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

NOTULEN JAARVERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK

Datum: 3 april 2018

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: Ringvaart

Aanwezig wijkraad: Hans Hirs (voorzitter), Antoinette Wijnoogst (penningmeester) Frits van der Ploeg
(vicevoorzitter), Cees Hoff, Agnes Lommerse, Adriënne Rijk en Dick Wijnoogst.
Afwezig wijkraad: Robin de Zwart (secretaris), Kick Weber
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.
Mededelingen:
Mevrouw Walters en mevrouw Van de Branden, beide voorzitter van de wijkraad Boerhaavewijk
geweest en de heer Bielas, lid van de klankbordgroep Schalkstad zijn onlangs overleden.
2. Wijkraad Boerhaavewijk
De wijkraad Boerhaavewijk is gebaseerd op de verordening op de wijkraden, gepubliceerd in het
gemeenteblad op 9 juli 2015 onder registratienummer 61894. De wijkraad behartigt de belangen
van de bewoners.
Wijkraad Boerhaavewijk had in 2017 negen leden, waarvan vier in het Dagelijks bestuur.
Op 3 april 2018 vertrekt de secretaris Robin Zwart. Zijn taken worden overgenomen door
Aad Blankert. Beide heren kunnen vanavond niet aanwezig zijn. De wijkraad zal nog op passende
manier afscheid nemen van Robin Zwart.
3. Jaarverslag 2017
Referentie: ‘Jaarverslag 2017’ (gepubliceerd in de Boerhaavelaar van maart 2018)
Hans Hirs, voorzitter, licht het jaarverslag toe.
N.a.v. de Werkgroep Verkeer en Vervoer: De opinienota 30 – 50 km die gemaakt is n.a.v. het
beargumenteerde verzoek van de vier wijkraden van Schalkwijk, is door de gemeenteraad
vastgesteld. Kort gezegd komt het erop neer om de ontsluitingswegen 50 km te maken, behalve
bij scholen en de rest 30 km, zoals nu het geval in Molenwijk is. De werkgroep denkt met een
uniforme inrichting voor heel Schalkwijk het voor alle weggebruikers veiliger te maken. Een groep
bewoners van Europawijk willen echter dat de Engelandlaan 30 km blijft. Zij hebben voldoende
handtekeningen verzameld, waardoor de gemeenteraad hun bezwaar moet bespreken.
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Vragen en opmerkingen
N.a.v. Groen wordt gevraagd naar de conclusies en het vervolg van het bomenplan van Schalkwijk.
100 bewoners waren vorig jaar uitgenodigd om hierover mee te denken, maar sindsdien is er niets
meer over gehoord. Michel de Graaf gaat het na.
4a. Boerhaavekliniek
11 april houdt de gemeente een inloopavond over de Boerhaavekliniek. Er zijn plannen om de
kliniek voor een gedeelte open te houden om mensen met een GGZ-achtergrond een tijdelijke
plek te geven. De wijkraad is hier niet blij mee, want er waren duidelijke afspraken gemaakt voor
opvang voor de duur van 1 jaar. De wijkraad wil dat St. Jacob aan de nieuwbouw begint.
Mochten de omwonenden er echter geen bezwaar tegen hebben, dan zal de wijkraad zich daarbij
aansluiten. De omwonenden hebben al een uitnodiging voor 11 april gekregen.
4. Financieel jaarverslag 2017
Referentie: ‘Het financieel verslag 2017 en de begroting 2018’ (gepubliceerd in de Boerhaavelaar
van maart 2018.)
Antoinette Wijnoogst, penningmeester, licht de financiële stukken toe. Wie meer inzicht wil
hebben in de uitgaven kan met haar een afspraak maken.
Vragen en opmerkingen
- De begroting van 2018 is gebaseerd op hetzelfde bedrag als 2017, terwijl er meer mensen in
Boerhavewijk zijn komen wonen (De Entree en Vijverpark). De wijkraad heeft dus meer geld
nodig. Michel de Graaf beaamt dat het geld elk jaar aangepast wordt op het bewonersaantal
en Antoinette Wijnoogst gaat hier achteraan.
- De wijkraad moet door een beroepskracht ondersteund worden. Er komen duizenden nieuwe
mensen in de wijk wonen en de wijkraad moet zich profileren, zodat alle bewoners weten dat
er een wijkraad is die hun belangen behartigt. Als de gemeente het imago van Boerhaavewijk
wil verbeteren dan moet zij dit faciliteren. Hans Hirs legt uit dat de wijkraad in het verleden
door een beroepskracht werd ondersteund, maar deze is wegbezuinigd.
- Uitleg initiatievenbudget: er is een bedrag van € 230.000 voor alle Haarlemmers. Alle
Haarlemmers met een idee voor hun buurt of wijk kunnen geld bij de gemeente aanvragen om
dit idee werkelijkheid te laten worden.
5. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
a. De Kascommissie 2017 bestaande uit Gerard Hameteman en Han Cramer hebben de
beschikbare gestelde stukken aangaande de financiën van de wijkraad Boerhaavewijk over het
jaar 2017 bestudeerd en zij kunnen zich geheel verenigen met de verstrekte stukken en cijfers.
De kascommissie adviseert de jaarvergadering decharge aan de penningmeester te verlenen.
De jaarvergadering neemt dit advies over.
b. Han Cramer treedt na zijn zittingstermijn uit de kascommissie. Babs Slottje meldt zich aan.
Gerard Hameteman en mevrouw Slottje vormen de kascommissie voor 2018.
c. Ook de gemeente heeft de financiële stukken gecontroleerd en goed bevonden.
6. Wijkraadverkiezing
a. De voorzitter stelt het bestuur en de leden van de wijkraad aan de vergadering voor.
Voorzitter:
Hans Hirs
Penningmeester:
Antoinette Wijnoogst
Secretaris:
Aad Blankert
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Vicevoorzitter:
Frits van der Ploeg
Leden:
Cees Hoff, Agnes Lommerse Adriënne Rijken Dick Wijnoogst.
b. Kick Weber vertrekt per 3 april 2018 uit de wijkraad.
c. Yvonne Blankert stelt zich kiesbaar, waarmee de vergadering akkoord gaat.

Presentatie Spaarnelanden: taken en werkwijze
Toelichting van Marieke van der Kaa en Hans Verweij.
Voorafgaand aan de presentatie vertelt Marieke van der Kaa dat Spaarnelanden met een nieuw
project bezig is en wel de mogelijkheid om straks een elektrische auto met 4 à 5 bewoners te
delen. Spaarnelanden onderhoudt de auto’s. Wie hierin geïnteresseerd is kan zich melden bij
Marieke van der Kaa.
-

-

-

-

Aan de hand van een PowerPointpresentatie legt Marieke van der Kaa uit wat beeldgericht
werken is, wat A, B, C, D of E-kwaliteit is en in welke gebieden (wijk, centrum, buitengebied
etc.) aan welke kwaliteitseisen moet voldoen. De gemeenteraad heeft deze keuze bepaalt.
N.a.v. groen: bewoners hebben de mogelijkheid om boomspiegels, perkjes en dergelijke te
adopteren. Zij worden dan ondersteund door Spaarnelanden.
Zaken in de openbare ruimte altijd melden via de gemeente. Dan komt het bij de juiste
organisatie terecht.
Duocontainers: alleen voor woningen met een voortuin of achtertuin met een achterom. Een
groot gedeelte van Boerhaavewijk heeft al duocontainers. Vanaf 21 mei krijgen ook de laatste
straten een duocontainer. Deze straten zij te smal voor de normale afvalwagen, maar
inmiddels is er een smallere afvalwagen aangeschaft. De duocontainer is verplicht.
Renovaties: Spaarnelanden heeft nauw contact met de corporaties. Als er bijvoorbeeld ergens
een renovatie is, zal Spaarnelanden ervoor zorgen dat de openbare ruimte er netjes uit blijft
zien.
23 mei is er een opruimactie bij de Lidl in samenwerking met de corporaties, de wijkraad en
Spaarnelanden. Iedereen kan hieraan meedoen. Aanmelden bij Spaarnelanden.

Vragen en opmerkingen
- Alle bewoners van Haarlem betalen hetzelfde bedrag aan reinigingsgeld en daarom wordt niet
begrepen waarom het centrum aan hogere kwaliteitseisen moet voldoen dan Schalkwijk.
- De bladeren die in de herfst van 2017 zijn gevallen, lagen in februari nog in de straat met het
gevolg dat de rioolafvoeren verstopte.
- Waarom neemt Spaarnelanden het afval dat naast de prullenbakken staat niet mee?
- Drie weken geleden zijn door Spaarnelanden bomen gesnoeid en de afgesnoeide takken zijn
op het grasveld langs de Zuidtangent gelegd. Deze takken liggen er nu nog. Waarom zijn die
niet direct na het snoeien meegenomen? Marieke van der Kaa antwoordt dat dit soort zaken
gemeld kunnen worden, waarop vervolgens gereageerd wordt dat men dit niet doet, omdat
het gewoon direct door Spaarnelanden meegenomen dient te worden.
Ambassadeurs en Wijkteams
Vrijwilligers kunnen als ambassadeur namens Spaarnelanden optreden. De ambassadeurs krijgen
een training van zeven dagdelen en gaan de wijk in om te signaleren en bewoners te informeren.
Twee jaar geleden is Spaarnelanden met elf ambassadeurs in Schalkwijk gestart, waarvan vier in
Boerhaavewijk. Nu zijn er 60 ambassadeurs over heel Haarlem. Zij zijn herkenbaar dor een licht- of
donkerblauwe bodywarmer of polo.
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Ook heeft Spaarnelanden wijkteams. In deze teams zitten vrijwilligers en mensen met een afstand
op de arbeidsmarkt. Een meewerkend voorman begeleidt deze teams. In heel Haarlem zijn vijf
wijkteams actief waarvan 1 in Schalkwijk. Het resultaat van deze teams is dat al verschillende
mensen inmiddels een arbeidscontract bij Spaarnelanden hebben.
Vragen en opmerkingen
- De wijkraad wil graag met de ambassadeurs kennis maken en eventueel hun voorstellen in de
Boerhaavelaar. Hans Verweij neemt dit mee.
- De stoep voor de Ringvaart ziet er slecht uit. Hans Verweij zal aan een ambassadeur vragen
een foto te maken en een signalering te doen.
- Bij de Middenkochdoorgang liggen vier tegels scheef, waardoor iemand met een rollator er
niet door kan. Dit is gemeld, maar Spaarnelanden kon de plaats niet vinden. Nogmaals
uitgelegd waar het is en tot nu toe is het nog niet opgelost. Hans Verweij neemt dit mee.
- Er ligt veel zwerfafval in de struiken van de perken. Spaarnelanden schoffelt wel, maar laat het
zwerfafval liggen. Neemt Hans Verweij mee.
- Al lang geleden is er een melding gedaan over vaten in de Poelpolder, maar tot op heden nog
niets gebeurt. Hans Verweij neemt dit mee.
- Kan er een veegwagen mee met de grasmaaitractor? De tractor laat een grasspoor op de
stoep achter wat de stoep glad maakt. Hans Verweij vindt dit een communicatieprobleem
tussen het team groen en grijs.
- Geeft Spaarnelanden voorlichting op scholen? Hans Verweij antwoordt met ja. Het is
belangrijk dat kinderen leren om afval te scheiden en rommel op te ruimen. Het gaat ook
steeds meer aanslaan bij de kinderen.
- Wegens bouwwerkzaamheden zijn rijplaten gelegd op het gras en de perken langs de F. van
Adrichemlaan. Gaat Spaarnelanden dit weer in oorspronkelijke staat brengen?
Marieke van der Kaa legt uit dat Spaarnelanden niet altijd op de hoogte wordt gebracht van
werkzaamheden in een wijk en kan dan ook niet weten dat er iets hersteld moet worden.
- Hoeveel prioriteit heeft een melding van een dode zeemeeuw bij een kinderspeelplaats? Na
vier dagen heeft de melder zelf de meeuw opgeruimd.
- Tip: laat de melder weten waarom iets niet meteen wordt opgepakt, dat voorkomt frustratie
en kwaadsprekerij over Spaarnelanden.
- Bij het PEN-huisje op de Roordastraat zijn de plantjes uit het perk gehaald. Wanneer wordt dit
hersteld? Hans Verweij neemt dit op.
- Er ligt veel zwerfafval in het park bij de Boerhaavekliniek en langs de Amerikaweg.
Ter afsluiting van de presentatie zeggen Marieke van der Kaa en Hans Verweij dat melden erg
belangrijk is en dat iedereen dat vooral moet blijven doen. “We zijn allemaal verantwoordelijk
voor een schone wijk.”
7. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
8. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de jaarvergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng
en nodigt iedereen nog uit voor een drankje en een hapje.
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