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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 12 mei 2015  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, A. Lommerse, M. van Rij (redactie) en 

D. Wijnoogst. 
Aanwezig gasten:  D. van Beek (Het Open Huis), P. van der Beek, H. Cramer, J. Cramer, B. Gunnink 

(Het Open Huis), I. Hameteman, G. Hameteman, M. Hirs, L. Joosten, M. Mounji 
(Stg. Samen Haarlem), W. Nunnikhoven, en P. Schouten. 

Afwezig met bericht: A. Blankert, Y. Blankert, D. van Duijn (Elan Wonen), A. Elshiwy (wijkagent),  
 Handhaving, A. Ramsodit (PvdA) en K. Weber (wijkraadslid).  

Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
 
Datum volgende wijkraadvergadering: 2 juni 2015 
     
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Agenda  
Agendapunt 7 Lidl vervalt, omdat hier geen nieuws over is. In de plaats hiervan komt het agendapunt 
‘Betaald parkeren in de wijk’. 
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post maart en april 2015 
N.a.v. uitgegane post 3 april, reactie op bekostigingsvoorstel Mijn Schalkwijk: Financieel kunnen niet alle 
wijkraden twee edities per jaar opbrengen. In het Vier wijkradenoverleg is besloten om één exemplaar in 
december uit te brengen. De Boerhaavelaar blijft twee maal per jaar verschijnen in maart en september.  
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 3 maart 2015 
Tekstueel: geen op- of aanmerkingen. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v.: geen op- of aanmerkingen 
 
Actielijst 
a.  De gemeente kan de container (voormalige bloemenstal) op de F. van Adrichemlaan niet 

verwijderen. De actie kan van de lijst. 
b. Lidl Vastgoed plannen: Lidl zoekt voor drie maanden een vervangend pand, zodat ze kunnen 

verbouwen. Kan van de actielijst. 
c. Er is contact geweest met de Voorthuysenschool over de bosschage. Kan van de lijst. 
d. De actie: afvalbak bij het bankje of bushalte op de F. van Adrichemlaan, komt weer op de actielijst 

om de actie in de gaten te houden. 
 

4a. Verslag jaarvergadering 7 april 2015 
Tekstueel: pagina 1, agendapunt 3 Renovatie en Nieuwbouw: Tekst wijzigen in “Dirk van Duijn (Elan 
Wonen), wijst op een fout in het jaarverslag. De renovatie van de flatwoningen aan de Van de Beltstraat 
en Ledeboerstraat zijn in 2015 gerenoveerd. Aan de sloop van woningen aan de Wamstekerstraat en 
L. Pasteurstraat wordt eind 2015 begonnen.” 
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N.a.v.:  
a. Pagina 1, agendapunt 3 Renovatie en Nieuwbouw: na de zomer zal Dirk van Duijn een presentatie 

over de plannen van Elan Wonen geven.  
b. Pagina 2, agendapunt 4 Financieel Jaarverslag: Antoinette Wijnoogst meldt dat zij een brief van de 

gemeente heeft ontvangen waarin staat dat de gemeente de financiën heeft goedgekeurd. 
c. Pagina 2, Buurtbedrijf: Meerten van Rij zal de contactgegevens in de eerstvolgende Boerhaavelaar 

opnemen.  
 

5. Wijkpolitie  
a. Het valt op dat er veel politie door de wijk rijdt. Hans Hirs heeft op de sociale media gelezen dat er 

wegens inbraken extra politie-inzet is.  
b. Er wordt gewaarschuwd voor de volgende babbeltruc: midden in de nacht wordt door de politie 

aangebeld n.a.v. een inbraak in de buurt. Dit zijn echter geen echte agenten. 
 

6. Het Open Huis Berend Gunnink en Daniël van Beek 
a. Naast de kerkelijke tak, heeft Het Open Huis ook een maatschappelijke tak voor zorg en ontmoeting. 

Onder andere is er een kledingbank, uitdeelpunt van de voedselbank als eigen voedselpakketten, 
taallessen maatschappelijk werk en ontmoeting bij een kop koffie of thee. 

b. Het Open Huis wil zo laagdrempelig mogelijk voor alle Schalkwijkers zijn.  
c. De maatschappelijk werkers van Het Open Huis hebben contact met het Sociale Wijkteam, het 

Zorgloket en Context. 
d. Berend Gunnink en Daniël van Beek vragen de aanwezigen om in hun netwerk die mensen aan te 

spreken die voor bovengenoemde activiteiten in aanmerking komen. Tevens vragen ze naar ideeën 
voor aanvullende activiteiten voor alle Schalkwijkers en of iedereen die kleding over heeft, dit naar 
Het Open Huis wil brengen.(Professor Boumanstraat 1a, tel.: 023 – 527 37 27. Website: 
www.hetopenhuishaarlem.nl 

e. Berend Gunnink en Daniël van Beek zullen een artikel voor de Boerhaavelaar schrijven. 
 

7. Betaald parkeren in de wijk 
Frits van der Ploeg is 7 mei op de informatiebijeenkomst over de Entree Oost geweest. Daar werd 
verteld, dat de gemeente in dit gebied betaald parkeren wil invoeren.  
In het gebied van de Entree West is al betaald parkeren, omdat het schijnt dat veel medewerkers van 
het ziekenhuis hier parkeren. Echter het parkeertarief van de Entree is lager dan die van het ziekenhuis, 
dus dat lost het probleem niet op. De gemeente wil het tarief niet verhogen, omdat dat ten koste zou 
gaan van het bezoek aan het zwembad. Volgens meerdere aanwezigen is er overdag in het gebied van 
Entree West nog voldoende parkeerplek. 
De wijkraad is bang voor een olievlek en geen van de aanwezigen wil betaald parkeren in 
Boerhaavewijk. 
 

8. Werkgroepen 
Verkeer en Vervoer d.d 22 april:  
a. De werkgroep gaat een overzicht maken van alle 30 en 50 km wegen van Schalkwijk 
b. De wijkontsluitingsweg van de Entree West komt uit op de Boerhaavelaan. Dit geldt ook straks voor 

De Entree Oost. Oorspronkelijk zou er ook een ontsluitingsweg naar de Schipholweg komen, maar 
dit staat nu niet meer in de plannen. Het verkeer op de Boerhaavelaan staat nu al in de spits vast en 
straks komt er ook extra verkeersdruk als Schalkstad en het Middengebied klaar is. In 2008 is er een 
verkeersonderzoek geweest waaruit bleek dat drie kruispunten een groot knelpunt opleverde nl.: 
Schipholweg/Prins Bernardlaan, Boerhaavelaan/Amerikaweg en het punt bij het VNU gebouw.  
17 juni komt de gemeente aan de werkgroep hun plan presenteren. Wordt vervolgd.  

 
Schalkstad: geen nieuws  
 
Groen: De voorbereidingen van de Lentefrisactie op 30 mei zijn in volle gang en lopen voorspoedig. 
 

9. Organisaties  
Stichting Samen Haarlem:  
a. Op Koningsdag is er gezamenlijk gegeten. 
b. 3 mei was er een bijeenkomst over autisme in samenwerking met stichting Mee en Haarlem Effect. 
c. 14 juni zal de stichting in De Ringvaart een preramadan maaltijd houden. Aanmelden is verplicht. 

Aanvang 18.30 uur. 
d. De SHH cup vindt op 25 mei op de sportvelden van Olympia plaats. 
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10. Verslagen 
Het Vier wijkradenoverleg: d.d. 13 april  
a. Op 1 april was de aftrap van de Scroogevoorstelling in de Stadsschouwburg. De voorstelling gaat 

Loes en Marlie heten. In Schalkwijk wordt een talentenjacht gehouden bij scholen en buurthuizen. 
b. Eind augustus fietsen de vier wijkraden met de gemeenteraad door Schalkwijk om mooie plekken en 

plekken die aandacht van de gemeenteraad nodig hebben laten zien.  
c. Snoeien van de bosschage rond De Kleine Ringvaart is gebeurd. 
d. 20 mei van 15.00 tot 17.00 uur wordt het Boumanplein omgedoopt in het Roelie Kruyswijkplein. 

Roelie Kruyswijk was een bewoonster die zeer actief was in Boerhaavewijk. Het plein is van 
Pré Wonen en Joke Vink heeft zich hier voor ingezet. 

e. Mijn Schalkwijk (zie ook agendapunt 3): Op het Vier wijkradenoverleg is door de eindredactrice als 
alternatief facebook voorgesteld. Het hele jaar door kan dan nieuws op de pagina gezet worden. De 
kosten zullen veel lager zijn, want er moet alleen publiciteit voor de facebookpagina gemaakt 
worden.  

f. Er ligt een plan voor een Krajicekplayground op het einde van de F. van Adrichemlaan. 
Sport Support moet nog wel sponsors vinden. 

 
Dagelijks beheer:  
Alle meldingen moeten via het meldpunt.  
 

10. Redactie  
a. Mijn Schalkwijk: zie agendapunt 3 en agendapunt 10.e 
b. Sluitingsdatum kopij voor de Boerhaavelaar editie september is 31 augustus.  

 
11. Rondvraag 

a. Daniël van Beek meldt dat in de eerste week van de zomervakantie in Het Open Huis vanaf 14.00 
uur sport- en spelactiviteiten zijn voor basisschoolkinderen.  

b. Antoinette Wijnoogst meldt dat in de laatste twee weken van de schoolvakantie weer Stuif-Stuif in de 
Ringvaart is. 

 
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en nodigt alle aanwezigen uit om nog iets te 
drinken.  

 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ septembereditie is 31 augustus. 
 
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  
 
 Datum Actie Wie wanneer 
1 6-1-15 Informatieavond hondenuitlaters Wijkagent  
2 3-2-15 Spaarnelanden voor wijkraadverg. Uitnodigen Robin juni 
3 12-5-15 Afvalbak bij bankje of bushalte F. v. Adrichemlaan Dag. Beheer i.g.h. 
4 12-5-15 Contactgegevens Buurtbedrijf opnemen in 

Boerhaavelaar 
Meerten September 

5 12-5-15 Artikel over Het Open Huis voor Boerhaavelaar Het Open Huis 31-8-15 
 


