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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 7 juni 2016  Tijdstip: 20.00 uur Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester), R. de Zwart (secretaris), C. Hoff 

en D. Wijnoogst. 
Aanwezig gasten:  A. Blankert, Y. Blankert, H. Cramer, J. Cramer, A. Elshiwy (wijkagent en tot 

agendapunt 11), L. Joosten, B. Gün (Groen Links en tot agendapunt 11), 
W. Nunnikhoven, A. Rijk, R. Schaart (werkgroep Verkeer en Vervoer) en P. Schouten. 

Afwezig met bericht: P. van der Beek (bewoner en Christen Unie), G. Hameteman, I Hameteman, 
A. Lommerse (wijkraadslid), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), M. Mounji (Stg. Samen 
Haarlem), A. Ramsodit (PvdA), H. Sallemine (handhaving), K. van Tooren 
(handhaving) en K. Weber (wijkraadslid)  

Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
     

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Mededeling 
In de maanden juli en augustus is er geen wijkraadsvergadering wegens de zomervakantie.  
 

2. Agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post mei 2016 
Geen vragen 
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 3 mei 2016 
Tekstueel:  
De diverse typfouten worden in het vastgestelde verslag verbeterd.  
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 
 
N.a.v.:  

 Agendapunt 4a ‘WhatsApp Buurtpreventie’-bordjes: de komende weken worden deze geplaatst.  

 Agendapunt 9e spullen op stoepen: Spaarnelanden zet de leeggemaakte containers midden op de 
stoep terug. Zelfs de postbode klaagt erover, dat hij er niet langs kan. Hans Hirs heeft 
Spaarnelanden hier al over gemaild. 

 
Actielijst 
De dakloze die verbleef in de Poelpolder is vertrokken. Kan van de lijst.  

 
5. Wijkpolitie  

a. Sinds 1 januari zijn er in de Boerhaavewijk twee echte inbraken geweest, drie pogingen en een 
diefstal van een cv-ketel in een leegstaande woning. Met andere woorden: de cijfers dalen. 
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b. De wijkagent benadrukt dat iedereen melding moet blijven doen van verdachte situaties. 
c. De autobranden en de brand in de voormalige Boerhaavekliniek zijn in onderzoek bij d recherche.   

 
6. Vluchtelingen 

a. Den voormalige Boerhaavekliniek fungeert nog niet als vluchtelingenopvang. Het pand voldoet nog 
niet aan de voorwaarden voor een gebruiksvergunning (o.a. een vluchtuitgang). De verwachting is 
dat het pand op 17 juni door vluchtelingen in gebruik wordt genomen.  

b. Verschillende mensen reageren dat de gemeente en het COA nu al een half jaar bezig zijn, terwijl er 
in december voor direct een gebouw werd gezocht. Burhan Gün legt uit dat de Boerhaavekliniek 
het meest geschikt was voor opvang. De indeling van de kliniek moest veranderd worden, waardoor 
ook de looproutes en nooduitgangen veranderen. Ook is er asbest geconstateerd en dat moet 
verwijderd worden anders kan de gemeente in een later stadium aangeklaagd worden. De vraag:  
waarom dit nu al al zes maanden duurt? verwijst Burhan Gün door naar het COA. 

c. N.a.v. de duur van de opvang legt Dick Wijnoogst uit dat er een contract is voor acht maanden. Deze 
loopt 1 januari af. Er is een mogelijkheid om het contract dan nog met 4 maanden te verlengen. 
  

7. Lidl 
De wijkraad maakt zich zorgen over de verkeersafwikkeling zodra de Lidl weer opengaat. Als Lidl niet 
naar buiten uitbreidt (laad- en losplaats achterkant), hoeven zij ook niet voor extra parkeerplaatsen te 
zorgen. Helaas wordt de wijkraad niet meer door Lidl geïnformeerd dus zal de vraag van vele 
aanwezigen waarom het contract met het Chinese restaurant is opgezegd, niet beantwoord worden.  
Burhan Gün stelt voor om conform artikel 38 van het Reglement van Orde vragen aan het college te 
stellen. Het bestuur stuurt de vragen naar hem toe.  
 

8. De Entree/Vijverpark 
a. Na de zomervakantie gaan de eerste woningen van het Vijverpark in de verkoop. 
b. Ondanks gemaakte afspraken zijn er toch bomen in het gebied gekapt, nota bene tijdens het 

broedseizoen. Burhan Gün reageert dat hij hierover al vragen aan het college gesteld heeft conform 
de artikel 38 van het Reglement van Orde. 

c. Hans Hirs is uitgenodigd voor een bijeenkomst over de inrichting van het Vijverpark, Hij gaat er 
heen en kan misschien de gekapte bomen aanhangig maken. 
  

9. Openbare ruimte  

Antoinette Wijnoogst is naar het wijkgesprek geweest. Er waren onduidelijkheden over het tijdstip, 
waardoor ze heeft aangeschoven bij het wijkgesprek van de wijkraad Meerwijk. De volgende punten zijn 
ingebracht: 
a. Verzakkende bruggen Poelpolder: wordt opgenomen door Spaarnelanden en BAM wordt ingelicht. 
b. Het legen van afvalbakken: Schalkwijk krijgt hiervoor 1 fte. uitbreiding. 
c. Berenklauwen Poelpolder: wordt in fases aangepakt. 
d. Speeldernis: de gemeente erkent dat het geen succes is geworden. Ze gaan nu bedenken wat ze 

met die plek gaan doen. Wel is opgemerkt dat veel kinderen bij het water spelen en misschien kan 
de gemeente dat stuk bij het water verbeteren. 

e. De Buiten Beter App kan wel gebruikt worden, maar de gemeente garandeert niet dat de melding 
aankomt. 

f. De gemeente wil een rooilijn van 80 cm vanaf de woninggrens (het hek) instellen. De grond blijft 
van de gemeente, maar de bewoners worden geacht de strook te onderhouden.  

 
Overige punten 
g. Meerdere aanwezigen merken op dat de de vaste handhaver van Boerhaavewijk slecht bereikbaar 

en niet in de wijk zichtbaar is. Robin de Zwart neemt hierover contact op met Hakima Sallemine. 
h. Antoinette Wijnoogst stelt voor om weer een wijkschouw te houden met handhaving, de 

gebiedsbeheerder, corporaties, wijkagent en bewoners. Alle aanwezigen vinden dit een goed idee. 
In de wijkraadvergadering van september wordt een datum gepland.  
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10. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer:  
a. Er lopen gesprekken met de gemeente in het kader van het onderzoek van Goudappel Coffeng naar 

de drie kruispunten op de Amerikaweg. De gemeente heeft vastgesteld dat de drie kruispunten 
onder grote druk staan en er worden oplossingen gezocht. 

b. N.a.v. de brief van de vier wijkraden over de 30 – 50 km wegen heeft de gemeente actie 
ondernomen en een opinienotitie geschreven. Hierin zijn de wensen van de werkgroep Verkeer en 
Vervoer van Schalkwijk overgenomen. De wegen die 50 km worden, zullen eerst verkeersborden 
krijgen en eventueel kleine aanpassingen. Zodra een weg aan herinrichting toe is wordt de weg 
ingericht volgens de normen van 50 km wegen. 

c. VO Europaweg: Omdat de gemeente minder verkeerslichten wil, hebben ze voorgesteld om de 
Europaweg opnieuw in te richten met rotondes. Echter zijn ze nu van plan om toch verkeerslichten 
aan te brengen voor de bus van Connexxion. De fietsers en scooters vallen buiten deze 
verkeerslichten, maar dat levert een vreemde voorrangssituatie op. De werkgroep Verkeer wil 
Vervoer verharde voetpaden aan beide zijden van minimaal 1,50 breed zodat ook mensen met 
rollator, scootmobielen e.d. gebruik van het pad kunnen maken. Donderdag zal Hugo Visscher van 
wijkraad Europawijk inspreken in de commissie. 

d. De werkgroep organiseert een fietslichtenactie in het najaar. De wijkagent tipt om contact op te 
nemen met Veilig NL en de ANWB. Hij wil graag bij de actie aanwezig zijn.  
 

Groen: 
a. Het was mooi weer op de Lentefrisactiedag, maar het was niet zo druk als andere jaren. Dit kan 

komen doordat er tegelijkertijd een bazaar bij de R. Steinerschool was en een markt bij de moskee 
in Parkwijk. Dick Wijnoogst zal aan de communicatiemedewerker van het GOB vragen of ook 
scholen, kerken etc. meegenomen kunnen worden in de gebiedscommunicatiekalender.  

b. Volgend jaar wordt bekeken of de Lentefrisactie een andere invulling kan krijgen nu de corporaties 
niet meer mee kunnen financieren.  Adriënne Rijk komt met het idee om de kinderen zaadjes in 
bloempoten te laten planten en deze op de scholen te laten groeien. Zo worden de ouders ook 
betrokken.  

11. Organisaties  
Stichting Samen Haarlem: niet aanwezig  
 

12. Verslagen 
Het Vier wijkradenoverleg van 23 mei:  
a. Het college heeft besluiten genomen over de diverse bouwplannen in Schalkwijk. De markt trekt 

weer aan. 
b. Het krantenartikel over het echtpaar dat in het buitenland woont en in Haarlem een sociale 

huurwoning heeft, heeft commotie in de Marokkaanse gemeenschap gegeven. 
c. Vanuit Placemaking en de VvE winkelcentrum Schalkwijk is het idee ontstaan om het dak van de 

parkeergarage in de zomer te gebruiken voor cultuur, muziek, chillen, sport etc. Er komt een podium 
met een goede geluidsinstallatie, een rieten schutting en kunstgras. Het winkelcentrum faciliteert 
de plek, maar organiseert geen activiteiten. Er is een groep waar Dock, de gemeente, Triple ThreaT, 
de wereldmuziekschool en Peacockevents in zitten en waar iedereen die iets wil organiseren kan 
aanschuiven. De direct omwonenden worden per brief op de hoogte gebracht en er wordt in 
Schalkwijk geflyerd om bekendheid aan de activiteiten op het dak te geven. 

d. Okrah Donkor, oprichter van Triple ThreaT heeft in het vier wijkradenoverleg verteld over zijn 
organisatie. Ze bereiken veel jongeren door middel van  basketbal, dans en creatieve activiteiten.  

e. Er is nog niet voldoende budget voor Mijn Schalkwijk, editie december 2016. Er moeten 
advertenties geworven worden en misschien moet het blad op een ander papiersoort gedrukt 
worden.  
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f. De ambassadeurs van Spaarnelanden zijn begonnen. Het project levert veel extra meldingen op en 
binnenkort zal Spaarnelanden een analyse maken over de soort meldingen (afval, groen, grijs) en uit 
welke buurten de meldingen komen.  

g. St. Jacob heeft 27 mei een gesprek met de wethouder gehad over het terrein van de 
Boerhaavekliniek en de ontsluiting van het terrein (fietspad). De wijkraad is nog niet op de hoogte 
gebracht van de uitkomsten. 

 
13. Redactie  

De website is verouderd. Om de website up to date te houden is technische support nodig. Het bestuur 
denkt erover om een nieuwe website te laten maken die zelf makkelijk bijgehouden kan worden. 
  

14. Rondvraag 
Antoinette Wijnoogst meldt dat de bewoners rondom De Piramide een kijkje hebben mogen nemen bij 
de verbouwing. Het gaat erg mooi worden. 
Adriënne Rijk vraagt of er bij de afritten van de stoepen een gele band kan komen, zodat auto’s daar 
niet parkeren? Robin de Zwart zal deze signalering doorzetten naar handhaving. 
Adriënne Rijk vraagt wie de speeltuin onderhoudt? Hans Hirs antwoordt dat de speeltuin van Dock is en 
dat hij en Dick Wijnoogst af en toe maaien en de afvalbakken legen. Adrienne Rijk stelt voor om 
zaaigoed in de randen van de speeltuin uit te strooien.  
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
 
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 6 september 2016 
 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ septembereditie is 30 augustus. 
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  
 
 

 Datum Actie Wie wanneer 

A 5-1-16 Navragen MOR lijst wanneer afgehandeld  i.g.h.* 

B 2-2-16 Stukje Boerhaavelaar daling inbraken en cijfers Ahmed Eind 
maart 

C 1-3-16 Handleiding Whats App buurtpreventie op website 
wijkraad 

Robin  

D 3-5-16 Verkeerspaaltjes op stoep einde Prof. Donderslaan Wim i.g.h. * 

E 3-5-16 Punten wijkgesprek: 

 Slechte verlichting fietspaden 

 Bruggen Poelploder 

Wim  

F 3-5-16 Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en 
Wamstekerstraat 

Werkgroep 
Groen 

i.g.h.* 

G 7-6-16 Vragen over Lidl naar Burhan Gün sturen (artikel 38) Bestuur  

H 7-6-16 Contact Hakima Sallemine bereikbaarheid en 
zichtbaarheid vast handhaver 

Robin  

I 7-6-16 Datum plannen wijkschouw  6 sept 

J 7-6-16 Vragen of scholen, kerken etc. ook in de 
gebiedscommunicatiekalender kunnen 

Dick  

K 7-6-16 Parkeren voor stoepafritten aan handhaving 
doorgeven 

Robin  

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