Wijkraad Boerhaavewijk
Secretariaat
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
tel: 06-22470955

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 2 oktober 2018
Aanwezig wijkraad:

Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vice-voorzitter), A. Wijnoogst
(penningmeester) A. Blankert (secretaris), Y. Blankert, C. Hoff, A. Rijk en
D. Wijnoogst.
H. Cramer, J. Cramer, mevr M. Folkertsma, dhr Folkertsma, H. Groenewold, G.
Hameteman, I. Hameteman, S. Rasch, A. de Jong, M. Mounji (Stichting Samen
Haarlem), R. van Reeuwijk, B. Slottje, A. Veldkamp en K. Warmerdam
A. Rijk, Robin de Zwart, P vd Beek.
Jos Belt en Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De voorzitter vraagt of er aanwezigen zijn de wegens privacyoverwegingen bezwaar hebben dat het
verslag op de website komt? Geen van de aanwezigen geeft aan bezwaar te hebben.
2. Agenda
Toevoegen: Verduurzaming van de wijk bij agendapunt 8.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post september 2018
Geen bijzonderheden.
4. Verslag wijkraadsvergadering 4 september 2018
Tekstueel: agendapunt 4: 1 mei wijzigen in 6 juni.
Met inachtneming van deze wijziging worden het verslag vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst:
a. 29 oktober staat de wijkagenten-problematiek op de agenda van het Vier Wijkradenoverleg.
b. Niet werkende tikkers van voetgangerslichten: de knop moet langer ingedrukt worden en dan
werkt de tikker. Dit is zo ingesteld, omdat omwonenden last van het tikgeluid hebben. Kan van de
lijst.
c. Registreren van de afvalcontainerpasjes: in het Vier Wijkradenoverleg heeft Hans Hirs dit aan
Spaarnelanden gevraagd: de containers registreren alleen hoe vaak de container opengaat, niet wie
de container opent. Kan van de lijst.
d. N.a.v. bovenstaande actie meldt Antoinette Wijnoogst dat als de containers stinken, dit met het
nummer van de container gemeld kan worden bij het meldpunt. Spaarnelanden komt de container
dan schoonmaken.
e. Overlast paardenpoep: er zijn acties ondernomen en het is minder erg geworden. Kan van de lijst.
f. Nagaan wanneer de gele blokken voor het bouwverkeer weggehaald worden. Hans Hirs vertelt dat
dit gebeurd zodra de bouw klaar is. Actie wordt in de gaten houden.
Verslag wr Boerhaavewijk

2 oktober 2018

pagina 1

5. Wijkpolitie / Handhaving / Brandweer
a. De omwonenden van het zwembad vragen de steun van de wijkraad met betrekking tot de
parkeeroverlast in hun buurt. Het ziekenhuispersoneel parkeert daar, omdat ze voor het
parkeerterrein van het ziekenhuis moeten betalen. Op dinsdag is er meer personeel in het
ziekenhuis aanwezig en dan wordt zelfs een verkeersregelaar door het ziekenhuis ingezet om de
ambulance-uitrit vrij te houden. De wijkraad vindt betaald parkeren in de wijk geen optie, omdat
dit een waterbedeffect geeft en geen garantie is voor voldoende parkeerplaatsen voor de
bewoners. Ook bezoekers aan de bewoners moeten dan betalen. Maar ook dan zijn de kosten van
de parkeermeters lager dan de kosten voor parkeren op het ziekenhuisterrein. De wijkraad zal de
parkeeroverlast aankaarten bij Handhaving en vragen om in ieder geval verkeerd geparkeerde
auto’s te bekeuren. De Vz zegt daar niet te veel van te verwachten, want Handhaving “heeft nooit
tijd”. Hij adviseert de bewoners om contact op te nemen met het ziekenhuis en te kijken of zij een
oplossing zien. Dick Wijnoogst zal een naam van een contactpersoon aan de bewoners doorgeven.
b. De bewoners maken zich ook zorgen over de verkeersveiligheid. Helemaal als alle woningbouw
gereed is en er nog meer verkeer bijkomt. Dick Wijnoogst legt uit dat de werkgroep Verkeer en
Vervoer van Schalkwijk de gemeente hier meermaals op gewezen heeft. Er zijn wel plannen om het
te verbeteren, maar het blijft een probleem. De Vz zegt dat de Wijkraad deze problematiek richting
gemeente zal blijven aankaarten, maar daar niet veel van te verwachten.
c. René van Reeuwijk heeft bij diverse instanties proberen te melden dat de afvalbakken bij de halte
van de Zuid-Tangent niet geleegd worden.
d. Melding van parkeren in de berm door bezoekers van de moskee aan de Prins Bernardlaan.
Hans Hirs zal dit doorgeven aan wijkraad Parkwijk.
e. In de wijk hebben twee auto-inbraken plaats gevonden, is er een auto in brand gestoken en zijn
vanaf een bouwplaats in de Louis Pasteurstraat goederen gestolen. Er is aangifte gedaan, maar de
bewoners worden door dit soort incidenten wel angstig. Gerard Hameteman zegt dat de
buurtpreventiegroep weer gaat lopen, maar de afgelopen periode veel vrijwilligers wegens
vakantie afwezig waren. Tevens meldt hij dat deze groep op zoek is naar vrijwilligers. Hierop wordt
gereageerde dat het eigenlijk raar is dat bewoners moeten patrouilleren, omdat er geen
Handhavers zijn en geen wijkagent.
6. Stichting Samen Haarlem Mohamed Mounji
a. Afgelopen zondag met 20 deelnemers meegedaan aan het hardloopevenement de Halve van
Haarlem. Was zeer geslaagd.
b. Aanstaande zondag is er een bijeenkomst over artikel 1 van de grondwet (discriminatie). Er zijn
sprekers en ook voor eten wordt gezorgd.
7. Stand van zaken aankoop perceel Nieuweweg 2 door de gemeente Haarlem (Domus plus)
Bewoners van de Boerhaavewijk hebben een folder in de bus gehad om een petitie te tekenen.
Aanstaande donderdag wordt dit punt om 17.00 uur in de commissievergadering besproken. Zelfs de
wethouder en bewoners uit Lunteren waar een Domus plus project gevestigd is komen inspreken. De
voorzitter roept iedereen op om hierheen te gaan.
De wijkraad van Boerhaavewijk en de wijkraden van Haarlem Oost zijn van mening dat deze 24 mensen
(die niet meer te behandelen zijn aan hun verslaving en zeer weinig begeleiding krijgen) niet in een
gebied kunnen worden gehuisvest die al met veel problematiek te kampen heeft.
8. Openbare ruimte
a. Het fiets-, voetpad en oversteekplek voor de Ringvaart worden opgeknapt.
b. Op de wijkschouw van 19 september is gelopen met politie, handhaving en de gemeente.
10 oktober worden de punten van de wijkschouw geëvalueerd.
c. Het Hamiltonpark laat de gemeente dichtgroeien. De natuurspeeltuin is door zijn ligging niet
geschikt om daar kinderen zonder toezicht te laten spelen.
d. Verzoek om een rookverbod in de speeltuin. Hans Hirs en Dick Wijnoogst gaan dit bij Dock
aankaarten.
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Duurzaamheid René van Reeuwijk, VvE De Koch
De VvE De Koch wil maatregelen nemen om hun flatgebouw te verduurzamen qua energiebesparing.
René van Reeuwijk vertelt welke stappen ze allemaal hebben moeten nemen als VvE. Ook vertelt hij
welke maatregelen zij gaan nemen: de gevel aan de buitenkant isoleren, een nieuwe lift die ook
energie terug kan leveren, de verwarmingsketel vervangen en het dak aanpakken. Per eigenaar zal dit
€ 20,- per maand meer gaan kosten en men krijgt daar veel comfort voor terug. Waarschijnlijk wordt
eind dit jaar begonnen met de werkzaamheden. De bedoeling is dat de andere vier flats aan de
Aziëweg ook meedoen, zodat de flats dezelfde uitstraling behouden.
Zie ook de Boerhaavelaar van december.
Van de flat aan de E. Jennerstraat zal de kantoorruimte omgebouwd worden tot appartementen. Bij
De Koch is dat al gebeurd. Hierdoor zal wel de parkeerdruk toenemen, want er komen 14 woningen bij.
Ook zullen er nog woningen gebouwd worden in het gebied aan het einde van de E. Jennerstraat. De
wijkraad reageert dat zij er altijd tegen zijn geweest dat de gemeente de parkeerplekken daar heeft
weggehaald.
9. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer (3 september)
a. Kruisingen Amerikaweg/Boerhaavelaan en Amerikaweg/Schipholweg n.a.v. de toenemende
drukte door de nieuwe bouwprojecten. Er komt een extra opstelstrook op de Boerhaavelaan bij
de brug en de Amerikaweg bij de Schipholweg om het verkeer sneller uit Schalkwijk te leiden. Er
wordt bekeken of er op de Boerhaavelaan een fietsbrug naast de andere brug kan komen. De
wijkraad vraagt zich af of dit voldoende is.
b. Gevraagd wordt of er camera’s bij de stoplichten op de Amerikaweg kunnen komen, omdat er
veel door rood wordt gereden?
c. De werkgroep Verkeer en Vervoer gaat binnenkort beginnen met de fietslichtjesactie voor de
groepen 8 van de basisscholen in Schalkwijk.
d. De werkgroep is gestopt met het 30-50 km plan. Het plan was eerst door de gemeenteraad
aangenomen, maar wegens een actie van een paar bewoners op de Engelandlaan heeft de
gemeenteraad het plan weer afgeketst. De gemeenteraad heeft besloten om van heel Haarlem
30 km te maken.
Groen:
a. Spaarnelanden haalt binnenkort de boomstronken weg.
b. Opvallend is dat bij een beetje wind veel takken van de bomen waaien. Frits van der Ploeg
antwoordt dat de bomen van Schalkwijk ouder dan 50 jaar zijn. Voor populieren is dat heel oud en
verliest daarom makkelijker zijn takken. Omdat veel bomen in Schalkwijk vervangen moeten
worden is er het project ‘Bomenplan van Schalkwijk’ door de gemeente opgezet.
c. De gemeente heeft besloten om de groenstroken van de Kochflats aan de Aziëweg over te nemen,
zodat deze betrokken kunnen worden bij het Aziëpark. De gemeente doet dan ook het onderhoud.
d. Het groen in de bakken voor de Ringvaart hebben de droge zomer niet overleefd. Ook was de
bewoner van Boerhaavewijk die de planten nog wel water gaf op vakantie. De wijkraad zal de
gemeente vragen de bakken opnieuw te voorzien van groen.
10. Verslagen
Het Vier Wijkradenoverleg (10 september)
a. Molenwijk heeft last van samenscholing van jeugd. De jongeren worden door de politie en
gemeente in kaart gebracht.
b. St. Jacob heeft een presentatie gegeven over de nieuwbouwplannen op het terrein van de
Boerhaavekliniek. De bouw kan op z’n vroegst in 2021 klaar zijn. Slopen van de kliniek kan helaas
niet voor 2019, omdat er eerst een vleermuizenonderzoek moet komen. St. Jacob heeft gezegd er
alles aan te doen om overlast op het terrein en dus voor de omwonenden te voorkomen. Hans Hirs
heeft gewezen op de problemen voor de verkeersontsluiting van dit gebied.
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c. Wijkagentenkwestie is aangekaart, maar er is nog weinig duidelijkheid gegeven. Het punt staat op
de agenda van het Vier Wijkradenoverleg van 29 oktober.
11. Redactie
a. Complimenten over de Boerhaavelaar.
b. De deadline voor de eerstvolgende Boerhaavelaar is 7 november. Frits van der Ploeg doet een
dringend beroep aan iedereen om een kerstverhaal te schrijven en zelfgemaakte foto’s in te sturen.
De Boerhaavelaar komt rond Sinterklaas uit.
12. Rondvraag
René van Reeuwijk vraagt wat er terecht is gekomen van de plannen voor een speelveld achter de
Kleine Ringvaart. Hans Hirs antwoordt dat alle ideeën te veel geld kostte om te verwezenlijken.
René van Reeuwijk tipt om op You Tube naar het filmpje te kijken over de nieuwe plannen van het
Aziëpark. Hij vindt dat het park er mooi uit komt te zien.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De eerstvolgende wijkraadvergadering is 6 november

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 7 november. Verspreiding rond 5 december
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Actielijst

A

Datum
3-5-16

Actie
Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en
Wamstekerstraat

Wie
Werkgroep
Groen

Wanneer
i.g.h.*

B

6-3-18

Hans

29 okt 4wro

C
D

6-3-18
4-4-18

Allen
Antoinette

i.g.h.

E
F
G

4-4-18
1-5-18
4-9-18

H

2-10-18

I

2-10-18

Guus van Thiel vragen of de wijkagent de
wijkraadvergadering kan bijwonen
Aanhangwagen bij R. Kochlaan
Extra wijkraadgelden aanvragen i.v.m. groei
bewonersaantal
Stoep voor de Ringvaart.
Plantsoen Penhuisje Louis Pasteurstraat
Nagaan wanneer gele blokken bouwverkeer
weggehaald worden
Contactpersoon ziekenhuis aan omwonenden
zwembad doorgeven
Rookverbod speeltuin aankaarten

i.g.h.
Wijkschouw
Hans

i.g.h.

Dick
Dick en Hans

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