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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 4 december 2018
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),
A. Blankert (secretaris), Y. Blankert, C. Hoff, A. Rijk en D. Wijnoogst.
P. van der Beek (Christen Unie), M. Belkasmi, H. Cramer, de heer Groenwold,
L. Joosten, W. Nunninkhoven, S. van den Raadt, R. Reeuwijk, B.B. Spruit (St. Jacob en
van agendapunt 5 tot 6), T. Tank, wijkhandhaver, M. Mounji (Stichting Samen
Haarlem)
J. Cramer, G. Hameteman, I. Hameteman en B. Slottje
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post november 2018
- Algemene Verordening Gegevensbescherming: het reglement van de wijkraad is af. Het komt op de
website.
4. Verslag wijkraadsvergadering 6 november 2018
Tekstueel:
Agendapunt 12: het is nog niet zeker of Jos Wienen op de jaarvergadering kan komen
Met inachtneming van deze wijzigingen worden het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
Agendapunt 4 actielijst: Peter van der Beek merkt op dat het plantsoentje op de Roordastraat nog niet
is opgeknapt. De struiken zijn wel gesnoeid, maar er is niet bijgeplant. Hans Hirs neemt dit op voor het
overleg met de vier voorzitters en de gemeente en het punt komt weer terug op de actielijst.
Actielijst
a. De gele blokken zijn weggehaald. Kan van de lijst.
b. Contactpersoon van het ziekenhuis is aan de bewonersgroep van de Entree doorgegeven. Kan van
de lijst.
c. Lantaarnpalen L. Pasteurstraat: de wijkraad wordt betrokken bij de schouw van de oplevering van
de nieuwe woningen in Boerhaavewijk Noord. Dan wordt dit punt meegenomen.
d. Ontheffing voor parkeerplaatsen VNU-gebouw: Hans Hirs heeft bij de gebiedsmanager navraag
gedaan en die ontkent dat er een ontheffing afgegeven wordt.
e. Te nauwe straten Boerhaavewijk Noord door de nieuwbouw: ook dit punt wordt meegenomen in de
schouw van de oplevering.
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5. St. Jacob
Toelichting Bart Bram Spruit van St. Jacob
a. St Jacob wil zo snel mogelijk de Boerhaavekliniek slopen, maar flora- en faunaonderzoek heeft
uitgewezen dat er mogelijk vleermuizen zijn. Nu moet er tot augustus observatie uitgevoerd worden en
vervolgens moet St. Jacob 20 weken in acht nemen om maatregelen te nemen, zodat de vleermuizen
een ander onderkomen kunnen vinden. Dit alles betekent dat er in 2019 niet gesloopt kan worden.
b. Momenteel voert St. Jacob gesprekken met de wijk, zoals de wijkraad, Stichting Samen Haarlem, sociale
wijkteams etc. om te inventariseren wat er in de wijk aan zorg nodig is en wat St. Jacob hierin kan
betekenen. Op de vraag of er een klankbordgroep komt antwoordt Bart Bram Spruit dat hij dit een goed
idee vindt, maar voorlopig zijn de plannen nog in een zodanig stadium, dat een klankbordgroep hier nog
niets aan kan toevoegen.
c. Met betrekking tot de nieuwe plannen vertelt Bart Bram Spruit over de nieuwe filosofe van St. Jacob:
Doorbreken van de gesloten omgeving waar dementerenden vaak verblijven. Eigen regie voor de
cliënten en vrijer en ruimer kunnen bewegen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld:
tweekamerappartementen, de kans geven dat de mensen naar buiten kunnen, ontmoetingsruimte,
winkeltje, kinderdagverblijf en andere voorzieningen. Dit betekent dus ook dat het terrein opengesteld
wordt voor de wijk: Men kan er straks letterlijk doorheen fietsen.
d. De wijkraad benadrukt om rekening te houden met voldoende parkeerplaatsen ook voor het personeel
en het bezoek. Het ziekenhuis geeft al veel parkeeroverlast.
e. De wijkraad attendeert Bart Bram Spruit erop, dat zij bovenop de verkeersontsluiting zullen zitten. De
Boerhaaveweg geeft nu al veel problemen in de spits en dan is het Vijverpark nog niet eens af. De
L. Pasteurstraat is el een mogelijkheid.
f. Om overlast in het leegstaande gebouw en het terrein om de Boerhaavekliniek tegen te gaan heeft
St. Jacob maatregelen genomen zoals een hek, beveiliging en verlichting. Ook worden er nu
filmopnames voor Baantjer gemaakt. Geadviseerd wordt om de bosschages rond het terrein laag en
open te houden, zodat er zicht is op het gebouw. Dit is een taak voor de gemeente. Hans Hirs neemt dit
mee naar het overleg van de vier voorzitters en de gemeente.
g. Er komt geen (tijdelijke) bewoning in de Boerhaavekliniek.
h. Met betrekking tot Schalkweide: hier is nog geen langer termijnvisie voor gemaakt.
Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer
a. Met het oog op oud en nieuw vraagt handhaving om plekken waar afval ligt en containers e.d. die
makkelijk vlam kunnen vatten aan hem door te geven.
b. Melding van brandgevaar van een hut/tent bij het Krekelpad (tegen het hek van de
Voorthuijsenschool).
c. Melding van zwaar vuurwerk bij de L. Pasteurstraat en Boerhaavekliniek.
d. Melding van een lang geparkeerde rode auto tussen de Ramearstraat en de A. Flemingstraat, waar
inmiddels het onkruid doorheen groeit
e. Melding van de opnieuw niet werkende beweegbare verkeerspaal aan het einde van de
F. Dondersraat.
f. Melding van een geparkeerde motor op de stoep, waardoor een rollator of kinderwagen er niet
langs kan.
g. N.a.v. weesfietsen legt Taner Tank uit dat na melding de fiets wordt gestickerd. Na 34 dagen mag
handhaving de fiets verwijderen. Het kan gebeuren dat mensen de sticker er weer afhalen.
h. Melding over verkeerd parkeren Ekemastraat.
i. Melding rode bloembak die staat op de stoep bij de Ekemastraat/ Wamsterkerstraat. Rollators
kunnen er niet langs.

6. Stichting Samen Haarlem
14 oktober was er een bijeenkomst ‘Zet een streep door discriminatie’ in samenwerking met diverse
andere organisaties. De stichting gaat nu drie bijeenkomsten over artikel 1 van de grondwet organiseren
met de thema’s zelfbeschikking, schaamtecultuur en nog een te bepalen thema.
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7. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling
René Reeuwijk meldt dat 15 december de woonruimtes van de woontoren aan de E. Jennerstraat

in de verkoop gaan en de voorbereidingen van de verduurzaming van de Koch over 2 weken
beginnen.
8. Financiële zaken: geen bijzonderheden
9. Groen in de wijk
Adriënne Rijk vertelt dat er 12 bomen worden geplant in de wijk in het kader van herplant. Het is een
start, want tot nu toe zijn er meer bomen gekapt dan geplant.
10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer
Afgelopen vrijdag is op de basisschool De Globe door leden van de werkgroep Verkeer en Vervoer een
les gegeven over zichtbaarheid in het verkeer (in het donker fietsen en de dode hoek) en de remweg.
14 december wordt deze les op de Don Bosco gegeven. Na de les krijgen de kinderen fietslichtjes met
het logo van de vier wijkraden mee.
11. Verslagen
Voorzittersoverleg: vindt 5 december plaats.
Vier Wijkradenoverleg: vindt 10 december plaats
12. Redactie
De Boerhaavelaar wordt deze week gedrukt en vervolgens rondgebracht. Wegens de weinige kopij heeft
de Boerhaavelaar deze uitgave vier pagina’s minder.
13. Rondvraag
Sander van den Raadt vraagt nader over de brief van de wijkraden van Schalkwijk over de 40-40-20
regeling (bij nieuwbouw moet er 40% sociale, 40% middeldure en 20% dure woningen gebouwd
worden). Hans Hirs vertelt dat hij donderdag in de commissievergadering gaat inspreken over de
nadelen van deze regeling voor Schalkwijk.
Adrienne Rijk heeft Dock gebeld om te vragen of zij het afval wat speeltuinbezoekers achterlaten in de
speeltuin kunnen opruimen. Het antwoord van Dock was, dat de wijkbewoners dat zelf moeten doen.
Meerdere vrijwilligers van de speeltuin die op de vergadering aanwezig zijn melden dat zij niet de
behoefte hebben om steeds weer vieze luiers te moeten opruimen.
René Reeuwijk vraagt of de wijkraad gehoord heeft van de Wijkraadapp. Met deze app kan je makkelijk
informatie naar de bewoners sturen. Zij kunnen niet via de app terug communiceren. De wijkraad wacht
de informatie af en gaat dit dan bespreken.
Peter van der Beek: Pré Wonen heeft in augustus op gemeentegrond een parkeerverbodsbord gezet. Hij
heeft dit bij de gemeente gemeld, maar die doet niets. Taner Tank zal dit opnemen.

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De eerstvolgende wijkraadvergadering is 8 januari 2019

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ eind februari. Verspreiding eind maart
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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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

4 WRO 10 dec.

C

4-4-18

D
E

4-4-18
6-11-18

F
G

6-11-18
6-11-18

H

4-12-18

I

4-12-18

Guus van Thiel vragen of de wijkagent de
wijkraadvergadering kan bijwonen
Extra wijkraadgelden aanvragen i.v.m. groei
bewonersaantal
Stoep voor de Ringvaart.
Aandacht vragen voor Aziëpark dat nu nog een
hondenlosloopplaats is, maar straks als het park
heringericht is niet meer
Lantaarnpalen L. Pasteurstraat
Straat Boerhaavewijk Noord te smal voor
brandweer?
Gemeente vragen om snoeien en open houden van
bosschages rond Boerhaavekliniek
Parkeerverbodsbord door Pré Wonen op
gemeentegrond gezet

Antoinette

Hans

i.g.h.
4 WRO 10 dec.

Schouw
Schouw
Hans

Voorzitersoverleg
5 dec.

Taner

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