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Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 
 
Datum: 4 september 2018  Tijdstip: 20.00 uur Locatie: De Ringvaart 
 
Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), C. Hoff en A. Rijk 
Aanwezig gasten:  P. van der Beek (Christen Unie), H. Cramer, J. Cramer, L. Joosten, W. Nunninkhoven, 

S. van den Raadt, B. Slottje en R. de Zwart 
Afwezig met bericht: A. Blankert (secretaris), Y. Blankert (wijkraadslid), M. Mounji (Stg. Samen Haarlem), 

A. Wijnoogst (penningmeester) en D. Wijnoogst (wijkraadslid) 
Notulist: Jos Belt namens 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 ‘Domus Plus’ na agendapunt 10. 
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.  
 

3. Ingekomen en uitgegane post juni juli en augustus 2018 
Geen vragen of opmerkingen n.a.v. de postlijst. 
 

4. Verslag wijkraadsvergadering 5 juni 2018 
Tekstueel: geen opmerkingen 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
N.a.v.: geen opmerkingen 
 
Actielijst:  
a. Volgende week zal Hans Hirs op het Vier Wijkradenoverleg een update over de wijkagent vragen.  
b. N.a.v. de actie over niet werkende tikkers van voetgangerslichten: zelf melden bij de gemeente.  
c. De volgende punten kunnen van de actielijst: 

- Regelen kennismaking ambassadeurs Spaarnelanden en wijkraad 
- Vier scheve stoeptegels doorgang Middenkoch 
- Zwerfafval in de struiken van de perken opruimen 

d. Woensdag 19 september is er een wijkschouw in Boerhaavewijk. Aanvang 13.00 uur, verzamelen bij 
de Ringvaart 

5. Wijkpolitie / Handhaving / Brandweer 
- Er is een uitbreiding van 4 naar 6 handhavers voor Schalkwijk. De twee handhavers die vaak in 

Boerhaavewijk aanwezig zijn, zullen zich op een wijkraadsvergadering komen voorstellen. 
- Vorige week heeft de brandweercommandant kennis met de wijkraad gemaakt. De brandweer wil 

meer voorlichting gaan geven aan de bewoners. Omdat bij de kazerne veel mensen buiten 
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Haarlem werken en dan een paar dagen op de kazerne blijven, willen ze meer voor de buurt 
betekenen door te helpen met brandmelders op te hangen of mensen die hun sleutel vergeten 
zijn te helpen. De brandweer is uitgenodigd voor de jaarvergadering. In de eerstvolgende 
Boerhaavelaar komt er een stuk over de brandweer.  

- AED-apparaat hangt bij de Lidl en Schalkweide. Ook de brandweer heeft een AED-apparaat in de 
auto en wordt ingezet door de meldkamer. 

6. Stichting Samen Haarlem: geen nieuws 
 

7. Openbare ruimte 

Er zijn veel klachten over de paardenpoep in de Poelpolder. Met de manage is overleg geweest 
over het opruimen van de paardenpoep en de handhavers zouden hier extra opletten. Dit lijkt 
echter allemaal niet veel te helpen.  
De ruiters kunnen geen gebruik maken van het ruiterpad, omdat de takken laag hangen. De 
gemeente zal dit moeten onderhouden.   
Hans Hirs neemt dit punt mee naar het overleg van de vier wijkraadsvoorzitters met de 
gebiedsmanager. Sander van den Raadt kaart het binnen de gemeente aan.  
 
8. Werkgroepen 

Verkeer en Vervoer (3 september 2018) 
a. De Anteagroup is op het overleg aangeschoven om de werkgroep uitleg te geven en ideeën op te 

halen over de kruisingen met de Amerikaweg/Boerhaavelaan en Amerikaweg/Schipholweg n.a.v. 
de toenemende drukte door de nieuwe bouwprojecten. Hans Hirs vindt dat er weinig gaat 
gebeuren op een enkele extra rijstrook na. Hij heeft aangegeven dat hij de fietspaden op de 
Boerhaavelaan oostzijde gevaarlijk smal blijven. Eind van het jaar komt het Voorlopig Ontwerp.  

b. De oversteek op de Schipholweg ter hoogte van de school is aangepast. Het is geen dynamisch 
zebrapad geworden.  

c. Verkeerslesproject ‘gezien worden in het verkeer’ voor groep 8 van de basisscholen: Er worden bij 
de scholen van Schalkwijk filmpjes gemaakt over fietsen zonder en met licht. De setjes fietslichten 
met het logo van de vier wijkraden zijn reeds binnen. Deze worden na de les aan de kinderen 
uitgedeeld.  

Groen:  
De berenklauwen staan er nog, maar niet langs het pad.  

 
9. Verslagen 

Het Vier Wijkradenoverleg:  
Het overleg van juli is niet doorgegaan. 10 september is er weer overleg. 

 
10. Redactie  

De Boerhaavelaar nr. 2 is naar de drukker. Over twee weken zal de krant verspreid worden.  
De sluitingsdatum kopij voor het eindejaar nummer is 7 november. Rond Sinterklaas zal de 
Boerhaavelaar verspreid worden. 

 
Domus Plus, woonboerderij op de Nieuweweg 
De gemeente is voornemens de woonboerderij op de Nieuweweg op te kopen voor een woongroep van 
Domus Plus. Domus Plus is opvang voor drugs- en alcoholverslaafden met een verstandelijke beperking. 
Er zijn twee begeleiders per 24 uur. Hans Hirs heeft begrepen dat de groep niet behandeld wordt en 
alcohol en drugs mogen blijven gebruiken. Omwonenden hebben aan de wijkraad gevraagd wat wij 
hiervan vinden. De aanwezigen laten blijken deze opvang niet te willen. 
Donderdagavond gaan bewoners in de commissie inspreken om dit tegen te houden. 
De wijkraad Parkwijk is per toeval hierachter gekomen en de indruk is ontstaan dat dit zonder overleg 
met de bewoners gebeurt.  
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11. Rondvraag 
Robin de Zwart vraagt of het bekend is wanneer de gele blokken voor het bouwverkeer weggehaald 
worden? Hans Hirs gaat dit na.  
Robin de Zwart merkt op dat het plantsoentje op de hoek van de Louis Pasteurstraat bij het 
elektriciteitshuisje leeg is gehaald en nu volgroeit met onkruid. Dit punt zal meegenomen worden in de 
wijkschouw.  
Barbara Slotje merkt op dat er gefeest wordt in de nachtelijke uren op het terrein van de 
Boerhaavekliniek en vraagt wanneer de hekken worden gezet. Geantwoord wordt om Jan Hallegraef te 
bellen. Zijn telefoonnummer staat in het verslag van 5 juni. Ook staat St. Jacob geagendeerd op het Vier 
Wijkradenoverleg. 
Barbara Slotje merkt op dat er op de Ekemastraat de parkeerplaatsen betegeld zijn met tegels waar 
gaten in zitten. Frits van der Ploeg antwoordt dat dit is om het regenwater door te laten. Nadeel is dat 
er ook snel onkruid in kan groeien en daar moet op gelet worden.   
Adrienne Rijk merkt op dat ze op het festival Schalkwijk aan Zee geen mensen van een andere culturele 
achtergrond heeft gezien. Hans Hirs reageert dat hij bij het springkussen stond en kinderen van allerlei 
culturele achtergronden heeft gezien. 
Hans Hirs merkt op dat het festival zeer goed bezocht is en hoopt dat volgend jaar meer mensen van de 
wijkraden komen helpen met opbouwen en afbreken.  
Adrienne Rijk vertelt dat zij Spaarnelanden heeft gebeld over de groenblokken op de Mathijsenstraat 
(ter hoogte van de lage huizen). Het is een proef: een groenblok wordt wel en een groenblok wordt niet 
gesnoeid. Er woekert veel onkruid in het ongesnoeide groenblok, Adrienne Rijk neemt hierover contact 
op met Spaarnelanden.   
 
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken. 

 
De eerstvolgende wijkraadvergadering is 2 oktober 
 
 
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 7 november. Verspreiding rond 5 december 
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  
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Actielijst 
 

 Datum Actie Wie Wanneer 

A 3-5-16 Herplant van de gekapte bomen buurt Ekama- en 
Wamstekerstraat 

Werkgroep 
Groen 

i.g.h.* 

B 6-3-18 Guus van Thiel vragen of de wijkagent de 
wijkraadvergadering kan bijwonen 

Hans 10 sept 4wro 

C 6-3-18 Aanhangwagen bij R. Kochlaan Allen i.g.h. 

D 6-3-18 Meldingenlijst bij GOB opvragen en checken of de 
tikker voetgangerslicht Zuid tangent op de lijst staat 

Hans  

E 4-4-18 Extra wijkraadgelden aanvragen i.v.m. groei 
bewonersaantal 

Antoinette  

G 4-4-18 
5-6-18 

Stoep voor de Ringvaart.  
Ambassadeurs hebben het gemeld 

 i.g.h. 

J 1-5-18 Wijkschouw 13.00 – 15.00 uur Allen 19 sept 

K 1-5-18 Plantsoen Penhuisje Louis Pasteurstraat Wijkschouw  

L 5-6-18 Vragen of afvalcontainers de naam van de pasjes 
registeren? 

Hans 4 WRO 

M 4-9-18 Overlast paardenpoep Poelpolder aankaarten 
gemeente 

Hans en 
Sander 

 

N 4-9-18 Nagaan wanneer gele blokken bouwverkeer 
weggehaald worden 

Hans  

     

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


