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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 2 juni 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:  P. van der Beek, A. Blankert, Y. Blankert, H. Cramer, J. Cramer, D. van Duijn (Elan 

Wonen), A. Elshiwy + collega (wijkagent en tot agendapunt 7), I. Hameteman, 
G. Hameteman, L. Joosten, M. Mounji (Stg. Samen Haarlem), J. Nieuwenburg, 
W. Nunnikhoven, R. Schaart (PvdA), en P. Schouten. 

Afwezig met bericht:  K. Weber (wijkraadslid) 
Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
 
Datum volgende wijkraadvergadering: 1 september 2015 

     

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

2. Agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post mei 2015 
a. In- en uitgegane post over overlast F. van Adrichemlaan: het betreft de voetbalkooi en de melding is 

doorgegeven aan handhaving. N.a.v. deze poststukken meldt Dick Wijnoogst dat bewoners van de 
Semmelweisstraat een brief naar handhaving hebben geschreven over voetballende jongeren op het 
afgesloten schoolplein van De Piramide. Handhaving heeft de jongerenwerker van Dock 
ingeschakeld om op beide plekken met de jongeren in gesprek te gaan. 

b. Ingekomen post op 15 mei van Haarlem Groener: Frits van der Ploeg meldt, dat hij zich opgegeven 
heeft als wijkambassadeur voor Haarlem Groener. 

 
4. Verslag wijkraadsvergadering 12 mei 2015 

Tekstueel:  
a. agendapunt 7 Betaald parkeren in de wijk. Ook Hans Hirs is naar de informatiebijeenkomst geweest. 
b. agendapunt 8 Werkgroepen, Verkeer en Vervoer nr. b: ‘wijkontsluitingsweg’ wijzigen in  

‘buurtontsluitingsweg’.  
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 
 
N.a.v.: 
Pagina 1 actielijst: De bosschage bij de Voorthuysenschool is nog niet gesnoeid, omdat het momenteel 
aan mankracht ontbreekt en een hoveniersbedrijf te duur is voor de school. 
 
Actielijst 
a. Informatieavond hondenuitlaters. De vergadering besluit deze actie van de lijst te halen. 
b. Spaarnelanden voor de wijkraadvergadering uitnodigen: zal na de zomer gebeuren. Mag van de lijst. 
c. Contactgegevens Buurtbedrijf in de Boerhaavelaar: Meerten van Rij heeft dit op zich genomen. Mag 

van de lijst. 
d. Artikel over het Open Huis: deze actie is de verantwoordelijkheid van het Open Huis. Mag van de 

lijst. 
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5. Wijkpolitie  
Inbraken: de extra inzet van de politie werkt: er zijn de afgelopen tijd geen meldingen van inbraken bij de 
politie binnengekomen. Er zijn daders opgepakt, wat wil niet zeggen dat alle daders zijn opgepakt. De 
politie merkt wel dat er een waterbedeffect is opgetreden en er nu meer inbraken buiten Schalkwijk 
plaats vinden. 
N.a.v. de inbraken wordt gesproken over cameratoezicht in flatgebouwen en op straat. Dirk van Duijn 
vertelt dat Elan Wonen geen voorstander is van cameratoezicht wegens de privacy. Pré Wonen 
daarentegen, doet het wel. Er moet een protocol  zijn waarin staat wie en wanneer de beelden mag 
uitlezen. Het kost de politie veel energie en geregel om de beelden te krijgen en vervolgens kost het veel 
tijd om ze te bekijken. De wijkagent vindt de beste oplossing dat alle bewoners alert blijven, want op 
heterdaad betrappen is de beste oplossing. 

 
6. Lidl 

a. Bewoners boven de Lidl hebben bezwaar tegen het verplaatsen van de inganggemaakt.  
b. De wijkraad heeft een brief ondertekend dat zij geen bezwaren tegen de verbouwing hebben. 

Jan Nieuwenburg adviseert om als wijkraad bij de commissie beroep en bezwaar te voegen om het 
proces te versnellen. Hans Hirs zal hierover contact opnemen met de projectleidster. 

c. De Lidl heeft een vergunning aangevraagd om gedurende de verbouwing de winkel in het 
Fluorgebouw te vestigen. 

d. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zal de projectleidster contact met de wijkraad opnemen.  
 

7. Werkgroepen 
Verkeer en Vervoer:  
Op 17 juni is er weer overleg waarin de gemeente haar plan gaat presenteren over de 
verkeersdoorstroming rond De Entree.  
 
Schalkstad: geen nieuws  
 
Groen:  
De Lentefrisactie was een gezellige en saamhorige dag met prima weer. Wel viel het aantal bewoners 
die plantjes kwamen halen tegen, maar de plantjes zijn allemaal goed terecht gekomen. De evaluatie is 
11 juni. 
  

8. Organisaties  
Stichting Samen Haarlem:  
a. 7 juni doet de stichting mee aan de Letterenloop 
b. 14 juni zal de stichting in De Ringvaart een preramadan maaltijd houden. Aanmelden is verplicht. 

Aanvang 18.30 uur. 
c. 17 mei heeft de stichting meegedaan aan de Zorgspecialist Loop 
d. De SHH cup op 25 mei op de sportvelden van Olympia zijn goed verlopen. 
e. 30 mei heeft de stichting op de Lentefrisactie thee geschonken 

 
9. Verslagen 

Het Vier wijkradenoverleg: d.d. 18 mei  
a. De gemeente heeft een presentatie gegeven over ‘Werken in regie”: Voorheen voerde de gemeente 

het onderhoud in de stad zelf uit. In 2007 is Spaarnelanden opgericht om het uitvoerend werk te 
doen. Sinds dit jaar zijn er ook contracten gesloten met andere aannemers zoals de BAM voor de 
straten. De contractanten malen een 0-meting en bepalen zelf hoe en wanneer ze het onderhoud 
doen op basis van kwaliteitseisen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Ook zijn er in de 
contracten prijsafspraken gemaakt. 
Ook het HIOR (Handboek Inrichting Openbare Ruimte) pakt de gemeente weer op. 

b. Spaarnelanden heeft ook een presentatie gegeven. Zij hebben de zorg voor een schone leefbare 
stad. De gemeente is voor 100% aandeelhouder. Het bedrijf heeft geen winstoogmerk.  
De domeinen waar Spaarnelanden voor werkt zijn: 

 Afval en reiniging 

 Coördinatie van de meldingen. Nota bene bij spoedmeldingen contact opnemen met de politie 
(bijvoorbeeld gevaarlijke situaties zoals een gat in de weg).  

 Groen en Spelen (inclusief de bomen) 

 Parkeren: straatparkeren, parkeergarages en fietsenstallingen, administratie en controle 

 Verhardingen (inclusief verkeers- en straatmeubilair) en  

 Het wagenpark van de gemeente en veiligheidsregio Kennemerland. 
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Met de gemeente is afgesproken om beeldgericht te werken. Er zijn kwaliteitsniveaus (a, b, c, d en 
e) die bepalen hoe de openbare ruimte er per domein uit moet zien. De gemeenteraad heeft 
besloten welk niveau waar in de stad toegepast wordt. Wegens de bezuinigingen zijn de 
kwaliteitsniveaus voor de buitenwijken omlaag gegaan. Vergaderdeelnemers merken op, dat 
bewoners ook een bezem kunnen pakken en anderen aanspreken om geen vuil op straat te gooien. 
Dirk van Duijn adviseert om de mensen zo aan te spreken, zoals jezelf ook aangesproken wil 
worden. 

c. Schalkstad: op het bestemmingsplan zijn zienswijzen binnengekomen van voornamelijk 
winkeleigenaren. Na de zomer wordt het plan waarschijnlijk vastgesteld. Het is nog niet duidelijk wie 
de eigenaar van de parkeergarage wordt. 

d. Aziëweg: er staat nu een toren van St Jacob. De andere kavels op dit terrein worden binnenkort in 
de verkoop gezet. Met Pré Wonen is overleg over de door hen te bouwen torens. 
 

Dagelijks beheer:  
a. 21 april is er een overleg geweest. 
b. De Buitenbeterapp wordt niet door de gemeente Haarlem ondersteund, omdat het een commerciële 

app is, waar de gemeente voor moet betalen. 
c. Alle meldingen moeten via het meldpunt.  
 

10. Redactie  
a. Mijn Schalkwijk zal in juni niet verschijnen. Er is nog geen duidelijkheid of Mijn Schalkwijk over gaat 

in facebook. Meerten van Rij hoopt voor de vakantie hier meer over te weten. 
b. Sluitingsdatum kopij voor de Boerhaavelaar najaarseditie is 31 augustus. 
c. Wegens privéredenen stopt Meerten van Rij met de Boerhaavelaar. De officiële datum is op de 

jaarvergadering van 2016. Hij heeft er tien jaren voor gezorgd dat er elk kwartaal een wijkkrant 
uitkwam. Er is dus een vacature. De tijdsduur is ongeveer drie avonden per maand voorafgaand aan 
de uitgave. Meerten van Rij zal een vacature opstellen. 
 

11. Rondvraag 
a. Antoinette en Dick Wijnoogst en Han en José Cramer zijn 1 september niet aanwezig op de 

wijkraadvergadering. 
b. Ingrid Hameteman merkt op, dat er twee containers op de Ledeboerstraat staan waar bewoners 

zonder pasje hun afval in kwijt kunnen. Zij vindt dat de Ekemastraat meer behoefte heeft aan deze 
containers. Dirk van Duijn zal contact opnemen met de buurtbeheerder. 

c. Peter Schouten vertelt dat vandaag het Wereldplein aan de Aziëweg in Meerwijk is geopend.  
d. Frits van der Ploeg vertelt dat hij naar de lezing van Mevrouw Meijer is geweest. Dit bureau doet 

onderzoek om bestaande scholen gebouwd in de jaren 60 – 70 toekomstbestendig te maken. Het 
bureau heeft scholen in Schalkwijk onderzocht en de plannen voor de volgende scholen zijn nu in 
het ABC architectuurcentrum te zien: R. Steiner en Mr Huyberschool in Europawijk, De Piramide in 
Boerhaavewijk en de Molenwiek in Molenwijk. De tentoonstelling is te zien tot 21 juni.  
Het is aan de gemeente of de plannen voor deze scholen ook worden uitgevoerd. 

 
Sluiting: De voorzitter wenst de aanwezigen een fijne vakantie en sluit de vergadering om 21.15 uur met de 
uitnodiging 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 

 12-5-15 Afvalbak bij bankje of bushalte F. v. Adrichemlaan Dag. Beheer i.g.h.* 

 2-6-15 Contact opnemen met projectleidster Lidl om te 
voegen in commissie beroep en bezwaar 

Hans Hirs  

 2-6-15 Vacature maken Boerhaavelar Meerten Rij  

 2-6-15 Contact buurtbegeerder over afvalcobntainer 
Ledeboerstraat 

Dirk van Duijn  

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