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Helpt u mee de wijk netjes te houden

C

Wijkraad

olofon

Wijkraad
Wijkraad Boerhaavewijk
houdt elke woensdagmiddag tussen 15.00 en
16.00 uur spreekuur in
wijkcentrum De Ringvaart.
Elke eerste dinsdagavond
van de maand is er een
openbare wijkraadvergadering vanaf 20.00u.
U kunt ons bereiken via de
website www.boerhaavewijk.nl en per e-mail:
wr@boerhaavewijk.nl.
U kunt ook een bericht
inspreken op onze voicemail
van nummer 06-81699304.
Wij nemen dan zo snel
mogelijk contact met u op.
Wijkkantoor
Wijkraad Boerhaavewijk
heeft een eigen kantoor in
wijkcentrum de Ringvaart:
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
Tel.: 06-81699304

Boerhaavelaar
Wijkkrant de Boerhaavelaar
is een uitgave van de
wijkraad Boerhaavewijk.
In de Boerhaavelaar is
nieuws opgenomen uit de
wijk, van organisaties die
in onze wijk werkzaam zijn,
en informatie vanuit het
stadsdeel Schalkwijk. De
Boerhaavelaar wordt huis
aan huis verspreid.
Suggesties voor artikelen,
korte berichten, of vragen
over aanlevering van kopij,
kunt u schriftelijk of via
e-mail richten aan het
redactieadres. Sluitingsdatum voor de volgende
wijkkrant is 1 november
2016.
Redactieadres:
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem.
E-mail: boerhaavelaar@
boerhaavewijk.nl
Ontwerp en druk:
Stichting MEO, Alkmaar

Redactiebepalingen
De redactie is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het blad
en beslist over plaatsing
van ingezonden kopij. De
redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden
kopij in te korten en kan,
zonder opgaaf van redenen, afzien van plaatsing
van bijdragen. De auteur
krijgt geen bericht als
zijn of haar bijdrage
niet wordt geplaatst.
Overname van artikelen
of gedeelten hiervan
is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming
van de redactie.
Verschijning:
3x per jaar;
in de maanden
Maart, september,
december.
Fotografie:
Wijkfoto’s zijn verzorgd
door Rob Havermans.

Samenstelling Wijkraad
Hans Hirs (Voorzitter / 4-Wijkradenoverleg / Verkeer en Vervoer / Wijkkrant) -

Dick Wijnoogst (4-Wijkradenoverleg /
Verkeer en Vervoer / Wijkkrant) -

Truus Oversteegenstraat 235 2033 MZ
Haarlem

Semmelweisstraat 2 2035 CT Haarlem

Robin de Zwart (Secretaris / Website) -

Cees Hoff (Poelpolder / Boerhaavewijk
schoon) -

Prof. Kouwerstraat 50 2035 CD Haarlem

Mendelstraat 5 2035 WV Haarlem

Antoinette Wijnoogst (Penningmeester) -

Kick Weber (Poelpolder / Boerhaavewijk
schoon) -

Semmelweisstraat 2 2035 CT Haarlem

Mendelstraat 9 2035 WV Haarlem
Frits van der Ploeg (Vice voorzitter /
Groen / Openbare ruimte /
Gebiedsontwikkeling) -

van Konijnenburgstr. 18 2035 XN Haarlem
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Agnes Lommerse -

Prof. Pelstraat 53 2035 CS Haarlem
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Wijkraad

Beste buurtbewoners

an de

voorzitter

Zoals u ziet is de wijkkrant de Boerhaavelaar geheel
vernieuwd. Onze redacteur moest na vele jaren helaas
stoppen, wegens tijdgebrek. En omdat wij nog geen
goede vervanger voor hem konden vinden, hebben
wij ons in verbinding gesteld met de “Stichting MEO”
uit Alkmaar. Deze stichting heeft voor ons de hele
krant opnieuw ontworpen en het drukwerk verzorgd.
Wij hoeven alleen de artikelen aan te leveren.
Dus als u leuke nieuwtjes heeft over de Boerhaavewijk,
zouden wij dat fijn vinden, u kunt dit sturen naar
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
We horen graag wat u van deze nieuwe Boerhaavelaar vindt!
Veel lees plezier.
Hans Hirs

D

De wijk op orde

oe ook mee aan

de schoonmaakactie in
Boerhaavewijk-Noord!
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24 September is de landelijke Burendag. Een dag om samen met je buren iets te doen
voor je wijk, en elkaar beter te leren kennen. De Bewonerscommissie Boerhaavewijk
Noord organiseert een opruim dag in de buurt. We willen graag een nettere wijk.
Daarom steken we op die dag de handen uit de mouwen. Van 10.00 tot 12.00 uur
gaan we de buurt in om afval te verzamelen. Deze actie is tot stand gekomen in
samenwerking met Elan wonen en Spaarnelanden. We zijn op zoek naar buurtbewoners
die mee willen doen aan deze actie. Geef je op bij janine_eleveld@telfort.nl.
Beteken jij ook graag iets voor de Boerhaavewijk Noord? Wij zijn op zoek naar nieuwe
mensen om onze bewonerscommissie te versterken. Op dit moment hebben we een
nieuwe secretaris nodig, maar ook als algemeen bestuurslid ben je van harte welkom.
Als lid van de bewonerscommissie organiseer je activiteiten in de wijk en denk je mee
met Elan wonen. Je vergadert ongeveer
1x in de maand. Voor meer informatie kun
je ook via het bovenstaande e-mailadres
contact opnemen.

om ook bij de Leesplezier-

of schrijfclub in de Bibliotheek
Haarlem Schalkwijk

K

Ingezonden bericht
De Bibliotheek Haarlem Schalkwijk organiseert activiteiten om je Nederlands te
oefenen. Elke week is er een Leesplezierclub en een Schrijfclub. Eén keer in de maand
organiseren we ook een Taalcafé. Houd voor alle activiteiten de website
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl in de gaten.
Leesplezierclub
Vind je lezen moeilijk en wil je het
toch graag doen? Er zijn in de
Bibliotheek veel boeken die makkelijk
zijn geschreven, speciaal voor
mensen die moeite hebben met
lezen. Om te oefenen, maar ook
omdat lezen leuk is. Je kunt samen
met anderen die het óók moeilijk
vinden een boek lezen. Iedere
donderdagmorgen van 10 tot 11 uur in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2) is er iemand die met het lezen helpt. Je kunt altijd binnenlopen. Of stuur even
een e-mail om te zeggen dat je komt naar: nl@bibliotheekzuidkennemerland.nl
Schrijfclub
Wil je beter leren schrijven en lijkt het je
leuk om dat samen met anderen die het
ook moeilijk vinden te doen? Dat kan in
de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk. Iedere
donderdagmiddag van half 2 tot 3 uur
kun je het schrijven oefenen. Iedere
keer over een ander onderwerp, zoals
gezondheid, eten en drinken of je
woning. Je leert eenvoudige woorden
en zinnen te schrijven, want er is een
vrijwilliger die helpt. Het is leuk, er
wordt altijd veel gepraat en gelachen
met elkaar en je leert beter schrijven.
Als je wilt komen, stuur dan een
e-mailtje naar:
nl@bibliotheekzuidkennemerland.nl
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Lentefris

ENTEFRISDAG

2016

De jaarlijkse lentefrisdag in de Boerhaavewijk
is inmiddels een mooie traditie geworden,
die door heel veel wijkbewoners zeer
wordt gewaardeerd. Dit jaar was als
datum zaterdag 21 mei gekozen en
daaraan voorafgaande was door de
gehele wijk een flyer verspreid, tegen
inlevering waarvan alle wijkbewoners
een gratis treetje zomerplantjes konden
afhalen, waarmee zij hun tuin of balkon
konden opfleuren. Gelukkig werkten de
weergoden mee om de naam lentefrisdag
alle eer aan te doen: het weer was prima,
niet te warm en niet te koud, werkelijk
een perfecte dag.
Al vroeg was een groep vrijwilligers in en
om het gebouw de Ringvaart druk in de
weer met de voorbereidingen, zoals het
opzetten van de kramen en het installeren
van de muziek, enz. Er waren 3 kramen
voor het uitdelen van de plantjes en ook
de woonmaatschappijen: Elan, Pré en
Ymere, evenals de Stichting DOCK, die
allemaal meewerken én meebetalen aan
de lentefrisdag, hadden een eigen kraam.
Daarnaast waren er kramen beschikbaar
voor de vrijmarkt, en daar werd goed
gebruik van gemaakt. In het gebouw
de kleine Ringvaart waren activiteiten
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voor de jeugd georganiseerd, met onder
anderen een creatieve workshop, en
evenals de vorige keer waren er weer
de suikerspin en het springkussen in de
speeltuin.
Om 11.00 uur begon het uitdelen van de
plantjes en daar werd druk gebruik van
gemaakt. De toeloop van de wijkbewoners
was mooi verdeeld over de hele dag en
het was leuk te zien hoe de mensen langs
de vrijmarkt wandelden en daarna tevreden
met hun plantjes huiswaarts keerden.
Tegen 3 uur ’s middag begon de zaak ten
einde te lopen en waren ook de meeste
plantjes intussen ook uitgedeeld, dus het
werd tijd om de boel weer op te ruimen.
De deelnemers aan de vrijmarkt voerden
hun eigen spullen af en de vrijwilligersploeg ging weer aan de slag om alles
netjes achter te laten. Aan hen héél veel
dank voor hun grote en geheel belangeloze
inzet om deze dag weer tot een groot
succes te maken!
Wij kunnen terugkijken op een fraaie
dag, waarop de onderlinge samenhang
tussen de bewoners van onze mooie en
zo prachtig groene Boerhaavewijk weer
een flinke stimulans heeft gekregen.

Lentefris

“Voor ieder
een plantje!”
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Ingezonden bericht

Het is weer zover, op zaterdag 12 november a.s. zal in de Ontmoetingskerk de
jaarlijkse bazaar weer plaats vinden. Er kan naar hartenlust gesnuffeld worden in de
diverse spullen zoals boeken, huisraad, postzegels, tuinspullen en speelgoed. Het rad
van avontuur gaat weer draaien, dus er vallen mooie prijzen! Ook aan de lekkere trek
is gedacht want er zijn diverse snacks en koffie en thee te koop.

aarlijkse

bazaar in de
Ontmoetingskerk

W

De opbrengst is zoals altijd deels voor de activiteiten van de kerk, maar ook voor
de Voedselbank Haarlem Schalkwijk en voor de stichting Hospice groep Haarlem en
omstreken.
De bazaar wordt gehouden op zaterdag 12 november a.s. in de Ontmoetingskerk aan
de Frankrijklaan 4. De deuren gaan open om 10.00 uur en het duurt tot 15.00 uur.
De toegang is gratis.
Heeft u nog spulletjes die u kwijt wilt,
bel onze medewerker Roel Schaart op
(023)5358343.

Wijkraad

at kan de

wijkraad Boerhaavewijk
voor u betekenen?
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De wijkraad is er voor u!
De wijkraad Boerhaavewijk houdt zich
bezig met allerlei zaken die vooral u,
inwoner van de Boerhaavewijk, aangaan.
Ze is betrokken bij ontwikkelingen in de
Boerhaavewijk. De wijkraad behartigt
belangen van bewoners van de wijk ten
einde een leefbare Boerhaavewijk in
stand te houden en deze te verbeteren.
Er wordt gestreefd naar veiligheid op
straat, groen in de wijk, speelplaatsen en
ontmoetingsplekken voor alle generaties!
We werken hierbij, waar relevant, nauw
samen met de andere wijkraden uit
stadsdeel Schalkwijk. Wijkraadsleden en
andere betrokkenen doen hun werk op
vrijwillige basis. Dit is een greep uit de
onderwerpen waar de wijkraad zich mee
bezig houdt:
• Dagelijks beheer van de openbare ruimte
• Invulling van De Entree en Vijverpark

• Het toekomstig Stadsdeelhart Schalkwijk
• De waterhuishouding in de wijk en
aangrenzende gebieden
• Verkeersmaatregelen in de wijk
• Groenvoorzieningen en een schone
omgeving
• Verlichting rondom de basisscholen
• Diverse multiculturele aspecten
• Ontwikkeling voorzieningen
Kortom, de wijkraad is een onmisbare
spreekbuis en informatiekanaal, voor u
als bewoners en ook voor de gemeente!

erkeersonderzoek

Schalkwijk

V

Verkeer en Vervoer
Bij de ontwikkeling van de Entree West hebben de wijkraden van Schalkwijk destijds
bezwaar gemaakt tegen de plannen aangezien er in die plannen geen rekening werd
gehouden met een toename van verkeer.
Naar aanleiding daarvan is er een onderzoek uitgevoerd, waaruit naar voren
kwam dat de kruispunten Amerikaweg/
Boerhaavelaan en Amerikaweg/N205
onder druk zouden komen te staan,
mede door de andere bouwplannen in
Schalkwijk, indien er geen aanpassingen
zouden plaats vinden.
Aan het verkeersonderzoek is, ondanks gesprekken met de toenmalige wethouders,
geen vervolg gegeven.
Reden voor de wijkraden van Schalkwijk om hun zienswijze in te dienen over de
ontwikkeling van de Entree Oost ( Vijverpark ). Hoewel de wijkraden positief tegenover
de bouwplannen staan hebben zij toch gemeend bezwaar te moeten maken tegen de
plannen en eventueel andere bouwplannen binnen Schalkwijk zolang er geen afdoende
verkeersmaatregelen op de kruispunten worden uitgevoerd om de verkeersdruk te
laten afnemen.
Voor de gemeente was dit reden om
opnieuw een verkeersonderzoek te laten
uitvoeren, vooral gericht op de eerder
genoemde kruispunten. Aangezien het
kruispunt Amerikaweg/N205 van regionaal
belang is zijn ook omliggende gemeente
bij dit onderzoek betrokken. In dit kader
werd er een projectgroep samen gesteld
bestaande uit vertegenwoordigers van de
betrokken gemeenten en de provincie en een klankbordgroep waarvan de wijkraden
van Schalkwijk deel uitmaakte. In deze klankbordgroep werden wij volledig op de
hoogte gehouden van het onderzoek en konden wij meedenken en onze op- en
aanmerkingen geven.
In het onderzoek is gekeken naar diverse mogelijkheden zoals bv een rotonde – tunnel
alleen stad in/uit – tunnel beide richtingen – aanpassingen aantal rijstroken e.d. In het
onderzoek zijn alle nieuwbouwprojecten in Schalkwijk meegenomen zodat er een juist beeld
ontstond over het verkeersaanbod waar we de komende jaren mee te maken krijgen.
Het onderzoek is inmiddels afgerond en het onderzoeksbureau is op dit moment bezig
met het schrijven van het eindrapport met daarin tevens een aantal aanbevelingen.
Het rapport zal vervolgens aan de betreffende gemeenten en de gemeenteraden
worden aangeboden zodat die uiteindelijk de beslissing kunnen nemen voor welke
oplossing gekozen gaat worden.
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Ingezonden bericht

Wilt u gezellig een avond in de week klaverjassen? Dat kan bij klaverjasclub Boerhaave.
Wij spelen elke maandagavond, starten om 20.00 uur en spelen 3 ronden waarna wij
de avond met een loterij afsluiten.

laverjasclub

“Boerhaave”
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Tijdens feestdagen doen wij altijd iets extra’s en consumpties zijn tegen een redelijke
prijs te verkrijgen.
Het lidmaatschap bedraagt 10,00 euro per maand.
Wij spelen aan de Prof. Eijkmanlaan 48. (Moeder van de Verlosserkerk)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N. de Gelder
(tel: 06-20520511)

O

Gebiedsontwikkeling

Uit de gemeentelijke bewonersbrief voor bewoners rondom de Aziëweg:

NTWIKKELING

AZIËWEG

Heeft u het goede nieuws al via
de krant vernomen? Twee kavels
aan de Aziëweg zijn verkocht aan
projectontwikkelaar HSB Volendam.
Zij zijn net voor de bouwvak
gestart met de bouw van twee
ronde, architectonisch hoogwaardige
woontorens de ‘Twister’ en de
‘Tango’. Naar verwachting zijn
de torens eind 2017 gereed.
De Twister bestaat uit sociale
koopwoningen die allen zijn
verkocht en in de Tango komen middeldure huurappartementen. Woningbelegger
Vestada brengt deze huurwoningen op de markt. Nu de financiële markt weer is
aangetrokken, worden de resterende twee kavels naar verwachting volgend jaar ook
verkocht. De voorbereidingen hiervoor starten binnenkort. Voor de nieuwbouw van
Tango en Twister worden volgend jaar 170 bovengrondse parkeerplekken aangelegd.
Dit gebeurt voor een deel in het nog aan te leggen park en voor een deel op eigen
grond van Pré Wonen, aan de overzijde van het project.
Meedenken over park met watergang
Rondom de woontorens wordt een hoogwaardig park met een watergang gerealiseerd.
Graag denken we samen met omwonenden en andere belanghebbenden na over een
schetsontwerp voor het park. Het park moet een hoogwaardig karakter krijgen, zoals
bij de verkoop van de kavels is toegezegd. In oktober start dit participatietraject.
Vervolgens wordt een voorlopig ontwerp in de inspraak gebracht, waarna medio 2017
het definitief ontwerp kan worden vastgesteld.
Aanmelden participatie
De participatiegroep kan maximaal uit 25 personen bestaan. Daarom is besloten om naast de vertegenwoordiging door de wijkraden en de bomenwachters - van elk
complex rondom het park in principe één persoon te selecteren. U kunt zich hiervoor
tot donderdag 15 september aanmelden bij Patrick McCabe van REDscape Landscape&
Urbanism te Amsterdam. Stuur uw naam, adres en motivatie/ideeën naar info@redscape.nl
of bel naar 020 362 28 22. Bij voorkeur ontvangt hij uw aanmelding digitaal.
Uiterlijk vrijdag 30 september ontvangt u bericht over uw aanmelding.
Meer informatie
Om u op de hoogte te houden worden regelmatig bewonersbrieven gestuurd.
Ook kunt u het project volgen op de website van de gemeente Haarlem
via www.haarlem.nl/azieweg.
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De wijk op orde

NKRUIDBESTRIJDING

Spaarnelanden is in Haarlem gestart met het milieuvriendelijk bestrijden van onkruid
in goten en op stoepranden van doorgaande straten en wegen in de openbare ruimte.
Spaarnelanden bestrijdt het onkruid met een combinatie van heet water, hete lucht
en vegen en borstelen. Dit gebeurt aan de hand van afspraken die met de gemeente
Haarlem zijn gemaakt over de beeldkwaliteit.
Milieuvriendelijk
Spaarnelanden bestrijdt onkruid zonder chemische middelen en op een milieuvriendelijke
manier. We behandelen het onkruid met heet water en hete lucht. Het bovengrondse
deel van de plant verdort op deze manier en de wortel van het plantje raakt na meerdere
behandelingen uitgeput. Daarnaast zetten we veeg- en borstelmachines in om onkruid
weg te halen. Hiermee wordt ook zand en overig vuil weggehaald, waardoor de voedingsbodem voor onkruid verdwijnt.
Zelf onkruid bestrijden
Voor de onkruidbestrijding wordt ook een beroep gedaan op bewoners zelf.
Onkruidbestrijding zonder chemische middelen is duurder is en kan daarom niet
op alle plekken in Haarlem worden ingezet. Bewoners kunnen hun steentje bijdragen
aan een schone en veilige woonomgeving door zelf onkruid te bestrijden.

ZELF ONKRUID BESTRIJDEN - TIPS
Draag uw steentje bij en houd Haarlem onkruidvrij!
Hieronder vindt u een aantal handige tips om zelf onkruid te bestrijden in uw
eigen omgeving:
• H aal de bovengrondse delen van het onkruid weg of overgiet deze met heet
water. Het onkruid raakt hierdoor uitgeput en verdwijnt.
• Probeer de wortel zo goed mogelijk mee te pakken, zodat er geen hergroei
kan plaatsvinden.
• Veeg het onkruid regelmatig met een stevige bezem.
• Bij tuincentra zijn onkruidkrabbers te koop. Een oud schilmesje werkt vaak
ook al goed.
• Gebruik grof zand tussen tegels of klinkers. Door de open structuur zakt het
regenwater sneller in de diepere grondlagen en krijgt onkruid nauwelijks kans
om te groeien.
• Wilt u toch bestrijdingsmiddelen gebruiken, neem dan biologisch afbreekbare
producten.
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Gebiedsontwikkeling

De wijk is in ontwikkeling. Vijverpark is in
aantocht, de grondwerkzaamheden zijn volop
bezig. Neem een kijkje op de site voor meer
informatie:
www.nieuwbouw-vijverpark.nl
September 2016
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De wijk op orde

De gemeente Haarlem en Spaarnelanden doen hun best de wijken van Haarlem netjes
te houden. Maar ook als bewoners hebben we daar een verantwoordelijkheid in.
Met regelmaat ontvangt de wijkraad vragen over vervuiling in de wijk, of het uitblijven
van actie nadat een melding is gedaan.

elpt u mee

de wijk netjes te houden?!
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Natuurlijk begint een schone wijk met uw eigen leefomgeving netjes te houden.
Daar waar vernieling, vervuiling of schade is ontstaan aan openbare ruimte en groen
kan dit gemeld worden.
Een melding maken van iets dat mis is in de openbare ruimte gaat heel eenvoudig.
U kunt het meldpunt bellen op 14023, of u kunt uw melding doen via de website:
www.haarlem.nl/melding-doen/
Alle meldingen worden geadministreerd. U kunt aangeven of u terugkoppeling van uw
melding wenst. De wijkraad ontvangt overzichten van de meldingen en houdt voortgang
in de gaten. Ook al merkt u niet altijd resultaat, het devies luidt: blijf melden a.u.b.

L

Ingezonden bericht

In maar liefst 231 gemeenten kunnen
bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars; een gestaag groeiend aantal.
Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van
het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV).

andelijk 20 jaar

succesvolle buurtbemiddeling
en al 8 jaar in Haarlem

Vergroten leefbaarheid
Buurtbemiddeling vergroot al 20 jaar de
leefbaarheid en veiligheid in de buurt en
stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Burenruzies en conflicten in de buurt worden opgelost door vrijwilligers die op
verzoek gratis komen bemiddelen.
Vrijwillige participatie
Volgens Frannie Herder, adviseur bij het CCV, is het succes van buurtbemiddeling te
danken aan de belangeloze inzet van zo’n 2.600 vrijwilligers. “Zij ondersteunen buren
bij het oplossen van diverse conflicten, die steeds vaker heel complex zijn. Door hun
participatie leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving.”
Een aantal feiten op een rij
• In 2015 kwamen er bij de organisaties die deelnamen aan de benchmark ruim 12.000
zaken binnen. Het oplossingspercentage van de behandelde zaken is maar liefst 70%.
• De aard van de klachten is in 20 jaar tijd niet wezenlijk veranderd. De meeste klachten
gaan nog altijd over geluidsoverlast. Ruzies over de tuin, zoals over schuttingen en
overhangende takken komen veel voor, maar ook overlast van dieren zorgt voor veel
klachten.
• Het aantal complexe buurtbemiddelingszaken, waarbij bijvoorbeeld psychosociale
problematiek komt kijken, neemt de laatste jaren toe.
• De politie en woningcorporaties verwezen in 2015 ten opzichte van 2014 minder
zaken door (respectievelijk 2% en 4% minder). Dit is in lijn met de trend dat zowel de
politie als de corporatie zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners
stimuleren.
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Wijkraad

Alarmnummers & hulpdiensten

Alarmnummer (spoedeisende zaken)
112
Hulpdiensten (geen spoed)
0900 8844
0800 7000
Meld Misdaad Anoniem
SOS Telefonische Hulpdienst	023 - 547 14 71
(dag en nacht)
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG)
023 - 547 29 99

ELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

Gemeente

Meldingen, algemeen contact
WhatsApp

Meldpunten en Klachtenbureaus

GGD, locatie Haarlem
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg)
Hoogheemraadschap van Rijnland
voor klachten over afval in het water, bagger en krooslagen
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling

Storingsnummers

NUON (Elektriciteit / Gas / Kabel)
PWN (Water)

Woningcorporaties
Ymere
Elan Wonen
Pré Wonen

14023
06 - 1436 9614

023 - 511 59 00
023 - 543 09 90
071 - 306 35 35
023 - 751 72 00

0800 9009
0800 2025

0800 0006
023 - 515 98 59
088 - 770 00 00

Overig

Buurtbedrijf Haarlem Oost
06 - 81 33 66 68
Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp)
0900 8020
Sociale raadslieden Zuid-Kennemerland
023 - 531 95 74
023 - 531 58 42
Anti Discriminatie bureau
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk	023 - 535 37 00
(09.00-10.30 uur)
Belastingtelefoon
0800 0543
Centrum voor Jeugd en Gezin
088 - 995 84 84
023 - 533 43 23
Regionale dierenambulance
Dierenbescherming
023 - 549 14 00

INTERNETADRESSEN

Wijkraad Boerhaavewijk
www.boerhaavewijk.nl
Gemeente Haarlem
www.haarlem.nl
Spaarnelanden N.V.
www.spaarnelanden.nl
Bewoners aanspreekpunt Schiphol
www.bezoekbas.nl
Sportsupport
www.sportsupport.nl
Politie Zuid-Kennemerland	www.politie.nl/kennemerland
Buurtbedrijf Haarlem Oost
www.bbhaarlemoost.nl

ADRESSEN

Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning
Laan van Berlijn 1,
2034 SB Haarlem
Tel: 543 60 00
Politiebureau Haarlem-Schalkwijk
Costa Del Sol 182

16

|

September 2016

Wijkraad

September 2016

| 17

V

Wijkraad

Elke eerste dinsdagavond van de maand vind de openbare wijkraadsvergadering
plaats. We bespreken onderwerpen die van belang zijn voor de wijkbewoners, zoals:
openbare ruimte, wijkontwikkeling en nieuwbouw, verkeerszaken, handhaving en
politiezaken. Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van harte welkom!
De vergadering wordt gehouden in De Ringvaart om 20.00 uur.
Vergaderdata van de komende tijd.

ergaderdata

komende
periode
18
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Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 1 november
Dinsdag 6 december

W

De wijk op orde.

Het is u misschien wel opgevallen dat bij diverse toegangswegen in de wijk nieuwe
waarschuwingsborden zijn verschenen die melding maken van buurtpreventie via
WhatsApp. Sinds het voorjaar is ook in de Boerhaavewijk het initiatief tot stand
gekomen om hiermee aan de slag te gaan. Dit initiatief wordt ondersteund door de
gemeente, politie en handhaving.

hatsApp

in de buurt

Hoe meer bewoners mee doen, des te beter we samen de buurt veilig kunnen houden!
Aanmelden kan via de website wabp.nl. Op de homepage van deze site vind u een kaartje
van NL. Als u hierop klikt kunt u vervolgens onze wijk opzoeken en kiezen voor een
specifieker deel waarvoor u lid wilt worden. Klikt u vervolgens op het rode icoontje,
dan verschijnen de contactgegevens van de beheerder van die groep. In eerste
instantie is het de bedoeling om politie in te lichten bij onraad. Daarna is de WhatsApp
groep een goede manier om verdere alertheid te creëren. We hopen dat u mee doet!

September 2016

| 19

oerhaavewijk
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(Afkomstig van Buurtmonitor gemeente Haarlem)
Met 6.500 inwoners is Boerhaavewijk een van de grootste buurten van Haarlem
wat betreft het aantal inwoners. Door het groengebied aan de oostkant en de
bedrijvigheid aan de westkant is het aantal inwoners per hectare relatief laag.
Boerhaavewijk is de vijfde buurt naar grootte van inwonertal.
De leeftijdsopbouw in Boerhaavewijk komt in grote lijnen overeen met die van
Haarlem. Wel telt Boerhaavewijk naar verhouding iets meer jongeren (< 20 jaar)
en wat meer 65+-ers. De tussenliggende leeftijdsgroepen zijn wat kleiner.
• 58% van het oppervlak van de Boerhaavewijk is bebouwd.
De wijk beslaat 5,4% van Haarlem.
• 17,7% Van de bewoners is 65 jaar en ouder.
• 35.0% Van de huishoudens is een huishouden met kinderen
• In Haarlem is 7,4% van de huishoudens een eenoudergezin.
In Boerhaavewijk geldt dit voor 10,8%.
• 45,5% Van de inwoners van Boerhaavewijk is in Haarlem geboren.
56,4% van de inwoners van Boerhaavewijk woont tien jaar of langer in de buurt.
• Bewoners van Boerhaavewijk waarderen hun eigen welzijn met een 6,0.
Gemiddeld in Haarlem wordt een 6,8 gescoord.
• 79,0% Van de bewoners van Boerhaavewijk vindt zijn buurt (zeer) prettig
om te wonen.
• In Boerhaavewijk wordt 'hondenpoep' en rommel op straat als de meest
voorkomende vorm van overlast benoemd.
• 67,4% van de bewoners van Boerhaavewijk sport regelmatig.

