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

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 1 maart 2016
Aanwezig wijkraad:

Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: voormalig verpleeghuis Boerhaave

H. Hirs (voorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester) R. de Zwart (secretaris),
F. van der Ploeg (vicevoorzitter), C. Hoff, A. Lommerse, M. van Rij (redactie),
K. Weber en D. Wijnoogst.
P. van der Beek (bewoner en Christen Unie), A. Blankert, Y. Blankert, H. Cramer,
J. Cramer, J. Eleveld, A. Elshiwy (wijkagent), R. el Haddar (Dock), I. Hameteman,
G. Hameteman, L. Joosten, H. el Mourabet (Dock), W. Nunnikhoven, S. van de Raadt
(bewoner en Trots Haarlem), R. Schaart (werkgroep V&V en PvdA), Peter Schouten,
S. Soedkwa en D. Veltman.
M. Mounji (Stg. Samen Haarlem)
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het voormalige verpleeghuis
Boerhave. Omdat De Ringvaart een nieuwe vloer krijgt wijkt Dock voor een maand uit naar deze locatie.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post februari 2016
Geen vragen
4. Verslag wijkraadsvergadering 2 februari 2016
Tekstueel:
Geen opmerkingen
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
Geen opmerkingen
Actielijst
a. Hans Hirs vraagt aan Kitty van Tooren, wanneer de brief over de WhatsApp Buurtpreventie naar de
bewoners wordt gestuurd.
De buurtpreventiebordjes voor in de wijk zijn aangevraagd. Kan van de lijst.
b. Bijeenkomst voor de Boerhaavelaar is georganiseerd. Zie ook agendapunt 13
c. Stukje voor Boerhaavelaar over de daling van inbraken: Ahmed Elshiwy meldt dat de politie na het
donkere dagen offensief een stuk wil schrijven. Dat wordt eind maart.
d. Verkeerspaal einde Prof. Donderslaan: de paal is gemaakt, maar gaat nu bij elk voertuig wat in de
buurt komt omlaag. Er komen vaste paaltjes op de stoep. Wordt in de gaten gehouden.
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5. Wijkpolitie
Opnieuw een daling van inbraken. Er zitten daders vast.
6. Vluchtelingen
16 maart is de tweede klankbordgroepbijeenkomst.
7. Lidl
a. De aannemer start deze week met de sloopwerkzaamheden.
b. Over de tweede fase, een overdekt laad-losstation, wordt nog met de gemeente en bewoners
discussie gevoerd.
c. Lidl verwacht in juli te kunnen heropenen.
8. De Entree
Vandaag heeft de gemeente een persbericht uitgestuurd dat de Entree Oost, Vijverpark gaat heten. Er
komen 400 woningen en dit jaar begint de verkoop.
Zie http://www.nieuwbouw-vijverpark.nl/vijverpark.
9. Openbare ruimte
Melding van een dakloze in de Poelpolder. Aanwezigen maken zich zorgen over deze persoon en de
hoeveelheid afval die er ligt. De wijkagent neemt het op.
10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer:
a. Het voorstel van de 30 – 50 km wegen in Schalkwijk is afgelopen donderdag in de commissie Beheer
besproken. Roel Schaart heeft ingesproken. De wethouder schrijft nu een nota.
b. De wijkraad heeft vandaag met de gemeente een gesprek gehad over de kruispunten
Amerikaweg/Boerhaavelaan en Schipholweg/Prins Bernardlaan. Morgen praat de gemeente met de
wijkraad Europawijk. Daarna komt er een klankbordgroep over deze verkeersknelpunten.
c. In de Ramaerstraat wordt op dit moment de snelheid gemeten wegens signalen over te hard rijden
bij de school. Als dit inderdaad zo is, komen er misschien drempels. Een zebrapad mag niet in een
30 km wijk.
Groen:
a. De Lentefrisactie is dit jaar op 21 mei. Er zijn nog kramen te huur. Er komt nog een gesprek met de
corporaties over de voortzetting van deze dag in 2017 en volgende jaren.
b. Frits van der Ploeg is naar de bijeenkomst van Haarlem Groener geweest. Het ging over de actie
‘steenbreek’: tuintjes waar tegels liggen, groener maken. Groene tuinen hebben een positief effect
op de regenwaterafvoer. Op de Lentefrisactie komt een kraam waar bewoners van Boerhaavewijk
informatie kunnen krijgen. Peter Schouten tipt om de bewoners van De Entree vast te informeren,
want zij beginnen nu met de aanleg van hun stenen tuinen.
c. Frits van der Ploeg vertelt over het rondetafelgesprek van de Haarlemse Rekenkamer. Het ging over
de waarde van groen in de stad: het economische effect en wat het doet voor de bewoners.
d. Speeldernis (Hamiltonpark): de bomen waarvan de speeltoestellen zijn gemaakt, zijn verrot. De
gemeente heeft de wijkraad gevraagd wat ze met het Hamiltonpark willen.
Reacties:
 Het park wordt niet door kinderen gebruikt, wel door honden om te spelen.
 De toestellen zijn nooit onderhouden.
 De Speeldernis staat niet op de goede plek. Dat heeft de wijkraad toentertijd al gezegd.
 Hamilton is de naamgever van het park en veel aanwezigen willen zijn naam toch in ere
houden.
Besluit: De Speeldernis mag weg. De pannakooi op de F. van Adrichemlaan naar Hamilton
vernoemen. Hans Hirs koppelt dit terug naar de gemeente
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11. Organisaties
Stichting Samen Haarlem: niet aanwezig
Corporaties: niet aanwezig
12. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg van 22 februari:
a. Als Mijn Schalkwijk dit jaar uitkomt, dan is dat in december, want juni wordt niet meer gehaald.
b. Presentatie over het gebied Belcanto. In dit gebied hebben meerdere eigenaren een pand en zij
proberen overeenstemming over de inrichting van het gebied te krijgen. Het zal een plek van wonen
en werken worden. De gemeente heeft met de eigenaren ‘plots’ vastgesteld (hoeveelheid groen,
parkeerplaatsen, arbeidsplaatsen etc.). De wijkraden hebben aangegeven dat zij willen dat alle
activiteiten die in het Belcantogebouw plaats vinden, voor Schalkwijk behouden blijven. Ook willen
de wijkraden bij de plannen betrokken worden. Tevens zijn zorgen geuit over winkels in dit gebied
terwijl het winkelcentrum een paar meter verder te kampen heeft met grote leegstand.
c. Presentatie over buurtcoöperaties. De wijkraad zou een buurtcoöperatie kunnen starten door
bijvoorbeeld goedkoop stroom in te kunnen kopen. De aanwezigen vragen zich af, of dit wel een
taak voor de wijkraad is?
d. Spaarnelanden: zij beginnen vandaag met wijkteams. Vaste teams werken in de wijk en zijn aan te
spreken. Zij werken samen met de buurtambassadeurs en het Buurtbedrijf. Het doel is om de
klanttevredenheid te vergroten en een kortere doorlooptijd van meldingen.
e. Spaarnelanden werkt volgens het contract wat ze met de gemeente hebben afgesloten. Het
Buurtbedrijf kan extra’s doen, zoals verkeerd aangeboden afval verwijderen.
f. Dock neemt van Pré Wonen De Kas over. Het doel van De Kas is om mensen te betrekken bij de
arbeidsmarkt.
g. De wijkraad heeft een brief aan de fracties en B&W gestuurd over de ontwikkelingen van St. Jacob
op het LJC-terrein. De wijkraad wil dat St. Jacob op haar eigen terrein ontwikkelt en dat het fietspad
(zuster Rebelpad) blijft.
13. Redactie
Over twee weken komt de Boerhaavelaar uit.
In juni komt er geen wijkkrant uit. September is dus de volgende editie.
14. Rondvraag
Hans Hirs: op de jaarvergadering van 5 april zal aan mensen gevraagd worden om zich aan te melden
voor de wijkraad.
Antoinette Wijnoogst vraagt aandacht voor de Creamarkt op 19 maart in De Ringvaart. Er is tevens
kunst in de wijk te zien en er worden workshops gegeven.
Janine Eleveld vraagt naar de handleiding van de Whats App groepen Buurtpreventie. Robin Zwart
antwoordt dat hij ervoor zorgt dat de handleiding op de website van de wijkraad komt.
Hassan el Mourabet vertelt over het jongerenwerk van Dock:
 De jongerenwerkers van Dock zijn aangesloten bij het kernteamoverleg (n.a.v. top 25). Aan dit
overleg nemen Centrum Jeugd en Gezin, het OM, politie, handhaving en de gemeente ook deel. Er
is een plan van aanpak jeugdoverlast gemaakt.
 In Schalkwijk mag er gehandhaafd worden op het samenscholingsverbod en hiervoor zijn al fikse
boetes uitgedeeld.
 In Haarlem wordt gestart met een pilotproject: Actie Leerplan Project, over hoe om te gaan met
jeugdoverlast.
 In de Kleine Ringvaart is er jongerenwerk tot 23 jaar.
 Er is coaching voor boven de 23 jaar. Al of niet worden deze jongeren doorverwezen naar andere
instanties.
Hassan el Mourabet merkt dat al deze acties hun vruchten beginnen af te werpen. Suggesties mogen
aan hem doorgegeven worden.
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Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.

Data:
De volgende vergadering is de jaarvergadering: 5 april 2016
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 3 mei 2016

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ septembereditie is 30 augustus.
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

a

Datum
2-2-16

b
c

5-1-16
2-2-16

d
e
f

2-2-16
1-3-16
1-3-16

g

1-3-16

Actie
Whats App Buurt preventie
 Brief naar bewoners sturen
Navragen MOR lijst wanneer afgehandeld
Stukje Boerhaavelaar daling inbraken en cijfers
Verkeerspaal einde Prof Donderslaan
Dakloze Poelpolder
Doorgeven aan gemeente om de naam Hamilton
aan pannakooi geven
Handleiding Whats App buurtpreventie op website
wijkraad

Wie

wanneer

Kitty (Hans)
Ahmed

i.g.h.*
Eind
maart
i.g.h. *

Ahmed
Hans
Robin

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