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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 3 mei 2016  Tijdstip: 20.00 uur Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), R. de Zwart (secretaris), F. van der Ploeg (vicevoorzitter) en 

A. Lommerse,  
Aanwezig gasten:  P. van der Beek (bewoner en Christen Unie), H. Cramer, J. Cramer, G. Hameteman, 

L. Joosten, M. Mounji (Stg. Samen Haarlem), A. Rijk. 
W. Nunnikhoven, P. Schouten en I. Snijder. 

Afwezig met bericht: A. Blankert, Y. Blankert, A. Elshiwy (wijkagent), C. Hoff (wijkraadslid), A. Ramsodit 
(PvdA), R. Schaart (werkgroep Verkeer en Vervoer), K. Weber (wijkraadslid),  
A. Wijnoogst (penningmeester) en D. Wijnoogst (wijkraadslid). 

Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
     

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
Mededeling: de zusterflat bij het ziekenhuis wordt momenteel gesloopt. 
 

2. Agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post maart en april 2016 
Geen vragen 
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 1 maart 2016 
Tekstueel:  
Agendapunt 10. Groen, 4e punt: ‘veen’ wijzigen in ‘veel’. 
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 
 
N.a.v.:  
Geen opmerkingen 
 
Actielijst 
a. De gemeente stuurt geen brief over de WhatsApp Buurtpreventie naar de bewoners. In overleg met 

Sander van den Raadt worden de locaties bepaalt waar de bordjes met ‘WhatsApp Buurtpreventie’ 
komen te hangen. Het eerste bordje zal officieel gehuldigd worden. Iedereen die wil kan zich 
aansluiten bij de buurtpreventiegroep via www.wabp.nl. De actie kan van de lijst.   

b. De verkeerspaal aan het einde van Prof. Donderslaan werkt weer. Ook komen er palen op de stoep. 
Wim Nunnikhoven houdt het in de gaten.  

c. Hans Hirs heft aan de gemeente doorgegeven om de naam Hamilton aan de pannakooi te geven. 
Kan van de lijst. 
 
 

http://www.wabp.nl/
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5. Wijkpolitie  
Naar aanleiding van een poging tot inbraak wordt gevraagd of er een toename van inbraken in de wijk 
is. Hans Hirs antwoordt dat je via de website www.politie.nl en op de app ‘politie’, altijd per wijk kan 
kijken hoe het zit met de inbraken.  

  
6. Vluchtelingen 

a. 9 mei wordt de eerste groep in de voormalige Boerhaavekliniek verwacht. Omwonenden hebben 
een brief van de gemeente ontvangen. 

b. 10 mei is er weer een klankbordgroep. 
c. In de bewonersbrief staat dat er geen vacatures voor vrijwilligers zijn. Dat komt door het grote 

aanbod van het Rode Kruis en het COA. De Koepel heeft ook een groot vrijwilligersnetwerk. Wie 
meer wil weten over het vrijwilligerswerk kan dit zien op de facebookpagina ‘Hotel De Koepel’.  
 

7. Lidl 

De verbouwing is gaande.  
 

8. De Entree 
a. De gemeente is bezig het fietspad aan de Amerikaweg te vernieuwen. 
b. In de stadskrant stond het besluit gepubliceerd om de kruispunten op de Amerikaweg aan te 

pakken. 
 

9. Openbare ruimte  

a. Slechte verlichting fietspaden: Wim Nunnikhoven neemt dit mee naar het wijkgesprek.  
b. De lantaarnpalen krijgen nieuwe armaturen, die minder licht afgeven. 
c. Kapotte lantaarnpalen kunnen gemeld worden door op de plattegrond van de meldingswebiste 

aan te geven om welke paal het gaat. Het nummer van de paal hoef je dan niet op te geven. 
d. Bruggen Poelpolder: Wim Nunnikhoven neemt dit mee naar het wijkgesprek.  
e. Klachten over afval en geparkeerde fietsen op de stoep. Mensen met kinderwagen, rollator, 

rolstoel, scootmobiel e.d. kunnen er niet langs.  
f. Klachten over hondenpoep. Het wordt steeds erger.  

 
10. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer:  
a. In de krant stond te lezen dat er een onderzoek komt naar een fietsverbinding naar het 

Reinaldapark, Dit is een lang gekoesterde wens voor Boerhaavewijk.  
b. Snelheidsmeting in de Ramaerstraat heeft uitgewezen dat er niet te hard gereden wordt. 
c. De rotonde op de Briandlaan wordt aangepast. De rotonde blijft nog wel tijdelijk. 
d. Betaald parkeren: de werkgroep Verkeer en Vervoer van Schalkwijk neemt het standpunt in dat zij 

tegen fiscaal parkeren zijn. Als bewoners dit wel willen, moeten ze dat zelf regelen. De wijkraad is 
bang voor een waterbedeffect als er in de Entree West en het Vijverpark betaald parkeren komt.  

e. N.a.v. de 30 – 50 km wegen heeft de werkgroep Verkeer en Vervoer van Schalkwijk met wethouder 
Yfke door Schalkwijk gefietst. De gemeente pakt het op om meer eenduidigheid in Schalkwijk te 
krijgen. De wens van de werkgroep is dat de wijkontsluitingswegen 50 km en de overige 30 km 
worden.  
 

Groen: 
a. De Lentefrisactie is op 21 mei.  
b. Op de Aziëweg zijn weer vijf bomen tussen de torenflats weggehaald. 
c. Het bestuur heeft een gesprek gehad met de bomenwacht. De bomenwacht wil geen nieuwbouw in 

de buurt van de Wamsteker- en Ekamastraatstraat, omdat er dan bomen gekapt moeten worden. 
Het bestuur heeft gezegd dat de wijkraad zoveel mogelijk groen wil behouden, maar ook graag die 
buurt opgeknapt ziet. Er wordt een inventaris gemaakt van de te kappen bomen en vervolgens 
wordt in de gaten gehouden of deze bomen worden herplant. Actie voor de werkgroep Groen.  

http://www.politie.nl/
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11. Organisaties  

Stichting Samen Haarlem: 
a. Op 17 april heeft de Stichting meegedaan aan De Dag van de Hoop. Een festival in Haarlem over 

ontmoetingen tussen joden, christenen, moslims en humanisten. 
b. 24 april een themabijeenkomst over tweetalig opvoeden in samenwerking met Haarlem Effect. 70 

personen bezochten de bijeenkomst. 
c. 27 april een bijeenkomst over radicalisering. 80 personen waren aanwezig. Er werd heftig 

gediscussieerd en tips gegeven over hoe radicalisering te herkennen. Deze bijeenkomst werd 
samen met het Samenwerkingsverband Marokkaans Nederland, Stichting Observatoire en 
Streercornerwork georganiseerd.  

d. 7 mei organiseert de Stichting samen met Jongeren in Beweging een voetbaltoernooi. 
e. 4 juni organiseert de Stichting samen met Jongeren in Beweging een pré ramadanmaaltijd in 

De Ringvaart.  
 

12. Verslagen 
Het Vier wijkradenoverleg van 4 april:  
a. In december 2016 komt Mijn Schalkwijk weer uit. Of het blad daarna ook nog verschijnt is nog niet 

bekend. Het blad kan niet met advertenties bekostigd worden, omdat volgens de gemeente het 
blad dan niet huis-aan-huis verspreid kan worden.  

b. Met de gemeente en de vier wijkraden is afgesproken om meer aandacht aan Schalkwijk te geven in 
het blad HRML en in het Haarlems weekblad een activiteitenladder te plaatsen over wat er in 
Schalkwijk te doen is. Dit laatste gebeurt samen met de bibliotheek, de ontmoetingskerk en de 
Wereldmuziekschool. 

c. Schalkstad: twee grote eigenaren hebben bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan. Er loopt 
nu een proces bij de Raad van State. De uitspraak wordt de komende weken verwacht en is 
bepalend voor de uitvoer van het plan. 

d. Winkelcentrum Schalkwijk: de voorzitters van de wijkraden van Schalkwijk en de VvE van het 
winkelcentrum hebben met elkaar besproken hoe de leegstand gevuld kan worden. Bijvoorbeeld 
door winkelruimte beschikbaar te stellen aan de wereldmuziekschool, huiswerkbegeleiding e.d. 
Op het dak van de parkeergarage gaat het winkelcentrum samen met de Stichting Culturele 
Activiteiten Schalkwijk concerten organiseren. Een ander idee is een drive-in bioscoop op het dak 
van de parkeergarage.  

e. De wijkraad heeft aan handhaving gevraagd of de bakker in de Boerhaavepassage twee 
picknicktafels onder de overkapping buiten mag zetten? De picknicktafels trekken hangjongeren aan 
en veel bewoners van de wijk zijn hier niet blij mee. Het antwoordt wordt nog verwacht.  

f. Guus van Thiel is Operational Expert voor gebiedsgebonden werken in Schalkwijk en Haarlem Oost, 
oftewel chef van de wijkagenten. 

g. Gevraag werd hoe het gaat met de radicalisering in Schalkwijk. Guus van Thiel antwoorde, dat de 
wijkagenten en diverse instanties hier alert op zijn.  

h. De wijkteams van Spaarnelanden zijn 1 maart in Schalkwijk gestart. Uiteindelijk zullen er acht 
wijkteams in heel Haarlem zijn, waarvan twee in Schalkwijk.  

i. De ambassadeurs van Spaarnelanden hebben training gekregen over het bedrijf Spaarnelanden, 
beeldkwaliteit, communicatie en hoe om te gaan met agressie. Er zijn veertien ambassadeurs voor 
Schalkwijk en alle wijken zijn vertegenwoordigd. Zij richten zich op grijs, groen en zwerfafval. 

 
13. Redactie  

In juni komt er geen wijkkrant uit. September is dus de volgende editie. 
Er is nog geen opvolger voor Meerten van Rij gevonden. 
 

14. Rondvraag 
Adriënne Rijk vraagt naar de actie Steenbreek. Frits van der Ploeg antwoordt dat de actie erom gaat, de 

tuintjes waar tegels liggen, groener te maken. Groene tuinen hebben een positief effect op de 
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regenwaterafvoer. Op de Lentefrisactie komt een kraam waar bewoners van Boerhaavewijk informatie 
kunnen krijgen.  
Adriënne Rijk stelt voor om op de Lentefrisactie planten en zaden te ruilen. Dit idee wordt 
meegenomen voor volgend jaar.  
Peter van der Beek vraagt waarom de Amerikavaart gedempt wordt? Hans Hirs antwoordt dat de 
gemeente het gebied van het Vijverpark tot aan de stoep aan de projectontwikkelaar verkocht heeft.  
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
 


