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

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 3 januari 2017
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester),
C. Hoff, K. Weber en D. Wijnoogst.
J. Amand (Trots), P. van der Beek (bewoner en Christen Unie vanaf agendapunt 4d),
A. Blankert, Y. Blankert, H. Cramer, J. Cramer, G. Hameteman (vanaf agendapunt 5b),
I Hameteman, (vanaf agendapunt 5b), L. Joosten, W. Nunnikhoven, S. van de Raadt
(Trots), A. Rijk, R. Schaart (wg Verkeer en Vervoer en PvdA), I. Snijder en
S. Soedhwa.
R. de Zwart (secretaris), A. Lommerse (wijkraadslid), M. Mounji (Stg. Samen
Haarlem), A. Elshiwy (wijkagent).
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom met de beste wensen voor 2017.
Mededelingen:
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post december 2016
N.a.v. de ingekomen post over het opknappen van de entree en de binnentuin van de Boerhaavekliniek:
Spaarnelanden heeft dit samen met de bewoners gedaan.
4. Verslag wijkraadsvergadering 6 december 2016
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. De MOR lijst kan van de actielijst.
b. De acties van de Lidl kunnen van de actielijst: zie agendapunt 6.
c. De activiteiten die in de Kleine Ringvaart plaats vinden staan in Mijn Haarlem. Kan van de actielijst.
d. Sander van de Raadt heeft nog niet gekeken naar het DO van het Aziëpark uit 2013. Zodra hij dat
gedaan heeft zal hij de informatie aan Frits van der Ploeg doorgeven.
e. N.a.v. bovenstaande actie meldt Jacques Amand dat wethouder Spijk toch ondergronds parkeren
wil.
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5. Wijkagent
a. Oud en nieuw: het was rustig bij de Boerhaavepassage. Wel zijn ruiten van het bushokje, de
telefooncel en de school kapot gemaakt, maar het is niet bekend of dit op oudejaarsavond is
gebeurd.
b. Aanwezigen hebben de indruk dat de inbraken zijn toegenomen.
6. Lidl Parkeren
In december heeft de wijkraad met de gebiedsmanager, de projectmanager van de gemeente en de
projectmanager van Lidl over het parkeerplan van Lidl gesproken (insteekhavens aan beide kanten van
de Prof. Donderslaan, de F. van Adrichemlaan aan de kant van de Lidl met fietspad erachter, parkeren
aan de achterkant van de winkel en parkeervakken aan de E. Jennerstraat terugplaatsen). De wijkraad
heeft aangegeven dit een goed voorstel te vinden. Gezien deze gunstige ontwikkelingen besluit de
wijkraad dat het nog niet nodig is om naar fracties te gaan.
7. De Entree/Vijverpark
a. Frits van der Ploeg is naar een bijeenkomst geweest over het ontwerp van de vijver en omgeving in
het Vijverpark. Er komt ook een natuurspeelterrein. De voormalige stadsecoloog en bomenwachter
hebben op details nog advies op het plan gegeven en Frits van der Ploeg heeft aangedrongen op
een voetbalveldje in deze wijk.
b. Roel Schaart vraagt hoe de infrastructuur voor het Vijverpark is geregeld? Frits van der Ploeg
antwoordt dat het autoverkeer op twee plekken via de Boerhaavelaan in en uit kan rijden. Fietsers
en voetgangers kunnen dit op meerdere plekken.
8. Poort van Boerhaave
Geen nieuws
9. Huisvesting statushouders
Gaat goed. Hoeft niet meer op de agenda.
10. Openbare ruimte
a. Cees Hoff heeft meerdere malen aan de gemeente gemeld, dat er vuil in de Poelpolder wordt
gestort, maar tot op heden is er nog niet op zijn meldingen gereageerd.
b. De indruk van meerdere aanwezigen is, dat de wijkambassadeurs van Spaarnelanden niet
doorgeven als er vuil en kapotte vuilniszakken op straat liggen.
c. Op de wijkschouw van 10 november was beloofd dat er binnen twee weken nieuwe beplanting op
bepaalde plekken zou komen, maar tot op heden is er nog niets gebeurd.
d. Dick Wijnoogst zal op het 4 WRO melden dat de kwaliteit van de openbare ruimte achteruit gaat.
11. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer Schalkwijk:
a. De wijkraden van Schalkwijk en de Slachthuisbuurt en Rover zitten in een klankbordgroep over de
aanpak van de kruispunten op de Amerikaweg. Al enige tijd heeft de klankbordgroep niets
vernomen en is dus zeer verbaasd om in de krant te moeten lezen dat er een oplossing is. De
werkgroep hoopt dat dit dezelfde oplossing is, als die in oktober aan de klankbordgroep is
voorgesteld, want daar was de klangbordgroep tevreden over.
b. Oversteek Schipholweg: De wijkraden van Schalkwijk en de Slachthuisbuurt strijden er al enige jaren
voor om de oversteek weg te halen en zijn daarom zeer geschokt dat de gemeenteraad een motie
heeft aangenomen om op de oversteek knipperlichten te plaatsen. De werkgroep vraagt zich af hoe
het met het geheugen van de gemeenteraad gesteld is. Nog maar kort geleden hebben de
wijkraden hierover ingesproken , waarna nota bene de hele raad een minuut stilte heeft genomen
ter nagedachtenis aan de voorzitter van de Slachthuisbuurt die op deze oversteek na een ongeluk is
overleden. De werkgroep Verkeer en Vervoer heeft een reactie naar de wethouder gestuurd.
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c. De vreemde situatie voor fietsers op de kruising Amerikaweg / Prof. Donderslaan wordt
meegenomen naar de werkgroep Verkeer en Vervoer.
d. De wegversmalling op de Bernadottelaan is volgens de gemeente nodig, om te voldoen aan de
30 km norm. De versmalling is gevaarlijk, omdat deze direct na de busbaan van de Zuidtangent
geplaatst is en auto’s wijken uit naar het fietspad. De werkgroep Verkeer en Vervoer en de wijkraad
Meerwijk is hiermee bezig
Groen:
Bij de bushalte op de Boerhaavelaan is een vierkante meter aan stoeptegels weggehaald en daarvoor is
aarde in de plaats gekomen. De wijkraad vraagt zich af waar dit voor dient? De aarde ligt hoger dan de
stoep, dus het water kan ook hier niet in stromen. Dick Wijnoogst neemt het mee naar het 4 WRO.
12. Organisaties
Stichting Samen Haarlem:
Antoinette Wijnoogst leest een mail van de stichting voor:
a. 31 december activiteiten in het kader van oud en nieuw. Zeer goed bezocht en succesvol.
b. 26 december heeft de stichting in samenwerking met Stem in de Stad een rondleiding in de
Groene Marktkerk en de Affrahmane Moskee georganiseerd.
c. 16 december in samenwerking met JIB en de gemeente is een avond voor jongeren over de
toekomstvisie van Haarlem 2040 georganiseerd. Geslaagde bijeenkomst met 35 jongeren.
d. Op drie zondagen heeft de stichting in samenwerking met Kennis Platform Integratie en
Samenleving, dialoogbijeenkomsten voor jongeren georganiseerd. 20 jongeren kamen hierop af.
Een van de thema’s was: taboes. Op drie vrijdagen was dit voor vrouwen georganiseerd en 25
vrouwen kwamen hierop af.
e. In november heeft de stichting in samenwerking met JIB drie zaalvoetbaltoernooien georganiseerd.
f. In samenwerking met Diversion zijn er twee ‘Kiezen voor werk? 2.0’ bijeenkomsten georganiseerd
voor vrouwen.
13. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg van 12 december Dick Wijnoogst
a. De nieuwe woonvisie is aan de gemeenteraad aangeboden. Wegens de diversiteit is de opgave om
sociale huurwoningen en duurdere woningen over de stad te verspreiden. Voor Schalkwijk
betekent dit, meer woningen in het duurdere segment te bouwen.
b. N.a.v. het fietsrondje door Schalkwijk met de wijkraden en de burgemeester, vertelde de
burgemeester dat hij Schalkwijk er goed en mooi uit vindt zien. Hij wil dat er positiever over
Schalkwijk gecommuniceerd wordt en deelde zijn gedachte om Schalkwijk te benoemen als
modern Haarlem, zoals het centrum vaak als oud Haarlem benoemd wordt.
c. Buurtbedrijf is uit Vinci 73 vertrokken en zit nu in De Sprong in oost. Vanaf 1 januari werken zij met
opdrachten in plaats van subsidie.
d. Het winkelcentrum start met een project ‘Onder Dak’. Er komt een podium en speciale vloer op het
plein bij Blokker en V&D voor sport, dans en een podium voor bandjes. Op het plein bij de HEMA
en Mr Cocker komt een ontmoetingsplek, die de Snuffelmug zal inrichten als een woonkamer.
e. Er is toelichting op de toekomstvisie 2040 gegeven: een ongedeelde stad en Haarlem verbinden
door het hart van Haarlem over de Spaarne heen te trekken.
De vraagstukken van de visie zijn:
- hoeveel wil Haarlem nog groeien;
- hoe belangrijk is het monumentale profiel van de stad;
- wat betekenen de klimaatafspraken voor de stad;
- hoe voorkomt Haarlem tweedeling in de stad: werk – geen werk; allochtoon – autochtoon,
jong- oud en sociale profielen. Haarlem Oost is kansrijk: bewoners zijn jonger, meer ruimte,
meer flexibiliteit (geen beschermd stadsgezicht), creatiever, frisser en avontuurlijker. Oost en
West mogen verschillend zijn, maar samen zijn ze de mooie stad aan het Spaarne.
- welke plek heeft Haarlem in de regio;
- wie werkt waar in 2040 en
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f.

- welke rol kan de gemeente op zich nemen?
De visiemakers hebben 16 bijeenkomsten georganiseerd voor alle Haarlemmers om informatie te
verzamelen over allerlei onderwerpen. Op de website van Haarlem is te zien welke informatie op
deze bijeenkomsten verzameld is.
N.a.v. de toekomstvisie vraagt Sander van de Raadt wat de wijkraad wil: 11.000 woningen erbij
voor de groei van Haarlemmers of 20.000 woningen voor de groei van Haarlemmers en de import.
Aanwezigen zijn niet tegen verdichting, zolang er maar niet op de groene zoom gebouwd wordt en
sociaal, midden en duur gemengd worden. Ook wordt opgemerkt dat Haarlem eerst moet weten
hoe groot ze wil worden, want met de groei van de stad komen er ook verkeers- en
parkeerproblemen.
Het Middengebied wordt een woon/werkgebied. Dichtbebouwd met 1000 woningen, gemiddeld 5
à 6 lagen hoog. Beperkte detailhandel wegens Schalkstad, maar wel koffietentjes en dergelijke. Er
komen drie grote verblijfsplekken: een werkplein, een recreatieplein en een activiteitenplein. Het
gebied wordt autoluw, parkeergarages zijn te bereiken via de Surinameweg, Amerikaweg en de
Kennedylaan. De eigenaren gaan samen optrekken om een bijdrage te leveren aan de
infrastructuur.

14. Redactie
a. De reacties op de verschijning van Mijn Schalkwijk zijn zeer positief. Dat geldt ook voor het gedeelte
van de Boerhaavelaar.
b. 20 februari is de sluitingsdatum voor de kopij van de Boerhaavelaar.
c. Ook over de website veel complimenten. Het is fijn om meldingen aan de gemeente te kunnen
doen via de website van de wijkraad.
15. Rondvraag
Gerard Hameteman meldt dat in de Beltstraat bij drie portieken de brievenbussen zijn opgeblazen. De
politie begint donderdag met een onderzoek.
Lucien Joosten heeft al enige tijd geen oefende verkeersregelaars op het kruispunt Amerikaweg/F. van
Adricehmlaan gezien. Antoinette Wijnoogst antwoordt dat in maart de opleiding weer begint.
Antoinette Wijnoogst meldt dat in het parkje achter de Lidl fietsen tegen de bomen staan geparkeerd.
De bewoners wilden graag dat dit hier parkje zou blijven in plaats van parkeerplekken. Ze vraagt zich af
of zij de enige is die zich hieraan ergert? Geen van de aanwezigen beantwoordt deze vraag en
voorgesteld wordt om deze vraag bij handhaving neer te leggen.
Hans Hirs wijst op de uitnodiging ‘Meet & Share’ op 26 januari met de gemeenteraad welke aan de
wijkraadsleden is doorgestuurd.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.3 0 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.

De eerstvolgende wijkraadvergadering: 7 februari 2017

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ voorjaarseditie is 20 februari 2016
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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