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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 7 februari 2017
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), R. de Zwart (secretaris),
A. Wijnoogst (penningmeester), C. Hoff en D. Wijnoogst.
A. Amekrane, A. Blankert, Y. Blankert, M. de Graaf (gebiedsverbinder),
G. Hameteman, I Hameteman, L. Joosten, M. Mounji (Stg. Samen Haarlem),
W. Nunnikhoven, S. van de Raadt (Trots), A. Rijk en R. Schaart (wg Verkeer en
Vervoer en PvdA).
H. Cramer, J. Cramer, A. Elshiwy (wijkagent), A. Lommerse (wijkraadslid), K. Weber
(wijkraadslid)
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:
- De kascommissie moet binnenkort bijeenkomen. Antoinette Wijnoogst maakt een afspraak.
- Roel Schaart meldt dat Artie Ramsodit afscheid heeft genomen van de gemeenteraad wegens haar
vertrek naar het buitenland voor een half jaar.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen en uitgegane post januari 2017
Geen vragen over de postlijst.
4. Verslag wijkraadsvergadering 3 januari 2017
Tekstueel:
Agendapunt 7a:
- Verwijderen ‘voor de natuurwerkgroep’.
- Toevoegen ‘voormalig’ voor stadsecoloog
- De ‘werkgroep’ wijzigen in ‘Frits van der Ploeg’
Agendapunt 15 3e regel: ‘Prof. Donderslaan’ wijzigen in F. van Adrichemlaan
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Wim Nunnikhoven meldt dat de verkeerspaaltjes op de stoep aan het einde van de Prof.
Donderslaan zijn geplaatst: kan van de lijst.
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b. Sander van de Raadt heeft het DO Aziëpark uit 2013 naar Frits van der Ploeg gestuurd. Kan van de
lijst.
c. Dick Wijnoogst en Hans Hirs hebben op het Vier Wijkradenoverleg gemeld dat de kwaliteit van de
openbare ruimte achteruit gaat en gevraagd waarom een stukje stoep bij een bushalte is vervangen
door gras. Op deze vraag hebben zij geen antwoord gekregen.
5. Wijkagent
a. De wijkagent heeft aan Wim Nunnikhoven doorgegeven dat het rustig is in de wijk en er in januari
twee inbraakpogingen zijn geweest.
b. Dick Wijnoogst is uitgenodigd voor een overleg over een pilotproject over ‘veiligheid in Schalkwijk’.
De volgende wijkraadsvergadering zal hij hier verslag van geven.
c. N.a.v. bovenstaande deelt Michel de Graaf mee dat er in de wijken van Schalkwijk een ‘wijktafeldag’
wordt georganiseerd. Per wijk een dag. De gemeente, Dock, het Sociale Wijkteam en de wijkraad
zitten die dag klaar om vragen van bewoners op te halen, zoals: wat willen de bewoners in de wijk
zien, erbij hebben, weg hebben etc. De wijkraad stelt voor om deze dag op 13 mei te houden gelijk
met de Lentefrisactie, omdat daar veel bewoners op af komen. Wordt hier wel de opmerking bij
gemaakt dat de Lentefrisactie alleen door kan gaan als er subsidie voor binnenkomt.
6. Lidl Parkeren
Lidl is bereid om de herinrichtring van de E. Jennerstraat (parkeerplaatsen terug) te financieren. Het
voorstel (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) gaat nu de procedure van VO, gemeenteraad, inspraak en DO in. Michel de
Graaf zal aan zijn collega om de tekening van de parkeervakken en fietspad vragen.
7. De Entree/Vijverpark
a. Vanavond was er een informatieavond over de tweede fase van De Entree. Op de hoek
Amerikaweg/Schipholweg komt een hoge flat waarvan in het derde kwartaal van 2017 de bouw
start en in 2019 wordt opgeleverd. De wijkraad wil dat er speeltoestellen in deze buurt komen.
Michel de Graaf laat Frits van der ploeg weten welke toestellen in verband met de veiligheid
mogen.
b. Vijverpark: Op dit moment wordt met zandzakken de grond ingeklonken. De verkoop loopt goed. De
grens van de Boerhaavewijk is in de commissie behandeld en het Vijverpark komt erbij. De
gemeente wil de bebouwde kom verleggen, zodat er 50 km per uur langs het Vijverpark gereden
wordt. De Provincie moet hier nog mee akkoord gaan.
c. Reinaldapark: gister is overleg met handhaving geweest en is er gepleit voor een fietsoversteek ter
hoogte van de voetbalvelden.
8. Poort van Boerhaave
Het plan wordt eerst behandeld in de commissie Ontwikkeling en komt dan ter inzage.
9. Openbare ruimte
a. Antoinette Wijnoogst verteld verheugd dat de melding over fietsen in het parkje achter de Lidl door
handhaving is opgevolgd.
b. N.a.v. Lidl wordt gevraagd of de stoep waar de bloemenkiosk stond, stoep blijft of gras wordt.
Michel de Graaf gaat dit na.
c. In de Poelpolder staan twee tenten en er ligt veel afval. Michel de Graaf neemt dit op met
handhaving en Spaarnelanden.
d. Yvonne Blankert vraagt of de fietsrekken die bij de flats in Europawijk Noord staan verdeelt kunnen
worden over de wijk, zodra de flats afgebroken worden. Michel de Graaf neemt dit op.
e. Sander van de Raadt meldt dat de lantaarnpalen op het Zuster Rebelpad niet aanstaan, terwijl dit
wel was afgesproken n.a.v. de bewoning van de Boerhaavekliniek. Geadviseerd wordt om dit
gewoon bij de gemeente te melden.
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10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer Schalkwijk:
Oversteek Schipholweg: n.a.v. de aangenomen motie om de oversteek te beveiligen met knipperbollen
en de reactie daarop van de werkgroep, is Dick Wijnoogst uitgenodigd om bij de gemeente te komen
praten. Hij heeft voorgesteld om het fietspad achter het tankstation door te trekken naar de
Amerikaweg. Dit kan echter pas over twee jaar, omdat dit stuk grond door het bouwverkeer gebruikt
wordt. Overigens is de verkeerspolitie geen voorstander van knipperbollen, omdat dit schijnveiligheid
opwekt. Dick Wijnoogst heeft vervolgens gevraagd om te kijken of er een mogelijkheid is voor een
dynamisch zebrapad, ook overdag is dit zebrapad duidelijker zichtbaar en als er geld beschikbaar is voor
de knipperbollen dan kan dit geld ook in een dynamisch zebrapad gestoken worden. Na twee jaar kan
dit zebrapad elders in Schalkwijk gelegd worden. Dit punt wordt verder besproken in de werkgroep.
Groen:
a. Bomen Schalkwijk: bewoners van Schalkwijk worden uitgeloot om deel te nemen aan een
werkgroep over de bomen in Schalkwijk. Zij zullen bespreken welke bomen wegmoeten en welke
kunnen blijven. Omdat de bomen bijna allemaal 50 jaar oud zijn, moeten ze vervangen worden. Ook
komt er meer variatie aan bomen.
Roel Schaart legt uit dat deze loting vanuit de gemeenteraad komt om meer te doen met
participatie. Door de loting is er meer kans op een doorsnee van Schalkwijkers en de werkgroep
wordt begeleid.
b. De 400 omgewaaide bomen van de zomerstorm van vorig jaar zijn nog niet herplant in de wijk.
Antoinette Wijnoogst gaat hier achteraan.
11. Organisaties
Stichting Samen Haarlem:
26 januari is de nieuwe burgemeester op bezoek geweest. Hij was zeer positief over Jongeren in
Beweging en Jong Leiderschap.
12. Verslagen
Het Vier wijkradenoverleg van 14 januari
a. De V&D is verkocht. De plannen voor dit gebied komen hiermee in een stroomversnelling.
b. Er is gesproken over de spreiding van festivals en of er festivals naar Schalkwijk kunnen komen.
Festivalorganisatoren willen echter niet naar Schalkwijk uitwijken. In het Reinaldapark zullen wel
veel festivals komen. De gemeente maakt nu locatieprofielen (kwetsbaarheid terrein,
infrastructuur, geluidbelasting etc.).
c. Koningsdag: de vrijmarkt kan niet meer in Europawijk plaats vinden, wegens de herinrichting van
de Laan van Angers en de bouw van woningen aan de Italiëlaan. Een werkgroep bestaande uit
wijkraadsleden van alle wijkraden en het winkelcentrum gaan nu proberen gezamenlijk Koningsdag
te organiseren op het parkeerterrein van het winkelcentrum. Het doel is om hier voor altijd de
vrijmarkt te houden.
d. Het Meerjaren Gebiedsplan (MJGP) is gepresenteerd. Het MJGP betreft alle plannen die de
komende jaren in Schalkwijk gepland zijn. Dick Wijnoogst en Hans Hirs hebben aangegeven om ook
de prof. Eijkmanlaan te asfalteren en gevraagd wat er nu met het bestemmingsplan Boerhaavewijk
gebeurt, wat er met de Boerhaavekliniek gaat gebeuren, of de bouw 2e fase van Lidl doorgaat en of
er meer informatie kan komen over de ontwikkeling van de groenstrook. Het GOB komt nog met de
antwoorden.
e. Dock heeft Kontext overgenomen (maatschappelijk werk en sociale raadslieden).
f. Boerhaavekliniek: Er wonen nu 130 mensen. Dock doet het sociale beheer en dat gaat goed.
g. Dick Wijnoogst heeft gemeld dat van de 94 meldingen op de MOR-lijst er 45 over verlichting gaan.
Wegens de klachten heeft de gemeente een nieuw bedrijf in de arm genomen. Het helpt dus om te
melden.
h. De gebiedsverbinder kwam met het voorstel om de ambtenaren om de beurt een camera te geven
en ze naar Schalkwijk te sturen om al het moois van Schalkwijk in kaart te brengen. Alle opnamen
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worden gemonteerd tot een film. Ook de voorzitters van de wijkraden zijn gevraagd om hieraan
mee te doen.
Ecologie / persleiding Rijnland
Frits van der Ploeg heeft een uitnodiging gekregen voor de evaluatie van de aanleg van de persleiding.
Cees Hoff geeft hem mee, dat er nog rijplaten in de Poelpolder liggen.
14. Redactie
20 februari is de sluitingsdatum van kopij en in maart komt de Boerhaavelaar uit.
15. Rondvraag
Mohamed Mounji meldt dat het Oranjefonds initiatieven voor vluchtelingen wil subsidiëren. De
wijkraad zou het leuk vinden als er initiatieven voor de Boerhaavekliniek komen en adviseert de
stichting contact op te nemen met Dock, omdat zij het sociale beheer doen.
Aad Blankert meldt dat de flats van Pré Wonen in de Ekemastraat en de Roordastraat een nieuwe vooren achtergevel krijgen. Ook wordt het hekwerk gemoderniseerd.
Ingrid Hameteman meldt dat er een vogel van mozaïek op de zijmuur van de flat Roordastraat/
Ekemastraat is geplaatst.
Frits van der Ploeg meldt dat in de schooltuin achter Poelpoldervreugde een toren geplaatst is om
vlinders, vogels en vleermuizen te spotten.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De eerstvolgende wijkraadvergadering: 7 maart 2017
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ voorjaarseditie is 20 februari 2016
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
Actielijst

A

Datum
3-5-16

B

1-11-16

c

3-1-17

D
E

7-2-17

F
G
H
I
J

Actie
Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en
Wamstekerstraat
Ambassadeurs Spaarnelanden uitnodigen voor
wijkraadvergadering
Melden op werkgroep Verkeer en Vervoer:
- Situatie oversteken fietsers kruising
Amerikaweg / Prof. Donderslaan
Afspraak kascommissie maken
Tekening parkeervakken en fietspad aan de wijkraad
geven
Nagaan of stoep waar bloemenkiosk stond, stoep blijft of
gras wordt
Aan Frits van der Ploeg laten weten welke
speeltoestellen voor De Entree veilig zijn
Opnemen met handhaving en Spaarnelanden tenten en
afval in Poelpolder
Nagaan mogelijkheid fietsrekken bij te slopen flats
Boerhaavewijk Noord verplaatsen naar elders in de buurt
Herplant 400 omgewaaide bomen na zomerstorm 2015

Wie
Werkgroep
Groen
Bestuur

Wanneer
i.g.h.*

Dick

20
februari

7 maart

Antoinette
Michel
Michel
Michel
Michel
Michel
Antoinette

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