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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 6 juni 2017  Tijdstip: 20.00 uur Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), R. de Zwart (secretaris), 

A. Lommerse en A. Rijk.  
Aanwezig gasten:  P. van de Beek (Christen Unie), A. Blankert, Y. Blankert, P. Broekman (vanaf 

agendapunt 6d), H. Cramer, J. Cramer, I. Hameteman, J. Koomen (SportSupport tot 
agendapunt 7), L. Joosten, W. Nunnikhoven, S. van de Raadt (Trots), dhr. Reeuwijk, 
H. Sallemine (gemeente Haarlem), P. Schouten, B. Slottje en K. van Tooren 
(gemeente Haarlem tot agendapunt 7).  

Afwezig met bericht: B. Gün (Groen Links), A. Elshiwy (wijkagent), C. Hoff, M. Mounji (Stg. Samen 
Haarlem), 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.  
 
Mededelingen: geen 

 
2. Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post mei 2017 
Geen vragen of opmerkingen 
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 2 mei 2017 
Tekstueel:  geen opmerkingen 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v.: geen opmerkingen  
 
Actielijst 
a. Ingrid Hameteman vraagt of er al iets is gehoord over de fietsenrekken bij de te slopen flats in 

Boerhaavewijk Noord. Hans Hirs neemt morgen contact op met de gebiedsverbinder. 
b. N.a.v. de herplant van de 400 omgewaaide bomen vraagt Peter van de Beek of het bekend is waar 

deze bomen worden herplant. Frits van der Ploeg antwoordt dat dit door heel Haarlem is. Op de 
vraag van Peter van de Beek hoeveel bomen in Boerhaavewijk worden herplant zegt  
Frits van der Ploeg, dat hij met Antoinette Wijnoogst dit gaat schouwen in de wijk. Peter Schouten 
geeft aan zich hierbij aan te willen sluiten. 

c. De actie over afval in de Poelpolder mag van de lijst. Er zijn geen klachten meer binnengekomen. 
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d. Het bestuur heeft het plan van een zebrapad bij het parkeerplan van de Lidl ingebracht. Kan van de 
lijst.  

e. De actie over de kleine sparren in het parkje bij de Boerhaavekliniek kan van de lijst. Drie boompjes 
zijn dood gegaan, maar de rest groeit goed. 

f. Het terugbrengen van het groen bij de gevel van de flat aan de Roordastraat. Is gebeurd. 
g. In het Vier Wijkradenoverleg is het punt over de tijd van de wijkagenten voor de wijk ingebracht. 

Kan van de lijst. 
 

5. SportSupport  Jeroen Koomen 
De Don Bosco school en SportSupport hebben het plan opgevat om van het kleine speelplein achter de 
school en De Kleine Ringvaart een Krajicek Playground te maken. Voor een Krajicek Playground moet 
betaald worden, maar daar krijg je voor terug dat jongeren uit de buurt een opleiding krijgen voor 
sport- en spelbegeleider. Ook zal er driemaal per week een begeleider aanwezig zijn.  
De buurtbewoners bepalen hoe het plein eruit komt te zien. Jeroen Koomen is nu ideeën voor de 
inrichting aan het ophalen. Hij laat de aanwezigen diverse voorbeelden zien van speeltoestellen, 
sportveldjes, skate-freestyleplein en fitnesstoestellen.  
De voorkeuren van de aanwezigen kunnen tot de zomervakantie doorgegeven worden aan 
Robin de Zwart. Daarna maakt Jeroen Komen een voorlopig ontwerp, die in de wijkraadsvergadering 
van september wordt gepresenteerd. 
 

6. Wijkpolitie/Handhaving    
Toelichting: Kitty van Tooren en Hakima Sallemine afdeling integrale handhaving gemeente Haarlem 
a. Vroeger waren er twee afdelingen: de afdeling beleid en de afdeling handhaving. Deze twee 

afdelingen zijn samengevoegd, waardoor nu de kennis van de straat meteen bij het beleid terecht 
komt.  

b. De afdeling Integrale veiligheid en handhaving schrijft jaarlijks een actieprogramma waarin de 
prioriteiten van het komende jaar staan. Deze prioriteiten komen tot stand door o.a. samen met de 
politie te onderzoeken wat er speelt. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de prioriteiten. Voor 
2017 zijn dit: 
a. Jeugd en veiligheid; 
b. High Impact Crimes (inbraak, straatroof en overvallen) 
c. Leefbaarheid van wijken/buurten en burgerparticipatie (zoals buurtouders en WhatsApp 

groepen). 
d. Woon- en adresfraude; 
e. Ondermijning door georganiseerde criminaliteit (de onderwereld die vermengt met de  

‘bovenwereld’) 
c. N.a.v. de cijfers: de gemeente heeft de indruk dat niet alles gemeld wordt en zal opdracht geven 

voor een bewonersenquête om erachter te komen waarom de bewoners niet melden.  
d. N.a.v. Jeugd en Veiligheid (leeftijd 12 tot en met 23 jaar):  

f. De overlast gevende jongeren worden in kaart gebracht.  
g. Er worden twee methoden gebruikt om dit aan te pakken:  

- Preventie: met hulp van diverse instanties zoals de Jeugd & Gezin coaches en 
streetcornerworker, op individueel, wijk en groepsniveau.  

- Repressie: voor de jongeren die niet geholpen willen worden. Zij en hun gezin krijgen 
bezoek en worden doorgelicht. Ook het bestuurlijk interventieteam is hierbij betrokken.  

- Daarnaast is er ook het D.O.M.-project (als handhaving een minderjarige ziet drinken wordt 
dat direct bekeurd) en het gele kaarten project (één waarschuwing).  

e. N.a.v. High Impact Crimes: deze dalen in Haarlem van 700 in 2014 tot 488 in 2016.  De redenen 
kunnen zijn de gezamenlijk aanpak van:  

 Woningcorporaties die de buurtbeheerders hebben getraind,  

 De politie met het donkere dagen offensief,  

 De voorlichtingsbijeenkomsten,  

 WhatsAppgroepen,  
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 Inzet buurtauto in buurten waar veel ingebroken wordt.  

 Gesprek met het slachtoffer en tips over hoe inbraak te voorkomen. 
f. N.a.v. leefbaarheid: het betreft vooral irritaties over hondenpoep, afval en dergelijke. Schoon en 

heel heeft invloed op hoe veilig men zich voelt. N.a.v. de vraag over camera’s bij hotspots vertelt 
Kitty van Tooren dat alleen bij misdrijven de politie aanhoudingen mag doen op grond van 
camerabeelden. Voor overtredingen (afval verkeerd deponeren) mag dat niet. 

g. De vaste handhaver van Boerhaavewijk, Rob Amsterdam, gaat elders bij de gemeente werken. Zijn 
opvolger wordt Isabella Kelder. De wijkhandhaver is twee à drie dagen per week in de wijk. 

h. Naast afval handhaaft handhaving ook op verkeer in voetgangersgebieden en parkeren. 
i. Na de zomer komen Kitty van Tooren en Hakima Sallemine terug met de vraag wat de bewoners 

belangrijk vinden voor het actieprogramma van 2018.   
j. De opmerking dat de handhavers weinig zichtbaar zijn in de wijk, neemt Kitty van Tooren mee. 

 
7. Lidl Parkeren 

Geen nieuws  
 

8. De Entree/Vijverpark 
Via de media heeft de wijkraad vernomen dat de eerste paal geslagen is.  
 

9. Poort van Boerhaave 
Uit het Vier Wijkradenoverleg van 22 mei:  
a. Boerhaavekliniek: tot aan de sloop komt er waarschijnlijk anti-kraak. De voorbereiding op de sloop 

zal enige tijd in beslag nemen en verwacht wordt dat dit in 2018 gaat gebeuren. 
Er liggen drie varianten voor nieuwbouw: een stedelijk, een natuurlijk en een mix van deze twee. 
Esther Kraaijo zal deze varianten in de wijkraad Boerhaavewijk presenteren, nadat de plannen aan 
de gemeente zijn gepresteerd.  

b. De aanbesteding van de Poort van Boerhaave is begonnen. Kavels voor zelfbouw zijn er ook. 
 

10. Openbare ruimte  

Na de zomer plant de wijkraad een schouw, vervolgt met een wijkgesprek met de gemeente en 
corporaties.  

 
11. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer Schalkwijk: geen nieuws  
 

Groen: geen nieuws 
 

12. Organisaties  
Stichting Samen Haarlem:  geen nieuws 

 
13. Verslagen 

Het Vier wijkradenoverleg van 22 mei  
a. Er is een vergunning verleend voor een dokterspost op de F. van Adrichemlaan, waar de 

bloemenkiosk stond. Er komt een voorlopige vestiging in containers.  
b. De Europaweg wordt heringericht. Er komen bewonersinformatieavonden. 
c. Ramadan is op een uitzondering na goed verlopen in Schalkwijk. Adrienne van Rijk merkt op dat ze 

vorig jaar een folder heeft gehad met een telefoonnummer om overlast te melden, maar dit jaar 
helaas de folder niet heeft gehad.  

d. Presentatie over (grond)water en riolering in verband met de klimaatveranderingen. Ook bewoners 
kunnen veel doen om de regen op te vangen, waaronder regentonnen en stenen uit de tuin halen. 

e. Berenklauw: Spaarnelanden gaat deze verwijderen.  
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13. Redactie  
Sluitingsdatum kopij is begin augustus. In september komt de Boerhaavelaar uit.   
Mijn Haarlem zal niet verschijnen, omdat er een wijkraad is die niet mee wil doen. Wel kunnen de 
wijkraden artikelen voor HRLM aanreiken. 
 

15. Rondvraag 
Adriënne van Rijk vraagt naar afvalbakken met kleppen, zodat de vogels het afval er niet uit kunnen 
pikken. Hans Hirs antwoordt dat de gemeente dit te duur vindt. 
Peter van de Beek vraagt of handhaving ook in het weekend op fout parkeren controleert. 
Hakima Sallemine antwoordt bevestigend, dus ook in het weekend melden als je dit ziet. 
Paul Broekman vertelt dat hij voor het uitbreiden van het burgersurveilleerteam in onderhandeling met 
de gemeente gaat. 
Ingrid Hameteman meldt dat negen van de tien keer de ondergrondse container niet opengaat en 
vraagt waarom deze bakken niet permanent open kunnen staan. Hakima Sallemine antwoordt om te 
voorkomen dat er puin in de bakken wordt gegooid. 
Babs Slottje vraagt om een gele streep op de stoep achter de Lidl, zodat vrachtwagens erdoor kunnen. 
Hans Hirs antwoordt dat dit niet nodig is, omdat men daar niet mag parkeren. De 
vrachtwagenchauffeurs of Lidl kunnen contact opnemen met handhaving. 
Wim Nunninkhoven vraagt waarom de gemeente niet met hun ‘tafels’ op de Lentefrisactie aanwezig 
was? Hans Hirs vertelt dat hij een week van tevoren te kreeg dat de gemeente dit liever op een dag voor 
alle vier de wijken wil doen.  
 
Afmeldingen voor de wijkraadsvergadering van 5 september: A. Lommerse 
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
 
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 5 september 2017 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 1 augustus najaarseditie  
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 3-5-16 Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en 
Wamstekerstraat 

Werkgroep 
Groen 

i.g.h.* 

B 1-11-16 Ambassadeurs Spaarnelanden uitnodigen voor 
wijkraadvergadering 

Bestuur Mei 

C 7-2-17 Aan Frits van der Ploeg laten weten welke 
speeltoestellen voor De Entree veilig zijn 

Michel  

D 7-2-17 
6-6-17 

Op verzoek van bewonerscommissies Boerhaavewijk 
Noord of de fietsrekken bij de te slopen flats 
Boerhaavewijk Noord verplaatst kunnen worden naar 
elders in de buurt 

Hans  

E 7-2-17 
6-6-17 

Herplant 400 omgewaaide bomen na zomerstorm 2015 Antoinette, 
Frits en Peter S 

 

F 4-4-17 Opnemen met Haarlemse politiek: klankbordgroep 
Schalkstad 

Burhan Gün  

G 2-5-17 Nadenken om agenda en verslag wijkraadsvergadering 
in publicatieborden op te hangen 

Bestuur  

H 2-5-17 Telefoonnummer wijkraad van website en uit 
Boerhaavelaar halen 

  

I  Presentatie VO Krajicek Playground  5 sept 

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


