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Wijkraad Boerhaavewijk 
 

Secretariaat 
Floris van Adrichemlaan 98 

2035 VD  Haarlem 
tel: 06-81699304 

 
 

NOTULEN JAARVERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
 
Datum: 5 april 2016  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, Agnes Lommerse, 
Meerten van Rij, Kick Weber en Dick Wijnoogst. 

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

Hans Hirs, de voorzitter van de wijkraad, opent de jaarvergadering met een hartelijk welkom voor 
de bewoners van Boerhaavewijk en de vertegenwoordigers van de organisaties actief in  
Boerhaavewijk. Omdat Hans Hirs dit jaar 10 jaar in de wijkraad zit, krijgt hij van de wijkraad een 
voorzittershamer. 
 

2. Verslag jaarvergadering 7 april 2015 
Geen opmerkingen of vragen. Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de notulist. 
  

3. Jaarverslag 2015 
 Referentie: ‘Jaarverslag 2015’( gepubliceerd in de Boerhaavelaar van maart 2016) 

Robin de Zwart (secretaris), geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie een presentatie 
over het jaarverslag. 
 
Aanvullende informatie op het jaarverslag. 
- De vier wijkraden van Schalkwijk zijn gezamenlijk betrokken bij de ontwikkelingen van  

Schalkstad. Twee grote eigenaren hebben bezwaar gemaakt op het bestemmingsplan.  
- Lidl zal medio juli dit jaar weer opengaan. Er komen veertien parkeerplekken bij.  
- Renovatie en Nieuwbouw:  

a. Elan Wonen renoveert diverse woningcomplexen in het gebied de Ekemastraat/L. Pasteur-
straat.  

b. LJC2: Ee zijn nog geen concrete plannen voor dit terrein bekend. De grond is wel in de ver-
koop. 

c. St. Jacob wil na de vluchtelingenopvang het gebied van het zorgcentrum herontwikkelen. 
- Groen in de wijk 

a. De Lentefrisactie wordt mogelijk gemaakt door de drie corporaties en de gemeente. 
b. De wijkraad houdt de bomenkap voor de bouw van het Vijverpark in de gaten, zodat er 

niet te snel gekapt wordt en er ook herplanting plaats vindt.  
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- Vluchtelingenopvang:  
a. De wijkraad heeft geprobeerd een middenweg te vinden in de verschillende belangen en 

ervoor gezorgd dat de bewoners gehoord en geïnformeerd werden. De politiek heeft be-
sloten.  

b. In 2016 is de klankbordgroep inmiddels tweemaal bijeen geweest. Bewoners, politie, ge-
meente COA en de wijkraad zijn vertegenwoordigd in deze klankbordgroep. 

c. Het is de wens van de politiek om hier gezinnen op te vangen. 
d. N.a.v. de vraag of de vluchtelingen een dagbesteding zullen hebben: als het mooi weer is 

zullen de vluchtelingen van de buitenlucht willen genieten. De wijkraad heeft verbeterpun-
ten voor de omgeving aan de gemeente doorgegeven. Het veld van het LJC2 is inmiddels 
opgehoogd en ingezaaid, er komen picknicktafels, de straat, stoep en verlichting wordt 
hersteld. In de Koepel van Haarlem zijn veel vrijwilligersorganisaties actief om de vluchte-
lingen bezig te houden. Volgens een aanwezige gaan de kinderen naar een internationale 
school, die er straks zes lokalen bijkrijgt. De kinderen worden opgehaald.  

e. Aanwezigen complimenteren de wijkraad en de wijkbewoners, dat op een rustige en be-
schaafde manier met de vluchtelingenopvang is omgegaan. 

- Verkeer en Vervoer:  
a. Als het gaat om de Schipholweg wordt ook de wijkraad van de Slachthuisbuurt bij dit over-

leg uitgenodigd.  
b. Dick Wijnoogst verwacht in juni 2016 een nota van de gemeenteraad over de 30 en 50 km 

wegen van Schalkwijk.  
- Aanleg persleiding Rijnland: Frits van der Ploeg waarschuwt de aanwezigen dat er gedurende 

de werkzaamheden niet altijd op het pad gefietst kan worden. 
 

4. Financieel jaarverslag 2015 
Referentie: ‘Het financieel verslag 2015 en de begroting 2016’ (gepubliceerd in de Boerhaavelaar 
van maart 2016.) 
N.a.v. het financieel jaarverslag en de begroting zijn er geen vragen 
 

5. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie 
a. De Kascommissie 2015 bestaande uit mevrouw Cramer en de heer Blankert hebben de be-

schikbare gestelde stukken aangaande de financiën van de wijkraad Boerhaavewijk over het 
jaar 2015 nauwkeurig bestudeerd en zij kunnen zich geheel verenigingen met de verstrekte 
stukken en cijfers. De kascommissie adviseert de jaarvergadering decharge aan de penning-
meester te verlenen. De jaarvergadering neemt dit advies over.  

b. Mevrouw Cramer treedt na haar zittingstermijn uit de kascommissie. De heer Cramer meldt 
zich aan. De heer Blankert en de heer Cramer vormen de kascommissie voor 2016. 

c. De jaarvergadering dankt de kascommissie en de penningmeester met applaus. 
 

6. Bestuursverkiezing 
a. 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, Kick Weber en Dick Wijnoogst 

b. Meerten van Rij treedt af. De voorzitter dankt Meerten van Rij voor zijn inspanningen voor de 
Boerhaavelaar. Sinds 2002 heeft jij ervoor gezorgd dat de wijkkrant werd gemaakt.  
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c. Nieuwe kandidaten hebben zich voor de wijkraad niet aangemeld.  
d. 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 
willen melden voor de wijkraad, te allen tijde welkom zijn. 

 
7. Thema “Werken in Regie”   

Toelichting van Herman Wals, gemeente Haarlem aan de hand van de PowerPointpresentatie 
‘Openbare ruimte, onderhoud & werken in regie’ 
 
De volgende domeinen heeft Haarlem in de Openbare ruimte: verhardingen, verlichting, bomen, 
groen, speelvoorzieningen, bruggen, oevers, riolering, drainage, straatmeubilair en afvalcontai-
ners.  
Het onderhoud van deze domeinen heeft de gemeente nu volledig uitbesteed.  
 
De gemeente hanteert 5 soorten van onderhoud: 
- Dagelijks onderhoud: in stand houden, kort en lang cyclisch onderhoud (bijv. maaien respec-

tievelijk snoeien), meldingen en incidenten. 
- Groot onderhoud: verlengen van de levensduur (wegdek vertoont scheuren) en meerjaren-

programma. 
- Vervanging: versleten constructie of element, investeringsplan (bijv. vervanging Buitenrust-

brug). 
- Achterstallig onderhoud: voldoet niet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau en staat niet in 

het Meerjarenprogramma. 
- Maatschappelijk onderhoud: functioneel verouderd, veiligheid, beleidswensen. 
 
Onderhoudsstrategie straten 
Na 10 jaar nadat de straat is aangelegd is plaatselijke reparatie nodig. Weer 10 jaar later een 
nieuwe deklaag, die na 10 jaar weer plaatselijk gerepareerd wordt. Na ongeveer 45 jaar is een ge-
heel nieuwe straat nodig, omdat de fundering is bezweken.  
 
Top 4 meldingen Schalkwijk in 2012 
1. Straatverlichting (15,7%) 
2. Verharding (straten en stoepen) (10,9%) 
3. Overlast voertuigen (10,3%) 
4. Grofvuil (7,1%) 
 
Ontwikkeling naar werken in regie: 
Anno 2000 waren er vakafdelingen binnen de gemeente zoals Civiel & Haven, Natuur en Land-
schap, RATD en Verkeer & Vervoer. Iedere afdeling had zijn eigen onderhoudsploeg in dienst zoals 
stratenmakers, hoveniers etc. en er was geen beheerinstrumentarium. Vervangingsinvesteringen 
gebeurde ad hoc, men hoefde geen verantwoording af te leggen en de afdelingen hadden ook te 
kampen met jarenlange bezuinigingen.  
In 2005 is er een onderzoek van de Rekenkamer geweest naar de oorzaken van achterstand. In 
2007 heeft de gemeente besloten om Spaarnelanden op te richten, zodat de gemeente op een 
uitzondering na, geen uitvoerend personeel meer had. 
In mei 2013 is gebiedsgericht werken ingevoerd en werd uitvoering en beheer uitbesteed. Er is 
één opdrachtgever voor het beleid, ontwerp, inrichting, beheer en onderhoud van een gebied en 
er wordt niet meer vanuit verschillende disciplines naar de stad gekeken. 
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In 2014 heeft de gemeente 75 onderhoudscontracten afgesloten waarvan: 
- een derde met Spaarnelanden: afval & reiniging; elementverharding & straatmeubilair, groen 

& spelen, parken, coördinatie piket & meldingen). 
- Overige marktpartijen: verlichting, verkeerslichten, civiele kunstwerken, oevers, beweeg brug-

gen, riolering + grondwater en asfalt + markeringen 
De marktpartijen hebben een resultaatverplichting. Van tevoren is de financiële taakstelling afge-
sproken en zijn in het contract de werkprocessen omschreven.  
Gevolg: De contractpartij is nu verantwoordelijk voor het domein; van opdracht geven is er nu 
samenwerking; het beheer en de planning zijn nu taken voor de contractpartijen. 
 
Kwaliteitsambitie 
Met de gemeente is afgesproken om beeldgericht te werken. De CROW (een onafhankelijke ken-
nisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer) heeft een 
kwaliteitscatalogus gemaakt met verschillende niveaus (a, b, c, d en e) en hoe de openbare ruimte 
er per domein uit moet zien bij dat niveau. De gemeenteraad heeft besloten welk niveau waar in 
de stad toegepast wordt. 
   
N.a.v. reacties en vragen 
a. Een dag, nadat een plantsoen was opgeknapt plaatst een aannemer een keet in het plant-

soen. Herman Wals antwoordt dat dit niet de bedoeling is. De beheerder gebied van Schalk-
wijk plant wat wanneer waar gebeurt en houdt daar rekening mee, maar aannemers doen dit 
nog weleens zonder dat ze daar toestemming voor hebben. 

b. Wat geeft n.a.v. achterstallig onderhoud de doorslag wat prioriteit heeft? Antwoord  
Herman Wals: de technische noodzaak en het Meerjarengebiedsprogramma. Als voorbeeld 
geeft hij de straten van Meerwijk. De riolering kan nog jaren mee, maar de straten zijn kapot. 

c. Wie controleert of de contractpartijen zich aan het kwaliteitssysteem houden? Antwoordt 
Herman Wals: de gemeente schouwt of huurt een audit-bureau in.  
 

8. Rondvraag:  
- Het fietspad aan de noordkant van de Boerhaavelaan, langs De Entree zit vol met gaten.  

Frits van der Ploeg meldt dat dit reeds is doorgegeven aan het meldpunt. Dit geldt ook voor de 
Prof. Eijkmanlaan en de F. van Adrichemlaan. Robin Zwart raadt aan om dit toch te melden, 
want hoe meer meldingen hoe hoger de prioritiet komt te liggen. 

- Wordt er in de toekomst nog aan afvalscheiding gedaan? Herman Wals antwoordt dat de ge-
meenteraad motie 66 heeft aangenomen om meer afval te scheiden. Binnenkort komt B&W 
met een plan.  

- In Schalkwijk is niets gedaan aan Holland Schoon. Hans Hirs reageert dat bewoners dat zelf 
moeten oppakken, de scholen zijn wel benaderd. Dock heeft Keep it Cleanday met kinderen 
uit de wijk gedaan en met de Lentefrisactie houden jongerenwerkers van Dock een schoon-
maakactie met de jongeren in de wijk. 

- Komt er in de plaats van het Teylercollege nog een andere middelbare school? Hans Hirs ant-
woordt dat veel Schalkwijkers hun kinderen buiten Schalkwijk op school doen. Het Teylercolle-
ge had niet voldoende aanmeldingen. Wel is er in Schalkwijk het R. Steinercollege en het ROC. 

 
9. Sluiting 22.00 uur. 

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


