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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 1 september 2015  Tijdstip: 20.00 uur  Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), R. de Zwart (secretaris), A. Lommerse en M. van Rij (redactie). 
Aanwezig gasten:  P. van der Beek, A. Blankert, A. Clemens, A. Elshiwy (wijkagent), I. Hameteman, 

G. Hameteman, L. Joosten, A. Keevel (Trots Haarlem), M. Mounji (Stg. Samen 
Haarlem), W. Nunnikhoven, R. Schaart (PvdA), P. Schouten en L van der Weyden 
(Ymere) 

Afwezig met bericht: D. van Duijn (Elan Wonen), M. Hirs, F. van der Ploeg (vicevoorzitter), K. Weber 
(wijkraadslid), A. Wijnoogst (penningmeester) en D. Wijnoogst. 

Afwezig zonder bericht:  C. Hoff (wijkraadslid) 
Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
 
Datum volgende wijkraadvergadering: 6 oktober 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 juni, juli en augustus 2015 
Geen vragen over de postlijst 
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 2 juni 2015 
Tekstueel: geen op- of aanmerkingen 
 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
N.a.v.: geen op- of aanmerkingen 
 
Actielijst 
a. Afvalbak bij bankje / bushalte F. van Adrichemlaan is geplaatst. Kan van de lijst. 
b. Hans Hirs heeft contact gehand met de Lidl, zie agendapunt 6. Kan van de lijst 
c. De vacature voor redactie Boerhaavelaar komt in de Boerhaavelaar van september. Kan van de lijst. 
d. Robin de Zwart heeft contact gehad met de buurtbeheerder over de extra geplaatste bovengrondse 

afvalcontainers. Wegens de vele klachten van bewoners en de hoeveelheid afvalzakken naast de 
ondergrondse containers heeft Spaarnelanden op diverse plaatsen bovengrondse containers 
neergezet waar geen pasje voor nodig is. De aanwezigen zijn erg blij met deze oplossing, maar 
vinden het ook geldverspilling, omdat een paar jaar geleden ondergrondse containers zijn 
weggehaald. In de buurt van de Schroeder van der Kolkstraat wordt ook een extra container 
gewenst, omdat daar veel afval naast de containers staat. Hans Hirs neemt het punt van de 
geldverspilling en de wens om meerdere containers mee naar het 4 WRO. 

 
5. Wijkpolitie  

a. Inbraken: een daling van inbraken. Er zijn ook aanhoudingen verricht. De wijkagent vraagt alert te 
blijven en bij verdachte zaken 112 te bellen. Juist nu de donkere dagen er weer aankomen.  

b. Melding overlast scooters op schoolplein: advies is om te blijven melden. 
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c. N.a.v. de meldingen die niet direct opgevolgd worden, vertelt de wijkagent, dat het te maken heeft 
met de capaciteit en prioriteit. De politie begrijpt dat het frustrerend is voor de melders, maar de 
politie probeert wel terug te koppelen wat er met een melding is gedaan. 

 
6. Lidl 

a. Over twee weken gaat de vergunning in, dat Lidl, gedurende de verbouwing, zich in het 
Fluorgebouw mag vestigen.  

b. Als de bewoners boven de Lidl en de gemeente niet instemmen met de uitbreiding aan de 
achterkant (William Harveystraat) zal een eenvoudigere verbouwing plaats vinden door de ingang 
naar de F. van Adrichemlaan te verplaatsen en de leegstaande winkels in de Boerhaavepassage bij 
de winkel te betrekken. Wordt vervolgd. 

 
7. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer:  
a. Op 17 juni was er overleg van de werkgroep Verkeer en Vervoer. De gemeente heeft toegezegd dat 

er een verkeersonderzoek naar De Entree en omgeving komt en dat het onderzoek van enige jaren 
geleden daarin meegenomen wordt. 

b. Ook op bovenstaand overleg is afgesproken om de 30 en 50 km wegen van heel Schalkwijk in kaart 
te brengen met het doel om uniformiteit in Schalkwijk te krijgen. 

c. Entree Oost gaat ook spelen. De gemeente spreekt over betaald parkeren. De wijkraad is hier op 
tegen, wegens het waterbedeffect.  

d. Er liggen telstroken op de F. van Adrichemlaan. Geen van de aanwezigen weet waarvoor deze zijn 
gelegd. Misschien is het wegens het verkeersonderzoek onder punt a.  

e. Op de vraag of er iets gedaan kan worden aan de verkeersdrempel bij de CBR, omdat die erg veel 
lawaai maakt als er auto’s hard overheen rijden, antwoordt Hans Hirs dat daar weinig kans op is, 
omdat de gemeente daar geen geld voor heeft.   

 
Schalkstad: geen nieuws  
 
Groen:  
a. Klacht over het kappen van bomen aan de Aziëweg. Er is geen trekproef gedaan en door het 

weghalen van de bomen zijn de overgebleven bomen kwetsbaarder. Ook is er geen herplant 
gedaan. 

b. Klacht over het vele onkruid tussen de stoeptegels. Antwoord: als het een gevaar oplevert dan 
melden bij het meldpunt. 

  
8. Organisaties  

Stichting Samen Haarlem:  
a. 14 juni was er een geslaagde preramadan maaltijd samen met Jongeren in Beweging 

georganiseerd. Er waren wel 165 mensen op afgekomen.  
b. 27 juni heeft de stichting een einde schooljaarfeest gehouden. 
c. De stichting is nu bezig met het plannen van sport- en informatiebijeenkomsten. 

 
9. Verslagen 

Het Vier wijkradenoverleg: 14 september is er weer overleg.  
 

Dagelijks beheer:  Alle meldingen moeten via het meldpunt.  
 

10. Redactie  
a. Vanavond gaat de Boerhaavelaar naar de drukker. 
b. 21 september is er een redactievergadering over Mijn Schalkwijk, de decembereditie.  
c. De deadline voor Mijn Schalkwijk zal waarschijnlijk omstreeks 26 oktober zijn. 

  
11. Rondvraag 

a. Robin de Zwart meldt dat er in een garagebox op de Ekemastraat een kopieerwinkel komt.  
b. Hans Hirs wijst iedereen op Schalkwijk aan Zee, aanstaande zondag aan de Molenplas. 

  
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.  

 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Mijn Schalkwijk’ decembereditie is onder voorbehoud 26 oktober. 
 
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  

mailto:boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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 Datum Actie Wie wanneer 

a 1-9-15 In het 4 WRO melden dat de wijkraad meer 
afvalcontainers wil en dat het geldverspilling is door 
eerst containers weg te halen en nu weer nieuwe te 
plaatsen 

Hans 7 
september 

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


