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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 1 mei 2018
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:
Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), A. Blankert (secretaris),
Y. Blankert, C. Hoff en A. Rijk
H. Cramer, J. Cramer, G. Hameteman, M. Mounji (Stg. Samen Haarlem),
W. Nunnikhoven, S. van den Raadt (Trots Haarlem) en B. Slottje.
P. van der Beek (Christen Unie), I. Hameteman C. Hoff (wijkraadslid), R. Reeuwijk.
A. Wijnoogst (penningmeester), D. Wijnoogst (wijkraadslid) en R. de Zwart.
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post maart en april 2018
N.a.v. de toename lesauto’s nabij het CBR: de omwonenden hebben hierover zelf contact met het CBR.
4. Verslag wijkraadsvergadering 6 maart 2018
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:
De wijkagent: de nieuwe wijkagent is wegens ziekte nog niet begonnen. Bij problemen kan naar
Guus van Thiel, de operationeel expert gevraagd worden via 0900-8844.
5. Verslag jaarvergadering 3 april 2018
Tekstueel en n.a.v. geen opmerkingen. Het verslag wordt op de jaarvergadering van 2019 vastgesteld.
6. Wijkpolitie/Handhaving
Via de mail van Kitty van Tooren:
a. Jeugdoverlast: diverse locaties op de hotspotlijst, deze worden meegenomen in de surveillance, erg
rustig, geen bijzonderheden waargenomen.
b. Hondenoverlast: wordt regelmatig meegenomen in de surveillance, geen bijzonderheden.
c. Parkeren: bij en rondom de Lidl wordt dit dagelijks meegenomen. Er wordt veel bekeurd en
gewaarschuwd.
d. Afval: handhaving rijdt vier dagdelen per wijk samen met Spaarnelanden. Een paar locaties staan
op de afvalhotspotlijst. Er wordt regelmatig gewaarschuwd en bekeurd.
e. Duiven voeren aan de Louis Pasteurstraat: de wijkhandhaver gaat langs de betreffende voor een
waarschuwend gesprek.
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7. Lidl en directe omgeving
23 mei een schoonmaakactie met Spaarnelanden, corporaties, scholen en twee handhavers. Bewoners
mogen uiteraard ook meedoen
8. Entree/Vijverpark
a. Op het aankomend overleg met de vier voorzitters en de gemeente zal Hans Hirs vragen waarom
het fietspad bij de brug ook in het weekend als er geen werkverkeer is, is afgesloten?
b. Frits van der Ploeg vertelt dat er een nieuw watergemaal in het Vijverpark wordt gebouwd voor de
overslag van het water van het Vijverpark en de volkstuinen. Dit is nodig omdat de Poelpolder
hoger ligt.
Het water van de Entree West en Entree Oost staan niet met elkaar in verbinding. Er zou een
duiker onder de Amerikaweg komen, maar dit bleek niet noodzakelijk te zijn wegens de
maatregelen die Rijnland genomen heeft voor de gehele waterafvoer van Schalkwijk.
9. Poort van Boerhaave
Boerhaavekliniek: de wijkraad is mondeling medegedeeld dat de opvang van GGZ-cliënten niet
doorgaat. Dit heeft ook in de krant gestaan. Op de bewoners informatieavond bleken de bewoners veel
overlast te hebben van de huidige opvang. De omwonenden zijn echter nooit met hun klachten naar de
wijkraad gekomen. Jur Botter zal nog met de bewoners een schouw lopen n.a.v. hun klachten.
Sander van den Raadt vraagt zich af of de bewoners op de hoogte zijn van de wijkraad en stelt voor om
de bewoners per brief op de hoogte te stellen van het bestaan van de wijkraad.
De wijkraad gaat nu vragen wat er met het gebouw gaat gebeuren.
10. Openbare ruimte
a. 19 september is er een wijkschouw van 13.00 tot 15.00 uur en 20 september is er een gesprek met
de gemeente n.a.v. de signalen die opgedaan zijn met de schouw.
b. Peter van der Beek meldt dat Spaarnelanden niets aan het groenperkje van het Penhuisje aan de
Roordastraat gaat doen. Waarschijnlijk is deze grond van een corporatie. Hans Hirs neemt dit mee
naar het overleg met de gemeente.
c. Adriënne Rijk vraagt wie het water bij het winkelcentrum schoon hoort te houden? Hans Hirs
antwoordt dat dit Rijnland is.
11. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer Schalkwijk van 18 april
a. Onderzocht wordt of er een fietsverbinding (tunnel) kan komen tussen het Reinaldapark en
Boerhaavewijk (verbinding Fuikvaartpad / Krekelpad). Er komt dan ook een fietspad door de
Poelpolder over het oude treinspoor.
b. Scholenstrook (van F. van Adrichem tot Spaarne): Er is een informatiebijeenkomst geweest in
januari en de aanwezige wijkraadsleden van Europawijk en Boerhaavewijk zijn enthousiast over de
plannen.
c. Kruispunten Entree: de werkgroep houdt in de gaten of de gemeente niet teveel naar de
nieuwbouwgebieden apart kijkt, maar naar het totaal van alle nieuwbouwontwikkelingen in
verband met de doorstroming van het verkeer.
d. Lesproject ‘Gezien worden’ voor de basisscholen groep 8. De werkgroep is met de voorbereidingen
gestart en in oktober/november zullen de lessen gegeven worden.
Groen:
a. De bomen in de wijk zijn gesnoeid. Het is even schrikken, maar als het goed is groeien ze allemaal
weer uit.
b. Lentefrisactie was weer zeer geslaagd.
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12. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg van 16 april
a. Er is gesproken over de huisvesting van GGZ-cliënten in de Boerhaavekliniek. Voor het resultaat zie
agendapunt 9.
b. Ontwikkeling Spaarne Gasthuis en gebied:
• Parkeren uit het zicht door dit onder de grond of in een parkeergarage te doen.
• De mogelijkheden voor de bouw van een kleiner ziekenhuis wordt bekeken.
• Het ziekenhuisterrein wordt toegankelijker. Meer verbindingen naar het gebied en een fietswandelverbinding naar Schalkwoud en het winkelcentrum.
• Het wordt een logistieke puzzel om het oude ziekenhuis draaiende te houden terwijl het
nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd.
• Het gebied krijgt aansluiting met de Europaweg. De Europaweg wordt een stadsstraat met
wooncomplexen van 4 à 8 lagen hoog en in de noordoosthoek een gebouw van 41 meter hoog.
Sander van den Raadt stelt voor om minder groen in dit gebied te planten en in de plaats daarvan
meer parkeerplaatsen te bieden. Hij vindt het groen genoeg in de Boerhaavewijk, terwijl er een
tekort aan parkeerplaatsen bij het ziekenhuis is. Hij maakt zich zorgen dat betaald parkeren in
Boerhaavewijk ingevoerd wordt, gezien de gehanteerde parkeernormen voor huurwoningen. Ook
is hij bang dat straks bewoners uit het centrum hier komen parkeren en de bus naar het centrum
nemen.
c. Politie: stijgende lijn van inbraken in geheel Haarlem, maar voor Schalkwijk valt het mee op
Molenwijk na.
Stichting Samen Haarlem
a. 22 april was er een bijeenkomst over het zelfvertrouwen van je kind: hoe je kind te stimuleren, hoe
je kind aandacht te geven, hoe je in gesprek kan gaan met je kind en waar je hulp kan vragen. 29
april was er een tweede bijeenkomst om dieper op de materie in te gaan.
b. Er komt een bijeenkomst over hoe om te gaan als je kind homoseksueel is. Datum wordt nog
bekend gemaakt.
13. Redactie
a. Frits van der Ploeg gaat met de accountmanager van Meo (verzorgt de opmaak van de website en
de Boerhaavelaar) in gesprek om de website te verbeteren.
b. Datum kopij voor de nieuwe Boerhaavelaar is 1 augustus.
c. Ook de glossy HRLM heeft artikelen van de redactie van de Boerhaavelaar geplaatst. De glossy is
vandaag uitgekomen en volgende week worden exemplaren in De Ringvaart neergelegd.
d. Adriënne Rijk gaat vragen of de taalcoaches mensen uit Boerhaavewijk kunnen stimuleren om
stukjes voor de Boerhaavelaar te schrijven.
14. Rondvraag
Kennemerhart via de mail: 15 mei opent Jur Botter in de Ringvaart het dagcentrum Kennemerhart en
ontmoetingscentrum Schalkhart in Schalkweide.
Adrienne Rijk vraagt hoe de vrijmarkt op Koningsdag was? Hans Hirs antwoordt dat het zeer geslaagd
was en vertelt wat de vrijwilligers en scoutinggroep Marco Polo allemaal hebben gedaan.
Gerard Hameteman vertelt dat er 17 juni vanaf 10.00 uur een open dag van de volkstuinen langs de
weg naar Vijfhuizen is. Er komen kraampjes om kruiden, planten en hapjes van alle culturen te
verkopen.
Sander van den Raadt vraagt of het volkstuincomplex Poelvreugde ook een gemaal kan krijgen.
Frits van de Ploeg legt uit dat daar een pomp is en het bestuur van het volkstuincomplex kan uitleggen
hoe deze pomp werkt.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De eerstvolgende wijkraadvergadering is 5 juni
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Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 1 augustus najaarseditie
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Actielijst

A

Datum
3-5-16

Actie
Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en
Wamstekerstraat

Wie
Werkgroep
Groen

Wanneer
i.g.h.*

B

12-12-17

C

6-3-18

Isabella
Kelder
Hans

Onbekend /
navragen
Na 24 maart

D
E
F

6-3-18
6-3-18
6-3-18

Allen
Allen
Dick

i.g.h.
i.g.h.

G

6-3-18

H

4-4-18

I

4-4-18

J

4-4-18

K

4-4-18

L
M
M
N

4-4-18
4-4-18
4-4-18
1-5-18

O
P

1-5-18
1-5-18

Navragen waarom er geen gele streep bij
Roordastraat komt
Guus van Thiel vragen of de wijkagent de
wijkraadvergadering kan bijwonen
Aanhangwagen bij R. Kochlaan
‘marktkar’ tegenover Boerhaavekliniek
Nagaan of er een huurwoning in de wijk te koop
staat
Meldingenlijst bij GOB opvragen en checken of de
tikker voetgangerslicht Zuid tangent op de lijst
staat
Nagaan vervolg bomenplan Schalkwijk (100
bewoners waren uitgenodigd)
Extra wijkraadgelden aanvragen i.v.m. groei
bewonersaantal
Regelen kennismaking ambassadeurs
Spaarnelanden en wijkraad
Ambassadeur vragen foto te maken van stoep voor
de Ringvaart en een signalering te doen
Vier scheve stoeptegels doorgang Middenkoch
Zwerfafval in de struiken van de perken opruimen
Vaten in de Poelpolder
Vragen waaromfietspad bij brug
Vijverpark/Boerhaavelaan ook in het weekend is
afgesloten
Wijkschouw 13.00 – 15.00 uur
Groenperkje Penhuisje Roordastraat

Hans

Michel de
Graaf
Antoinette
Hans Verweij
Hans Verweij
Hans Verweij
Hans Verweij
Hans Verweij
Hans

Allen
Hans

Overleg 4
voorzitters en
gemeente
19 sept
Overleg 4
voorzitters en
gemeente

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