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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 6 september 2016  Tijdstip: 20.00 uur Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester), R. de Zwart (secretaris), 

F. van der Ploeg (vicevoorzitter), C. Hoff, A. Lommerse en D. Wijnoogst. 
Aanwezig gasten:  P. van der Beek (bewoner en Christen Unie),  H. Cramer, J. Cramer, A. Elshiwy 

(wijkagent en tot agendapunt 8), L. Joosten, G. Hameteman, I Hameteman, 
M. Mounji (Stg. Samen Haarlem), W. Nunnikhoven, A. Ramsodit (PvdA), A. Rijk, 
P. Schouten en I. Snijder  

Afwezig met bericht: A. Blankert, Y. Blankert en K. Weber (wijkraadslid)  
Notulist: Joke van Wittmarschen  
 
     

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Mededeling 
a. Joop Theunissen, voorzitter van de wijkraad Slachthuisbeurt is overleden na een noodlottig 

ongeval op de oversteek van de Schipholweg. Hij heeft er lang voor gestreden om deze oversteek 
te verplaatsen wegens de onveilige situatie (zie ook agendapunt 10a) 

b. Zaterdag 1 oktober is er voor alle wijkraadsleden van Schalkwijk een bijeenkomst in de Laan van 
Berlijn. Aanvang 10.)) uur. Antoinette en Dick Wijnoogst melden zich voor deze bijeenkomst af.  

 
2. Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post juni, juli en augustus 2016 
N.a.v. de melding aan Spaarnelanden over de berenklauw: Spaanelanden verwijdert de berenklauw wijk 

voor wijk. Boerhaavewijk was laat aan de beurt. Het deel in de Poelpolder wat door de boer wordt 

gepacht, moet de boer zelf weghalen. 

4. Verslag wijkraadsvergadering 7 juni 2016 
Tekstueel: geen 
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 
 
N.a.v.:  
a. Peter van de Beek heeft bij het chinees restaurant navraag gedaan over het opzeggen van het 

contract en volgens hem is het contract niet opgezegd.  
b. N.a.v. de ambassadeurs: het bestuur gaat na wie er in de Boerhaavewijk ambassadeur is en zal hen 

uitnodigen voor de wijkraadvergadering.  
 
Actielijst 
a. Stukje voor de Boerhaavelaar over daling van de inbraakcijfers mag van de actielijst. 
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b. Handleiding WhatsApp buurtpreventie op website wijkraad: er komt een nieuwe website (zie 
agendapunt 13d). In de Boerhaavelaar komt een artikel over de WhatsApp actie. Actie kan van de 
lijst. 

c. Punten wijkgesprek: toevoegen: fietspad langs busbaan komende uit Vijfhuizen 
d. Vragen over Lidl m.b.t. artikel 38 procedure: kan van de lijst.  
e. Onzichtbaarheid vaste handhaver: Robin Zwart heeft een mail naar Hakima Sallemine gestuurd. Zij 

heeft het opgenomen. Rob Amsterdam is al paar keer bij de wijkraad op de woensdagmiddag langs 
geweest. Ook rijden de handhavers incognito in de wijk. Kan van de lijst. 

f. Robin Zwart heeft het parkeren voor stoepafritten aan handhaving doorgeven. Kan van de lijst.  

5. Wijkpolitie   
a. In de zomervakantie waren er zes inbraken en 2 pogingen. 
b. Het donkere dagen offensief komt er weer aan. De wijkagent vraagt iedereen alert te zijn. 
c. Opmerking over een signalering van een auto met twee personen erin en gereedschap. De politie is 

gebeld maar kwam niet. Er is in de betreffende straat een poging tot inbraak gedaan. De wijkagent 
neemt het op.  

d. Melding van problemen op het kruispunt Amerikaweg / Kennedylaan. Voor fietsers is het 
onduidelijk hoe er voorrang verleend moet worden bij de stoplichten en de stoepen zijn niet 
rollatorvriendelijk. Afgesproken wordt het kruispunt in de gaten te houden, tot het klaar is.  
 

Handhaving 
Hangjongneren Pasteurstraat en de kleuterschool. Dick Wijnoogst neemt dit mee naar het Vier 
wijkradenoverleg.  

 
6. Vluchtelingenopvang Boerhaavekliniek. 

De opvang gaat niet door.  
 

7. Lidl  
a. Het parkeren zorgt voor een onveilige situatie en de wijkagent vraagt de wijkraad om hierover in 

contact met de gemeente te gaan, want hij denkt dat veel surveilleren en handhaven het probleem  
niet zal oplossen.   

b. Vele aanwezigen komen met voorbeelden waarbij automobilisten agressief verkeersgedrag tonen 
en fietsers de stoep op vluchten.  

c. De wijk is er de dupe van,  dat de gemeente en Lidl er samen nog niet uit zijn. 
d. Afgesproken wordt dat de wijkagent handhaving vraagt om vele uren en dagen te handhaven. De 

wijkagent overlegt met zijn collega’s verkeer om vervolgens advies aan de gemeente uit te brengen 
en de wijkraad stuurt een brandbrief naar gemeente.  

e. Artie Ramsodit adviseert om in te spreken.  
f. Een oplossing zou zijn om de 20 à 30 weggehaalde  parkeerplaatsen in de E. Jennerstraat terug te 

brengen.  
 

8. De Entree/Vijverpark 
Ze zijn begonnen om de grond bouwklaar te maken. 

  
9. Openbare ruimte  

a. Er staan te weinig afvalbakken voor de hondenpoep en de afvalbakken die er staanworden te 
weinig geleegd. 

b. Er komt een artikel in de Boerhaavelaar over het bijhouden van onkruid op de eigen stoep. 
c. Bomen: diverse aanwezigen hebben meldingen gedaan over dode bomen en loshangende takken. 

Het lijkt erop dat de meldingen niet worden opgepakt, wat erin resulteert dat bewoners niet meer 
gaan melden. Dick Wijnoogst neemt dit mee naar het Vier wijkradenoverleg.  

d. Alleen op de hoofdwegen krijgen de lantaarnpalen ledverlichting.  
e. In de Boerhaavewijk wordt de riolering doorgespoten.  
f. Op de facebookpagina van Schalkwijk staan vaak berichten over wat er gaat gebeuren in de wijk.  
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10. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer:  
a. De oversteek Schipholweg staat al een jaar op de agenda van de werkgroep. Voordat de wethouder 

dit wil aanpakken, wil ze eerst wachten op het politieonderzoek wat plaats vindt n.a.v. het ongeluk 
(zie agendapunt 1a). De werkgroep wil hier niet op wachten. Er is al een notitie uit 2011 van 
voormalig wethouder Van Doorn, waarin staat dat de oversteek weg moet. Roel Schaart gaat 
namens de werkgroep inspreken.  

b. Fietsen met licht: de werkgroep wil een actie voor groep 8 van de basisscholen organiseren door 
fietslichtjes met het logo van de vier wijkraden uit te delen. Mogelijkheden om dit te financieren 
zijn De ANWB, Veilig Verkeer Nederland of het leefbaarheidsbudget. Dick Wijnoogst vraagt hoe de 
wijkraadsleden hier tegenover staan? Inge Snijder stelt voor om ook groep 7 mee te nemen want zij 
doen het fietsexamen. Dick Wijnoogst reageert, dat de werkgroep met de scholen zal  overleggen 
over de te bereiken groepen.  

c. De werkgroep gaat in Hoofddorp kijken naar de dynamische zebrapaden (met 
waarschuwingsledlichten).  

d. VO Europaweg: veel wensen van de vier wijkraden zijn binnengehaald, maar een verkeersremmend 
verkeerslicht voor de bus blijft, anders zal de Provincie geen geld geven.  

e. Bernadottelaan: komende uit Boerhaavewijk na de Aziëweg rijden de weggebruikers in een trechter. 
De fietsstrook loopt ernaast, waardoor de auto’s de fietsers niet kunnen passeren. Connexxion 
schijnt ook al geklaagd te hebben.  

f. Alternatief parkeerbeleid Haarlem: de werkgroep voelt zich niet geroepen om invloed uit te 
oefenen op dit plan, omdat de werkgroep het besluit heeft genomen tegen betaald parkeren in 
Schalkwijk te zijn. 
 

Groen: 
Er zijn nog geen notulen van het wijkgesprek van mei. Antoinette Wijnoogst gaat  hier achteraan. 
 

11. Organisaties  
Stichting Samen Haarlem:  

a. De hardloopgroep is weer begonnen op de woensdag en zondag. 
b. Project Jong Leiderschap: de jongeren organiseren een voetbaltoernooi. 
c. 24 september: burendag. 
d. 25 oktober: de hardloop Haarlem 
e. 30 oktober: de Heemstedeloop. 
f. 2, 9, 16 en 23 oktober zijn er bijeenkomsten in het kader van dialoog en respect. Thema is 

opvoeding. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.  
g. Adriënne Rijk complimenteert de stichting. Ze had een briefje gekregen met een 

telefoonnummer voor klachten bij overlast tijdens de Ramadan. Ze heeft moeten bellen, maar 
daarna waren de klachten direct opgelost.  

 
12. Verslagen 

Het Vier wijkradenoverleg van 4 juli:  
a. De voorzitters hebben namens de wijkraden afscheid genomen van Bernt Schneiders. 
b. De voorzitter van Meerwijk vond het jammer dat er opnieuw negatief over Schalkwijk in het 

Haarlems Dagblad was geschreven n.a.v. het gooien met stenen naar bussen. Afgesproken is om 
met de hoofdredacteur van het dagblad en de nieuwe burgemeester een gesprek te voeren om dit 
te doorbreken. 

c. Mijn Schalkwijk: de naam wordt Mijn Haarlem. Het doel is Schalkwijk te promoten onder alle 
Haarlemmers door het blad op diverse plekken in Haarlem neer te leggen. Gedacht wordt dat met 
deze naamgeving het blad eerder wordt meegenomen. De logo’s en de namen van de wijkraden van 
Schalkwijk komen op de voorpagina. In Schalkwijk wordt het blad in december huis aan huis 
verspreidt.   
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d. De gemeente heeft een plan van aanpak om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. In 
Schalkwijk komt voor een nog te bepalen buurt een pilot om te kijken hoe de wijkinfrastructuur 
voor de ouderen verbeterd kan worden en hoe de initiatieven die er zijn te versterken.  

e. St. Jacob en de gemeente zijn het eens met de bouwplannen op het terrein van de  
Boerhaavekliniek. 

 
13. Redactie  

a. Robin Zwart, Hans Hirs en Dick Wijnoogst hebben de Boerhaavelaar, die komende week verspreidt 
wordt, gemaakt. 

b. Ze vragen aan iedereen om stukjes te schrijven over de buurt, de buren e.d. Deze stukjes hoeven 
niet perfect te zijn, want ze worden geredigeerd. 

c. De lay-out van de krant is uitbesteed. Dat betekent dat een nieuwe redacteur minder werk aan de 
wijkkrant heeft.   

d. Het bureau dat de nieuwe lay-out van de wijkkrant heeft ontwikkeld zal ook de nieuwe website 
maken.  

 
14. Rondvraag 

Agnes Lommerse meldt dat zij de gemeente gevraagd heeft om waarschuwingssignaleringen bij afritten, 
zodat automobilisten hier niet zullen parkeren. Robin de Zwart heeft dit ook bij de gemeente gemeld 
(zie agendapunt actielijst f). 
Adriënne Rijk meldt dat Spaarnelanden de leeggemaakt afvalcontainers kris kras op de stoep terugzet, 
waardoor de kinderen gedwongen worden de straat op te gaan. Inge Snijder is het juist opgevallen dat 
Spaarnelanden de containers netjes terugzet.  
José Cramer mist de blindenmarkering in de stoepen bij het kruispunt Amerikaweg / Kennedylaan. Wim 
Nunninkhoven neemt dit mee naar het wijkgesprek.  
Cees Hoff: heeft vernomen dat de mensen van de volkstuinencomplex hun groen afval in de Poelpolder 
storten, omdat ze het niet meer op het complex mogen achterlaten, maar mee naar huis moeten 
nemen. Dick Wijnoogst neemt dit punt mee naar het Vier wijkradenoverleg.  
Adriënne Rijk vraagt wat er gebeurt met fietsen op de openbare weg die klaarblijkelijk geen eigenaar 
meer hebben. Antwoord: melden bij de gemeente. De fiets wordt gestickerd en vervolgens na vier 
maanden verwijderd.  
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
 
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 4 oktober 2016 
 
 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Mijn Haarlem’ decembereditie is 1 november 2016 
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  

  

mailto:boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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Actielijst 
 

 Datum Actie Wie wanneer 

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

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

C 3-5-16 
 
 
6-9-16 
6-9-16 

Punten wijkgesprek: 

 Slechte verlichting fietspaden 

 Bruggen Poelpolder 

 fietspad langs busbaan komende uit Vijfhuizen 

 Blindenmarkering kruispunt Amerikaweg / 
Kennedylaan 

Wim  

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

Werkgroep 
Groen 

i.g.h.* 

E 7-6-16 Datum plannen wijkschouw   

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

Dick  

G 6-9-16 Ambassadeurs Spaarnelanden uitnodigen voor 
wijkraadvergadering 

Bestuur  

H 6-9-16 Opnemen melding auto met 2 personen en 
gereedschap n.a.v. poging tot inbraak 

wijkagent  

I 6-9-16 Verkeerssituatie voor fietsers kruispunt 
Kenneydylaan / Amerikaweg 

wijkraad Zodra 
klaar is 

J 6-9-16 Lidl 
 Handhaving vragen om vele uren en dagen te 

handhaven bij Lidl 

 Overleggen collega’s verkeer om vervolgens 
advies aan de gemeente uit te brengen 

 Brandbrief naar gemeente.  

 
Wijkagent 
 
Wijkagent 
 
Wijkraad 

 

K 6-9-16 Notulen wijkgesprek mei opvragen Antoinette  

L 6-9-16 Meenemen naar 4 WRO  
 Storten tuinafval 

 Overlast jongeren Pasterustraat en kleuterschool 

 Bewoners melden niet, omdat melding niet 
wordt opgevolgd 

Dick 12 sept 

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


