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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 6 november 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, G. Hameteman,
I. Hameteman, W. Hubbus (vanaf agendapunt 4), A. de Jong, L. Joosten,
W. Nunninkhoven, N. True (tot agendapunt 6), R. Reeuwijk, B. Slottje en M. Smit (tot
agendapunt 6)
J. Cramer
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Agenda
Toevoegen: ‘Vrijmarkt Koningsdag’ in de plaats van agendapunt 5 ‘Wijkagent’.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post oktober 2018
Geen bijzonderheden.
4. Verslag wijkraadsvergadering 2 oktober 2018
Tekstueel:
- ‘René van Reeuwijk’ wijzigen in ‘René Reeuwijk’.
- Onder afwezig verwijderen ‘A. Rijk’
- Agendapunt 9 Verkeer en Vervoer d: ‘om van heel Haarlem’ wijzigen in ‘alle woonwijken van
Haarlem’
- Agendapunt 9 Groen c: ‘Kochflats’ ’wijzigen in ‘Koch

Met inachtneming van deze wijzigingen worden het verslag vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst:
a. Plantsoentjes Roordastraat en Louis Pasteurstraat loopt. Kan van de lijst.
b. Aankaarten rookverbod speeltuin. Dick Jansen, directeur van Dock is hierover geïnformeerd en hij
stond hier niet onwelwillend tegenover. Kan van de lijst.
5. Vrijmarkt Koningsdag Nicolette True en Marijke Smit
a. De plek waar de afgelopen jaren de vrijmarkt gehouden werd is nu een bouwplaats en de
organisatie gaat nu alle wijkraden af om te polsen wat een alternatieve plek zou kunnen zijn.
Genoemd worden:
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-

De plek bij het winkelcentrum waar nu de markt is.
Voordelen: de organisatie heeft goede contacten met het winkelcentrum en de plek is bekend.
Nadelen: als er te weinig plek voor de verkopers is, bestaat de kans dat zij op de groenstrook
van de Europaweg gaan zitten wat niet veilig is en de L-vorm maakt het moeilijk om de livemuziek een goede plek te geven.
- Parkeerplaats bij Fluor.
b. Met springkussens gebeuren vaak ongelukken en de vraag is of deze neergezet moet worden.
Geadviseerd wordt om spelregels op te stellen zoals een maximum aantal kinderen en dat de
schoenen uit moeten.
c. Er worden vrijwilligers gezocht. Een uurtje meehelpen is al een goede bijdrage. Aanmelden bij
Antoinette Wijnoogst.
d. Nicolette True en Marijke Smit blijven de wijkraad informeren.

6. Stichting Samen Haarlem geen nieuws
7. Stand van zaken aankoop perceel Nieuweweg 2 door de gemeente Haarlem (Domus plus)
De raad heft ermee ingestemd om het pand aan te kopen. De wijkraad houdt het in de gaten en zal de
wijkraad van Parkwijk steunen.
8. Openbare ruimte
a. Er komen twee nieuwe woontorens in het Aziëpark.
b. Op de Entree aan de zijde van de Amerikaweg komt een woontoren van negen verdiepingen.
c. In het vijverpark aan de zijde van de Amerikaweg komt een groot appartementsgebouw.
9. Financiële zaken: geen bijzonderheden
10. Groen in de wijk
René Reeuwijk vertelt dat de verkoop van de groenstrook langs de Koch nog even gaat duren. De VvE
moet akkoord gaan en vervolgens komt er een splitisingsactetraject.
11. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer
René Reeuwijk merkt op dat in de woontoren aan de E. Jennerstraat er veertien woningen bijkomen,
maar er 35 parkeerplaatsen weggehaald zijn. Nota bene heeft het VNU-gebouw een tijdelijke ontheffing
van tien jaar gekregen zodat zij niet voor parkeerplaatsen hoeven te zorgen. Daarbij parkeren veel
mensen in deze buurt om de Zuid Tangent naar Schiphol te nemen. Er ontstaat hier straks een groot
parkeerprobleem. Hans Hirs neemt dit punt mee naar het overleg met de gemeente.
12. Verslagen
Het Vier Wijkradenoverleg (29 oktober)
a. Uit het college van B&W
- Om het burgerinitiatief te stimuleren zal het college van B&W in de wijken vergaderen en
tevens een inloopspreekuur in de wijken houden.
- Op de jaarvergadering komt Jos Wienen, (in de functie van stadsdeelportefeuillehouder van
Schalkwijk). Hij wil graag kennis maken met alle wijkraden in Schalkwijk.
- De wijkraden hebben gezegd niet tevreden te zijn over hoe de gemeenteraad met de wijkraden
omgaat. Zodra de raad iets wil moeten de wijkraden aan het werk, terwijl zij nooit de wijkraden
bezoeken.
- De wijkraden hebben gezamenlijk een brief naar het college geschreven over de regeling dat er
bij nieuwbouw 40% sociale woningen, 40% middeldure woningen en 20% dure woningen
gebouwd moet worden, terwijl de gemeente ook een ongedeelde stad wil. Schalkwijk heeft al
een hoog percentage sociale woningbouw en met de vele nieuwbouw zal dit percentage nog
meer stijgen. De wijkraden adviseren om per gebied te bekijken aan welke soort woningen
behoefte is om de ongedeelde stad te bereiken.
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b. Street art: De gemeente wil initiateren dat Schalkwijk een oppepper krijgt door op kale muren
kunstwerken aan te brengen. De corporaties moeten dan meewerken om muren beschikbaar te
stellen en ook moet er geld komen voor het onderhoud.
c. Spaarne Gasthuis: de nieuwbouwplannen moeten door de 40-40-20 regeling (zie 12a 4e -)
veranderd worden.
d. St Jacob is in gesprek met de wijk (bewoners, wijkraad, Dock, Sociale Wijkteam etc.) om te bekijken
welke voorzieningen de buurt nodig heeft.
e. Op het volgend overleg komt de teamchef van de politie Haarlem
f. Dock vertelde dat er een congres is geweest in het kader van Haarlem Ontmoet. Hier bleek dat 50%
van de Turkse mannen zich eenzaam voelen. Het idee is geopperd om meer plekken voor informele
ontmoetingen in de wijk te creëren.
g. Hondenlosloopgebied: aan beide kanten van het Krekelpad is een hondenlosloopgebied waardoor
het gras kort gehouden moet worden. Maar het is ook een ecologisch gebied waardoor er maar
tweemaal per jaar gemaaid wordt. Andere losloopgebieden in Schalkwijk kampen ook met dit
probleem. De betreffende ambtenaren worden voor het volgend Vier Wijkradenoverleg
uitgenodigd. René Reeuwijk vraagt of het probleem van het Aziëpark, wat nu een losloopgebied is,
maar straks niet meer, dan ook meegenomen kan worden.
13. Redactie
Dringend beroep aan iedereen om kopij voor de Boerhaavelaar aan te leveren.
14. Rondvraag
Peter van der Beek vraagt wanneer de lantaarnpalen op de Louis Pasteurstraat weer in gebruik worden
genomen? Hans Hirs neemt dit mee naar het overleg met de gemeente.
Yvonne Blankert wijst op een bak voor oud brood bij de bakker in het winkelcentrum. Het oude brood
wordt gebruikt voor biogas.
Ingrid Hameteman vraagt hoe het zit met het parkeerplan rondom Lidl. Dick Wijnoogst antwoordt dat
de financiën geregeld zijn, maar een datum van uitvoering nog niet doorgegeven is.
Ingrid Hameteman merkt op, dat nu de nieuwbouw in Boerhaavewijk Noord bijna gereed is, de straat zo
smal blijkt te worden dat de brandweer er niet door kan. De wijkraad zal dit in de gaten houden.
Gerard Hameteman merkt op dat er een oliebollenkraam steeds op een andere plek in wijk staat en vier
parkeerplaatsen bezet houdt. Hij vraagt of dit mag? Geadviseerd wordt om dit aan handhaving te
vragen
René Reeuwijk meldt dat de verkeerspaal aan het einde van de Prof. Donderslaan weer kapot is.
Antoinette Wijnoogst vertelt dat dit al gemeld is. Waarschijnlijk zijn er problemen met de software.
René Reeuwijk dankt de wijkraad voor het doorsturen van het artikel over duurzaamheid naar de
andere wijkraden.
Wim Hubbus vertelt dat de aanhanger bij de Koch is weggehaald. Dat betekent dat dit punt ook van de
actielijst kan.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De eerstvolgende wijkraadvergadering is 4 december

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

29 okt 4wro

C

4-4-18

D
E

4-4-18
4-9-18

F

2-10-18

G

6-11-18

Guus van Thiel vragen of de wijkagent de
wijkraadvergadering kan bijwonen
Extra wijkraadgelden aanvragen i.v.m. groei
bewonersaantal
Stoep voor de Ringvaart.
Nagaan wanneer gele blokken bouwverkeer
weggehaald worden
Contactpersoon ziekenhuis aan omwonenden
zwembad doorgeven
Parkeerprobleem aankaarten n.a.v. extra woningen
woontoren E. jennerstraat en woningen VNU
gebouw
Aandacht vragen voor Aziëpart dat nu nog een
hondenlosloopplaats is, maar straks als park klaar
is niet meer
Lantaarnpalen L. Pasteurstraat
Straat Boerhaavewijk Noord te smal voor
brandweer?

H

I
J

Antoinette

Hans

i.g.h.
i.g.h.

Dick
Hans

4 vz overleg

Hans

4 WRO 10 dec.

Hans

4 vz overleg
i.g.h.

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