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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 5 september 2017  Tijdstip: 20.00 uur Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), R. de Zwart (secretaris), 

A. Wijnoogst (penningmeester), C. Hoff, A. Lommerse, A. Rijk, en D. Wijnoogst 
Aanwezig gasten:  A. Blankert, Y. Blankert, P. Broekman, H. Cramer, J. Cramer, L. Joosten, 

W. Nunnikhoven, S. van de Raadt (Trots), dhr. Reeuwijk, O. Ruff (St Jacob), R. Schaart 
(PvdA en werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk) en B. Slottje  

Afwezig met bericht: P. van de Beek (Christen Unie), A. Elshiwy (wijkagent), M. Mounji (Stg. Samen 
Haarlem), S. Soedhwa en K. Weber (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 juni tot en met augustus 2017 
Wegens de vakantie is de postlijst nog niet af. Komt de volgende keer. 
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 6 juni 2017 
Tekstueel:  geen opmerkingen 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
N.a.v.: geen opmerkingen 
 
Actielijst 
a. De ambassadeur van Spaarnelanden voor de Boerhaavewijk wordt in het najaar uitgenodigd voor 

de wijkraadsvergadering.  
b. Er zijn in Boerhaavewijk Noord nieuwe fietsenrekken gekomen, maar dit zijn niet de rekken die de 

bewoners op het oog hadden. Hans Hirs zal dit opnemen in het 4 WRO 
c. Klankbordgroep Schalkstad kan van de lijst. Is geen actie voor de wijkraad. 
d. Presentatie VO Krajicek Playground: dit had vandaag zullen gebeuren, maar de wijkraad heeft niets 

van Jeroen Koomen gehoord. Robin de Zwart stuurt een mail. 
 

5. Wijkpolitie/Handhaving    
Wegens afwezigheid van de wijkagent vertelt Paul Broekman over zijn project buurtpreventie. 
a. Paul Broekman heeft een buurtpreventiegroep opgezet met vrijwilligers. Zij lopen in rooster 24/7 

door Boerhaavewijk Noord. 
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b. Op tv NH is hierover een rapportage geweest en ook heeft het tv-programma Jinek hier aandacht 
aan besteed. Dit heft veel positieve reacties opgeleverd. Ook SBS6 zal er nog aandacht aan geven. 

c. Paul Broekman heeft een gesprek met Kitty van Tooren gehad. Ook zij is enthousiast en wil het 
stapsgewijs over heel Schalkwijk uitrollen naar voor elke wijk twee WhatsApp groepen ( is acht  
groepen voor geheel Schalkwijk).  

d. Nu moet Paul Broekman een begroting voor de buurtpreventiegroep Boerhaavewijk Noord maken 
en vervolgens een folder om bewoners te enthousiasmeren voor deze buurtpreventiegroepen. De 
wijkraad adviseert om de folder op te laten nemen in de diverse wijkkranten van Schalkwijk. 

e. De screening van de vrijwilligers kan de wijkagent doen. De vrijwilligers krijgen ook cursussen 
(levensreddende handelingen, radiocommunicatie en omgaan met agressie). 

f. De wijkraad adviseert om contact op te nemen met de buurtouders, zodat het wiel niet opnieuw 
uitgevonden hoeft te worden. 
  

6. Lidl en directe omgeving 
De gemeente heeft ‘parkeerbiggen’ neergelegd (betonnen afgeronde balken) om de 
verkeersdoorstroming te verbeteren. 
Van de plannen die er in maart lagen heeft de wijkraad niets meer gehoord. 
 

7. De Entree/Vijverpark 
De bouw is begonnen.  
 

8. Poort van Boerhaave:  geen nieuws 
 

9. Openbare ruimte  
De werkzaamheden in de wijk voor het leggen van glasvezelkabels naar Twister en Tango is niet 
gecommuniceerd met de wijkraad, bewoners en winkeliers. De aannemer voert de bestrating na de 
werkzaamheden slecht uit wat problematisch is voor de mensen met rollator en dergelijke. De wijkraad 
heeft de gemeente een maand geleden ingelicht en roept iedereen op dit te melden. De heer Reeuwijk 
merkt op dat voor de werkzaamheden op de grond van de Kochflat de aannemer geen vergunning had.  

 
10. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer Schalkwijk:  
a. Het verkeerspaaltje aan het einde van de Prof. Donderslaan is opnieuw kapot. Blijkbaar is dit paaltje 

van slechte kwaliteit. Hans Hirs neemt dit mee naar het 4 WRO. 
b. Met de verkeerssituatie rond het Spijkerboorpad is de wijkraad Meerwijk en de werkgroep bezig. 
c. Het onderzoek naar het ongeluk op de Schipholweg van vorig jaar, is afgerond en de conclusie is dat 

de oversteek weg moet. Dit bevestigt de bevindingen van de werkgroep. Dit punt komt terug in de 
werkgroep. 

d. Kruispunt Bernardlaan/Schipholweg/Amerikaweg: De wethouder heeft gezegd dat het kruispunt 
uitgevoerd wordt volgens de aanbevelingen van het onderzoeksbureau. Het is ook met de 
buurtgemeenten besproken. Het is nu wachten op de uitvoering. 

e. 30 – 50 km: de wijkraden van Schalkwijk wachten op de uitvoering. Het duurt erg lang en een groep 
bewoners van de Engelandlaan zijn al tegen de plannen aan het protesteren. Dit punt komt terug op 
het 4WRO. 
 

Groen: geen nieuws 
 

11. Organisaties  
Stichting Samen Haarlem:  geen nieuws 
 

12. Verslagen 
Het Vier wijkradenoverleg van 3 juli  
a. Schalkstad: in de krant stond vandaag dat er een 100 meter hoge woontoren komt. In november 

wordt de markt naar achteren geplaatst zodat er kabels en leidingen gelegd kunnen worden. Aan 
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de kant van Halfords komt asbestsanering en dan kan in het eerste kwartaal van 2018 begonnen 
worden met de bouw van de bioscoop. 

b. Visie 2040: de gemeente wil de tweedeling van de oostelijke en westelijke kant van de Spaarne 
aanpakken. 

c. Spaarne Gasthuis: er komt een nieuw en kleiner ziekenhuis. Kleiner kan, omdat de verwachting is 
dat er in de toekomst minder bedden nodig zijn. Waarschijnlijk komt er uitruil van grond, zodat er 
eerst een nieuw ziekenhuis gebouwd kan worden en dan het oude gesloopt. Parkeren zal 
ondergronds gebeuren. Het zal nog wel tien jaar duren voordat deze plannen in de uitvoering 
komen. 

d. Dock: Rachid el Hadder is jongerenwerker van Boerhaavewijk.  
e. De groene afvalcontainers kunnen wegens financiën in de zomer niet wekelijks geleegd worden. 

 
13. Redactie  

Volgende week woensdag komt de wijkkrant uit. Frits van der Ploeg stuurt een proefdruk naar de 
wijkraadsleden. 
Twee pagina’s uit de Boerhaavelaar komen in de stadsglossy HRLM, die half september uitkomt. De 
glossy zal op diverse plekken in de Boerhaavewijk verkrijgbaar zijn. 
 

14. Rondvraag 
Luciën Joosten heeft een afvalpas gevonden en vraagt of iemand weet hoe hij die gratis naar 
Spaarnelanden kan versturen. Antwoord: via de website van Spaarnelanden kan het het nummer van de 
pas doorgeven. 
René Reeuwijk is naar de presentatie van het Aziëpark geweest. Er komt geen losloopgebied voor 
honden, terwijl de hondenbezitters dat wel gewend zijn. De wijkraad erkent dat dit een probleem gaat 
worden. 
René Reeuwijk meldt wateroverlast op de Briandlaan ter hoogte van de Twister en Tango. 
Dick Wijnoogst neemt dit op met de wijkraad Meerwijk. 
Agnes Lommerse meldt dat een straatbordje voor de Prof. Pelstraat was verdwenen. Na zesmaal 
melden en drie maanden later is het bordje eindelijk weer teruggeplaatst. 
Antoinette Wijnoogst vraagt of iemand weet, dat in een huurcontract wordt opgenomen dat de 
bewoners de tuin moeten onderhouden. Geantwoord wordt dat dit het geval is, maar de corporaties 
niet handhaven. Robin de Zwart zal een mail naar de wijkbeheerder sturen.  
Antoinette Wijnoogst vertelt dat de penningmeester van de vier wijkraden van Schalkwijk bijeen zijn 
geweest en een brief naar de gemeente hebben gestuurd, omdat ze het budget te laag vinden. De 
gemeente heeft inmiddels de rest van het budget overgemaakt. De kosten voor de pagina’s in de glossy 
HRLM neemt de gemeente op zich. Het loont dus om met elkaar een standpunt in te nemen en deze 
hard te maken.  
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 
 
 
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 2 oktober 2017 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 1 november wintereditie  
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 Najaar 

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 
 
 
5-9-17 

Op verzoek van bewonerscommissies Boerhaavewijk 
Noord of de fietsrekken bij de te slopen flats 
Boerhaavewijk Noord verplaatst kunnen worden naar 
elders in de buurt 
Opnemen in 4 WRO 

Hans,   

E 7-2-17 
6-6-17 

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

 

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

Bestuur  

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

  

H 5-9-17 Presentatie VO Krajicek Playground 
Mail sturen naar Jeroen Koomen 

Robin  

I 5-9-17 Fietsenrekken Boerhaavewijk Noord aankaarten op 4 
WRO 

Hans  

J 5-9-17 Verkeerspaaltje einde Prof Donderslaan aankaarten op 
4 WRO 

Hans  

K 5-9-17 Wateroverlast Briandlaan ter hoogte van Twister en 
Tango aankaarten bij wijkraad Meerwijk 

Dick  

L 5-9-17 Mail naar wijkbeheerder in verband met niet 
onderhouden tuinen huurwoningen 

Robin  

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


