvoudige klusjes in en om het huis voor particulieren zoals het ophangen van 

gordijnrails of brengen en halen naar dokter, ziekenhuis etc. Duurt de klus korter dan een uur 
dan wordt € 4,50 excl. onkosten in rekening gebracht. Duurt de klus langer dan een uur dan zijn 
de kosten € 7,50 per uur. 
 

Meer weten over Buurtbedrijf of heeft u een klus: zie www.bbhaarlemoost.nl,  
facebook: buurtbedrijf haarlem oost of kom langs bij de balie in het wijkcentrum. 
 

8. Rondvraag:  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

9. Sluiting 21.35 uur. 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen nog uit voor een drankje 
en een hapje.  


