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Wijkkrant
Wijkkrant “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 over het stadsdeel Schalkwijk.
Ook aankondigingen en mededelingen
van particuliere personen of organisaties
kunnen worden opgenomen. Commerciële
mededelingen worden niet geplaatst.
De Boerhaavelaar wordt huis aan huis
verspreid in de Boerhaavewijk.
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 14 augustus 2019
Redactieadres
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem.
E-mail
boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

Ontwerp en druk:
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:
Er zijn drie edities per jaar: in het begin
van de maanden maart, september en
december.
Fotografie:
Wijkfoto’s zijn verzorgd door Rob
Havermans of de wijkraad en andere
door inzenders.

Foto’s op de voorzijde:
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De Semmelweisstraat vanaf de knip in
westelijke richting;
Inzet:

Jaarvergadering wijkraad 2019
Presentatie Brandveilig in huis
DOCK, de kracht van wij(k) samen

Speeltuin “Het Slakkenveld” aan de
Semmelweisstraat.
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Wijkraad

genda wijkraad

Wijkraad Boerhaavewijk
De Wijkraad Boerhaavewijk
vertegenwoordigt de wijk(bewoners) in
participatie en inspraak in projecten en
beleidsvoornemens van de gemeente en
overige overheden en organisaties.
Wijkraadsvergadering
Elke eerste dinsdagavond van de maand
vindt de openbare wijkraadsvergadering
plaats. We bespreken onderwerpen die
van belang zijn voor de wijkbewoners,
zoals openbare ruimte, wijkontwikkeling en
nieuwbouw, verkeerszaken, handhaving en
politiezaken (met de wijkagent).
Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van
harte welkom!
De vergadering wordt gehouden in het
wijkcentrum De Ringvaart vanaf 20.00
uur.
In de vakantiemaanden juli en augustus is
er geen vergadering.

Data voor de komende tijd
• jaarvergadering Wijkraad
Boerhaavewijk dinsdag 2 april
• wijkraadsvergadering
dinsdag 7 mei
• wijkraadsvergadering
dinsdag 4 juni
• in juli en augustus geen
wijkraadsvergaderingen
• 14 augustus sluiting kopij
Boerhaavelaar 2-2019
• wijkraadsvergadering
dinsdag 3 september
Alle wijkbewoners kunnen – mits tijdig –
een agendapunt inbrengen, waarbij als
voorwaarde geldt, dat betrokkene tijdens
de vergadering zelf aanwezig is. Een
agendapunt inbrengen kan per e-mail via
adres sec@boerhaavewijk.nl.
Contact
Wijkraad Boerhaavewijk houdt elke
woensdagmiddag tussen 15.00 en
16.00 uur spreekuur in wijkcentrum De
Ringvaart. De wijkraad Boerhaavewijk
heeft een eigen kantoor in wijkcentrum
de Ringvaart:
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
U kunt ons ook bereiken via het
contactformulier op de website
www.boerhaavewijk.nl en per e-mail:
wr@boerhaavewijk.nl.

Samenstelling Wijkraad Boerhaavewijk
Wijkraad

Boerhaave-

Hans Hirs, Truus Oversteegenstraat
Voorzitter

Wijk

vierwijkradenoverleg Schalkwijk / verkeer en
vervoer / Dagelijks Beheer / Boerhaave schoon
Aad Blankert, Ekamastraat
Secretaris
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Dick Wijnoogst, Semmelweisstraat

vierwijkradenoverleg Schalkwijk / verkeer
en vervoer

Antoinette Wijnoogst, Semmelweisstraat
Penningmeester

Cees Hoff, Mendelstraat

Frits van der Ploeg, Van Konijnenburgstraat
Vicevoorzitter

Adriënne Rijk, Mathijsenstraat

groen en openbare ruimte en
gebiedsontwikkeling / redacteur
Boerhaavelaar & website

Yvonne Blankert, Ekamastraat

Poelpolder / Boerhaavewijk schoon
Openbaar groen
Sociaal domein

an de

voorzitter

V

e wijkraad

is er voor u

D

Wijkraad
Beste wijkbewoners,
Wij willen in dit jaarverslag graag de
leden van onze wijkraad en waar zij zoal
voor de wijk mee bezig zijn, wat nader
toelichten. Met mijzelf als voorzitter
bestaat de wijkraad uit 8 leden die zich
belangeloos inzetten voor de wijk.
Het dagelijks bestuur bestaat uit
drie personen, daarnaast zijn er 5
wijkraadsleden. Aad Blankert zorgt voor
al het secretariaatswerk. Antoinette
Wijnoogst is onze penningmeester
die al jaren de financiën beheerd.
Daarnaast is zij ook vrijwilligster voor
Dock waar zij voor heerlijke gerechten
zorgt. De redactie van de krant en het
verzorgen van de website is in handen
van de vicevoorzitter Frits van der
Ploeg. Dick Wijnoogst is secretaris in
het 4 wijkraden overleg. Adrienne Rijk
houd zich bezig met alles wat te maken
heeft met groen. Cees Hoff draagt de
zorg voor de Poelpolder en probeert
die netjes te houden. Yvon Blankert
houdt zich bezig met alle sociale
zaken in de wijk. Voorts zijn er vele
wijkbewoners die ons bijstaan als er

iets georganiseerd moet worden. Hun
hulp is onontbeerlijk bij diverse acties ,
lentefris , schoonmaakacties in de wijk
et cetera. Overigens wordt ook dit jaar
weer een lentefrisactie georganiseerd.
Als u denkt: het lijkt me leuk om
ook iets voor de wijk te betekenen;
u bent altijd van harte welkom.
De openbare wijkraadsvergaderingen
worden gehouden op elke eerste dinsdag
van de maand. Op woensdagmiddag van
15.00 tot 16.00 uur is er altijd iemand
aanwezig in ons kantoor in wijkcentrum
de Ringvaart. Dus als u iets wilt vragen
of geïnteresseerd bent in het reilen en
zeilen van de wijkraad, aarzel niet en
kom langs.
Tot slot wil ik ieder bedanken die ook het
afgelopen jaar zich heeft ingezet.
Ik hoop u met velen te zien op onze
jaarvergadering. Tot dinsdag 2 april in
het wijkcentrum de Ringvaart Floris v
Adrichemlaan 98
Wijkraad

Boerhaave-

Wijk

Hans Hirs
Voorzitter wijkraad Boerhaavewijk

Wat kan de wijkraad Boerhaavewijk voor u betekenen?
De wijkraad houdt zich bezig met allerlei
zaken die vooral u, bewoner van de
Boerhaavewijk, aan-gaan.
Ze is betrokken bij ontwikkelingen in de
Boerhaavewijk. De wijkraad behartigt
belangen van be-woners van de wijk
ten einde een leefbare Boerhaavewijk in
stand te houden en deze te verbeteren.
De maatstaven die we daarbij hanteren
zijn: VEILIG, HEEL, SCHOON EN MOOI.
Er wordt gestreefd naar veiligheid op
straat, groen in de wijk, speelplaatsen en
ontmoetingsplekken voor alle generaties!
We werken bij zaken, die algemeen zijn en
ons hele stadsdeel betreffen, nauw samen
met de andere wijkraden uit stadsdeel
Schalkwijk (Europawijk, Meerwijk en
Molenwijk). En we werken na-tuurlijk ook
samen met de Gemeente, politie, Stichting
Dock, Stichting Sint Jacob. Dit is een greep
uit de onderwerpen waar de wijkraad zich

mee bezig houdt:
• Veiligheid in de openbare ruimte
(de conditie van wegen, paden en
verlichting)
• Dagelijks beheer van de openbare
ruimte & groenvoorzieningen
(onderhoud & schoon houden)
• Nieuwbouw en vernieuwing in de wijk
(De Entree, Vijverpark, Poort van
Boerhaave)
Spreken deze onderwerpen u aan en zou
u daarover willen meepraten?
Kom dan naar onze vergadering op iedere
eerste dinsdag van de maand om 20:00
uur in de Ringvaart (behalve in juli en
augustus). Vooral de nieuwe bewoners
in Entree-West (t.o. het Gast-huis) en
Vijverpark zijn van harte welkom. Kortom,
voor u als bewoners is de wijkraad
onmisbaar als een spreekbuis, inspraaken informatie-kanaal!
Maart 2019
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De wijkraad nodigt de bewoners van de Boerhaavewijk uit
tot het bijwonen van de

penbare Jaarvergadering
Wijkraad Boerhaavewijk:

Uitnodiging en agenda

OPENBARE JAARVERGADERING
WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
U bent van harte welkom in wijkcentrum “De Ringvaart”
op dinsdag 2 april 2019
Aanvang 20:00 uur
Programma:
20:00 uur – Opening en Mededelingen door de voorzitter
20:10 uur – De presentatie van Brandweer Zuid-Kennemerland
over hun taken en hun werkwijze.
Presentatie Brandweer
20:45 uur – Pauze
21:00 uur – Plenaire Jaarvergadering Wijkraad Boerhaavewijk
Agenda:
r Jaarverslag 2018 (pagina 8 – 15)
r Financieel Jaarverslag 2018 (pagina 7)
r Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie (pagina 7)
r Bestuursverkiezing (pagina 7)
r Afsluiting huishoudelijk deel
21:45 uur – Rondvraag en afsluiting door de voorzitter

Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje en een hapje
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oorstel samenstelling
Wijkraad

V

inancieel
jaarverslag
2018

F

Jaarvergadering
Samenstelling Wijkraad Boerhaavewijk 2019-2020
Zittend Dagelijks Bestuur (4):
voorzitter
Hans Hirs
vicevoorzitter
Frits van der Ploeg
secretaris
Aad Blankert
penningmeester
Antoinette Wijnoogst
Huidige wijkraadsleden (4):
Cees Hoff
Adriënne Rijk
Dick Wijnoogst
Yvonne Blankert
Aftredend:
Alle huidige bestuursleden en wijkraadsleden stellen zich herkiesbaar.
Kandidaatstellingen:
Om op een oneven aantal te komen zou nog een bewoner van de wijk kunnen toetreden.
Kandidaat-wijkraadsleden kunnen zich aanmelden tot één dag voorafgaand aan de
jaarvergadering op 2 april 2019.

Financiële verantwoording 2018
De penningmeester Antoinette Wijnoogst
presenteert op de jaarvergadering het
financieel verslag.
De wijkraad heeft dit jaar besloten om in
de wijkkrant geen Financieel verslag te
publiceren. Het is uiteraard wel in te zien.
Vanzelfsprekend kunnen belangstellenden
tijdens de jaarvergadering op 3 april a.s.
een afspraak maken voor het inzien van
een meer gedetailleerd financieel verslag.

Voor een nieuwe kascommissie zoekt de
wijkraad nog één gegadigde. Hij of zij kan
zich in de vergadering kenbaar maken
na de behandeling van het verslag van
de huidige commissie. Het gaat om een
controle van de boekhouding van de
penningmeester over het jaar 2019 en zal
op afspraak begin 2020 plaats vinden.

De kascommissie die de financiën over
het jaar 2018 heeft gecontroleerd
door een nauwkeurige bestudering
van de rekeningen en betalingen,
complimenteren de penningmeester voor
haar werkzaamheden en tekenen de
jaarrekening voor akkoord.
Maart 2019
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aarverslag 2018

De Wijkraad Boerhaavewijk behartigt,
in samenwerking met de gemeente,
haar bewoners, het bedrijfsleven en
welzijnorganisaties, de belangen van
de bewoners in de Boerhaavewijk.
Wijkraadsleden, maar ook heel veel
andere wijkbewoners, doen dit werk als
vrijwilliger. Kerndoelen zijn: veiligheid op
straat, een goede, schone infrastructuur,
“groen” in de wijk en het realiseren van
speel- en ontmoetingsplekken voor alle
generaties wijkbewoners. De kernwoorden
daarbij zijn: VEILIG, HEEL, SCHOON EN
MOOI. Hierna volgt een zo compleet
mogelijk overzicht van gebeurtenissen en
activiteiten waarbij de wijkraad in 2018
betrokken was.
Samenstelling en
werkzaamheden wijkraad
De wijkraad bestond ook dit verslagjaar
uit acht leden. Het dagelijks bestuur
van de wijkraad werd gevormd door
de voorzitter, de vice-voorzitter, de
secretaris en de penningmeester, die
samen met de overige vier leden, ieder
met een eigen aandachtsgebied, de
wijkraad Boerhaavewijk vormen. Tijdens
dit verslagjaar hebben drie wijkraadleden
hun functie – om verschillende reden
– overgedragen aan drie nieuwe
wijkbewoners, waardoor de grootte van de
wijkraad onveranderd bleef. (zie pagina 4).
Vanwege hun betrokkenheid weten zij wat
er de wijk speelt en welke ontwikkelingen in
de wijk plaats vinden. Eenmaal per maand
– met uitzondering van de maanden juli en
augustus 2018 – vergaderde de Wijkraad.
Tijdens deze vergaderingen werden actuele
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thema’s en onderwerpen besproken
ter voorbereiding van de openbare
vergadering. Ook werd dit overleg gebruikt
om een gezamenlijke standpunt te bepalen
ten aanzien van onderwerpen die bij de
wijkraad waren binnen gekomen”. Buiten
hun bestuurstaken zijn de leden van de
wijkraad uiteraard aanspreekpunt voor
alle bewoners van de Boerhaavewijk en
externe partijen, in het bijzonder voor
vertegenwoordigers van de gemeente
en andere overlegpartners. Bij voorkeur
worden afspraken met leden van de
wijkraad gemaakt via het emailadres van
de wijkraad: wr@boerhaavewijk.nl of via
haar website www.boerhaavewijk.nl. Ook
was er elke woensdag – m.u.v. de maanden
juli en augustus – tussen 15:00 en 16:00
uur inloopspreekuur in het kantoor van de
wijkraad in het wijkcentrum De Ringvaart,
waar iedere wijkbewoner van harte welkom
is, die een gesprek wil aangaan met één
van de leden van het dagelijks bestuur. De
wijkraad betreurt dat ook in 2018 door
bewoners van de Boerhaavewijk weinig
gebruik is gemaakt om met leden van de
wijkraad in gesprek te gaan.
Samenwerking en overleg
Werken aan prettig wonen in de
Boerhaavewijk doen we gelukkig niet
alleen, maar werken we samen met
veel andere organisaties. Zo had de
wijkraad regelmatige contact met
vertegenwoordigers van de Gemeente
Haarlem, met andere wijkraden in
Schalkwijk (tijdens het 4-wijkradenoverleg
en de Werkgroep Verkeer- en vervoer
Schalkwijk), met de woningcorporaties
Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere,

aarverslag 2018
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Stichting Dock, bewonerscommissies en
VvE’s, Stichting Samen Haarlem, Sint
Jacob, het sociale wijkteam, de politie
(in de persoon van onze wijkagent),
Afdeling handhaving en – veelal ad
hoc – met andere organisaties die in de
Boerhaavewijk actief waren en zijn.
Reguliere wijkraads
vergaderingen
De wijkraad was in 2018
vertegenwoordigd in de volgende
vergaderingen:
• Openbare wijkraadsvergaderingen
De wijkraad Boerhaavewijk heeft in
2018 tien keer vergaderd. Deze
openbare vergaderingen werden (en
worden) gehouden op elke 1e dinsdag
van de maand in ons wijkcentrum
De Ringvaart. In de maanden juli en
augustus waren (en zijn) er geen
vergaderingen. De vergadering in
april 2018 werd en wordt ook in de
toekomst, tevens gecombineerd met de
jaarvergadering.
In een wijkraadsvergadering kan
alles besproken worden wat met
de Boerhaavewijk of met Schalkwijk
te maken heeft. De agenda
van deze vergaderingen kent
vaste agendapunten, maar ook
agendapunten die éénmalig worden
ingebracht. Alle wijkbewoners kunnen
agendapunten inbrengen, met als
enige voorwaarde dat zij tijdens de
betreffende vergadering ook aanwezig
zijn. De wijkraadvergaderingen werden
bijgewoond door gemiddeld twintig à
vijfentwintig personen. Dit waren naast
de acht wijkraadsleden, gemiddeld
vijftien andere wijkbewoners en/of –
vaak ad hoc – vertegenwoordigers
van de politie (wijkagent), politieke
partijen en sociale partners van
verschillende organisaties. Zo heeft een
vertegenwoordiger van Sint Jacob uitleg
gegeven over de reden van vertraging
sloop Boerhaavekliniek (vleermuizen).
Ook heeft een vertegenwoordiger
van de brandweer tijdens een
bestuursvergadering uitleg gegeven
over de organisatiestructuur van de
Brandweer Kennemerland.

Jaarvergadering
• Jaarvergadering
Tijdens de in april 2018 gehouden
jaarvergadering heeft de wijkraad
verantwoording afgelegd aan de
bewoners over haar werkzaamheden
in 2017 en mandaat gevraagd en
gekregen om ook in 2018 de bewoners
van de Boerhaavewijk te blijven
vertegenwoordigen. Tijdens deze
vergadering heeft een medewerkster
van Spaarnelanden, mevrouw Marieke
van der Kaa, een presentatie verzorgd
over de organisatiestructuur en
werkwijze van haar organisatie.
De wijkraad is
vertegenwoordigd in de
volgende vergaderingen
met externe partijen
• 4-Wijkradenoverleg
Twee leden van de wijkraad maken deel
uit van het 4-wijkradenoverleg. Dit is
een overleg tussen de vier wijkraden
van Schalkwijk, de Gemeente Haarlem
(de stadsdeelbestuurder uit het
college van B&W en verantwoordelijken
van verschillende afdelingen),
woningcorporaties, zorginstellingen,
Spaarnelanden, Politie en sociale
partners. Dit overleg wordt eens in
de zes weken gehouden. Tijdens dit
overleg worden projecten en zaken
behandeld, die het gehele stadsdeel
Schalkwijk betreffen. Daarnaast worden
een aantal wijkoverstijgende projecten
en onderwerpen – zoals verkeer
en vervoer en de ontwikkeling van
Schalkstad – in dit overleg besproken.
Door deze samenwerking zijn we beter
in staat Schalkwijk als stadsdeel te
vertegenwoordigen.
Eén van de belangrijkste zaken die het
4-Wijkradenoverleg heeft besproken,
is het besluit van de gemeenteraad
om in de hele gemeente Haarlem bij
nieuw te starten woningbouwprojecten
een verdeling van 40-40-20 hanteren
(40% sociale huur, 40% middeldure en
20% dure huur- of koopwoningen). De
wijkraden van Schalkwijk zijn het volstrekt
oneens met deze visie. Zij zouden liever
een verdeling zien van 30-50-20 (30%
sociale huurwoningen, 50% middeldure
Maart 2019

|9

J

Jaarvergadering

aarverslag 2018

10

|

Maart 2019

en 20% dure huur- of koopwoningen).
Dus minder sociale huurwoningen. Dit
omdat zij vinden dat er in Schalkwijk als
geheel al veel sociale huurwoningen zijn
en dat het voor heel veel mensen die
graag in Schalkwijk zouden willen wonen,
nauwelijks mogelijk is in het middeldure
segment een woning te huren, laat
staan te kopen. Lopende projecten zoals
Vijverpark en Entree-West zijn echter van
deze verplichte verdeling uitgezonderd.
• Wijkraadsvoorzittersoverleg
Er is ook een regulier overleg tussen
het dagelijks bestuur van de wijkraad
en medewerkers van de Gemeente
Haarlem. Tijdens dit overleg wordt alles
besproken wat met de inrichting van
de openbare ruimte te maken heeft,
zoals bestrating, groen, vervuiling en
straatmeubilair, meldingen, handhaving.
Ook langlopende meldingen en
structureel overlast, gemeld door
bewoners, wordt in dit overleg
besproken.
• Werkgroep Verkeer en Vervoer
Deze werkgroep is ook in 2018
diverse keren bijeengeweest, waarbij
onder meer – ook weer – gesproken
is over en aanbevelingen zijn gedaan
met betrekking tot de navolgende
onderwerpen:
• De afwikkeling van het verkeer
op de kruispunten: AmerikawegBoerhaavelaan en Amerikaweg-Prins
Bernhardlaan-N205 is besproken, in
het licht van de te verwachte grote
toename van het verkeer op termijn.
Een toename mede als gevolg van

Bezoek koning aan
Boerhaavewijk
Op 17 januari 2018 bracht de
Koning een werkbezoek aan de
Boerhaavewijk. Hij was daar op
uitnodiging van Burgemeester Jos
Wienen in het kader van diverse,
in Schalkwijk, georganiseerde
buurtinitiatieven. Hij bezocht De
Ringvaart en de kleine Ringvaart
en jongereninitiatief TripleThreaT
in het winkelcentrum Schalkwijk.
Hij sprak tijdens dit bezoek
vertegenwoordigers van de
wijk-raad en organisaties die
buurtinitiatieven begeleiden en
opzetten en over het belang van
een ontmoetingsplek, zoals de
(kleine) Ringvaart is
bouwactiviteiten, zoals de uitbreiding
van Entree West en Vijverpark en
op andere bouwlocaties in en rond
de Boerhaavewijk, waaronder de
ontwikkelingen binnen Schalkstad.
Op verzoek van de werkgroep heeft
de gemeente een onderzoekbureau
ingeschakeld om – gelet op de te
verwachte verkeerdrukte – advies
uit te brengen over het treffen van
aanvullende verkeerstechnische
maatregelen. Door de werkgroep
werden de verkeerstechnische
adviezen als onvoldoende
beoordeeld, om een oplossing

aarverslag 2018
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•

•

•

•

te bieden voor de te verwachte
verkeersdrukte;
De nota 30-50 km is weliswaar
goedgekeurd, maar in 2018 is het nog
niet gelukt om te bepalen welke straten
in Haarlem30 km-straten en welke
straten 50 km blijven of worden;
Tot genoegen van de werkgroep is
tijdens het verslagjaar het voorlopige
ontwerp voor de extra parkeerplaatsen
nabij de Lidl daar alle partijen
goedgekeurd, waardoor op termijn
extra parkeerplaatsen nabij de Lidl
zullen worden gerealiseerd;
In het kader van Project “Gezien
worden” hebben bestuursleden
lampjes uitgereikt aan kinderen van
scholen in de Boerhaavewijk;
Als onderdeel van het ontwerp
Structuurvisie Openbare ruimte
2040 is ook gesproken over het
project ”Dwars door Schalkwijk naar
het groen”. Dit betreft een oud plan
om door middel van de herinrichting
van de Belgiëlaan, de Kennedylaan
en de Floris van Adrichemlaan, de
Europawijk, Schalkwijk Midden en
de Boerhaavewijk beter met elkaar
te verbinden. Hierdoor ontstaat
een directe verbinding tussen het
Spaarne en de Poelpolder voor met
name langzaam verkeer.

Wijkkrant De Boerhaavelaar
en de website
Ook in 2018 is de luxe full colour uitvoering
van wijkkrant De Boerhaavelaar drie keer
uitgegeven en in de Boerhaavewijk huis
aan huis verspreid. Namens de Wijkraad

wordt de inhoud samengesteld door en
berust de functie van redacteur bij Frits
van der Ploeg, tevens lid van de wijkraad.
De Boerhaavelaar is ook te vinden op de
website: www.boerhaavewijk.nl, waardoor
het niet alleen een platform is om nog beter
te communiceren met de bewoners van
de Boerhaavewijk, maar ook om andere
geïnteresseerden die meer willen weten
over onze wijk te informeren. Ook zijn
op deze website alle vergaderverslagen
van de Wijkraad Boerhaavewijk te vinden.
Suggesties voor artikelen, korte berichten
of vragen over aanleveren van kopij kunnen
gericht worden aan het emailadres van de
redactie boerhaavelaar@boerhaavewijk.
nl. In 2018 was MEO weer de verzorger
van de layout en het drukken van de
Boerhaavelaar. Tevens zijn zij nu de
webmaster van de website.
Projecten en evenementen
Naast de structurele vergaderingen zijn
wijkraadsleden ook aanwezig bij ad-hoc
bijeenkomsten, veelal op uitnodiging van
de gemeente of andere organisaties,
als het gaat om zaken of projecten
die van invloed zijn op onze wijk, op
Schalkwijk en soms ook op de gemeente
Haarlem. De wijkraad volgt alle actuele
thema’s die spelen in de wijk. Ook is ze
actief betrokken bij een aantal renovatie
en nieuwbouw projecten in onze wijk.
Hieronder een overzicht van wat ons,
als Wijkraad, maar ook als bewoners van
de Boerhaavewijk in 2018 heeft bezig
gehouden en/of waarbij de Wijkraad in
meer of mindere mate is betrokken.
• Ontwikkelingen rond Spaarne Gasthuis
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• P arkeren – In 2018 hebben
bewoners van de tegenover het
Spaarne Gasthuis gelegen woonwijk
Entree-West op hun verzoek
een onderhoud gehad met een
vertegenwoordiger van het Spaarne
Gasthuis over de parkeeroverlast
die zij in hun woonwijk ondervinden
van bezoekers van en personeel
werkzaam in het Spaarne Gasthuis.
Ook tijdens een wijkraadvergadering
hebben bewoners hun “klacht”
toegelicht. De “oorzaak” is
gelegen in het feit dat bezoekers
op het parkeerterrein van het
Spaarne Gasthuis moeten betalen
en in de woonwijk niet. Terwijl
voor het personeel onvoldoende
parkeergelegenheid is op het terrein
van het ziekenhuis en om die reden
in de woonwijk parkeren.
• Tijdens de verslagperiode is
door een vertegenwoordiger
van het Spaarne Gasthuis een
toelichting gegeven op de beoogde
bouwkundige ontwikkelingen op het
terrein van het Spaarne Gasthuis.
Nieuwbouw (een kleiner ziekenhuis)
en een betere bereikbaarheid door
verkeerstechnische aanpassingen
van het ziekenhuis maken deel uit
van de planning.
• Domus Plus
Tijdens het verslagjaar werd de
Wijkraad plotseling en onaangenaam
verrast door de aankoop door de
gemeente van een woonboerderij
aan de Nieuweweg in Parkwijk
voor de opvang van drugs- en
alcoholverslaafden met een
verstandelijke beperking. Hoewel de
Nieuweweg deel uitmaakt van Parkwijk,

ligt het maar net over de grens met de
Boerhaavewijk. Vooral de vrees van
overlast (ook) richting Boerhaavewijk
heeft de wijkraad doen besluiten zich
aan te sluiten bij het standpunt van
de wijkraad Parkwijk, om er bij de
gemeente op aan te dringen van deze
locatie af te zien.
• Entree-West & Vijverpark
In het nieuwe wijkdeel Entree-West is
de nieuwbouw ook in 2018 gestaag
voortgezet en bijna afgerond. Bij het
ontwerp van de waterpartij, in het
midden van dit woongebied, dat water
en groen combineert en de kern van
de wijk vormt, was ook de wijkraad
betrokken. Op 24 juli 2018 heeft de
gemeente het definitieve ontwerp
voor de waterpartij in Entree-west
vastgesteld.
De bouwwerkzaamheden in Vijverpark
zijn in 2018 weer verder gevorderd.
Een groot deel van het gebied is
inmiddels bebouwd en bewoond, maar
er wordt nog volop gebouwd terwijl ook
de toegangswegen nog in ontwikkeling
zijn. De wijkraad blijft erop toe zien
dat gemaakte afspraken, over de
verkeersafhandeling van en naar zowel
Entree-west als Vijverpark worden
nageleefd.
• Elan Wonen
In de loop van 2018 heeft Elan wonen
het bouwproject “Nieuw Boerhaave” in
Boerhaavewijk Noord (gelegen tussen
de Ekamastraat en Louis Pasteurstraat)
zo goed als afgerond. Er staan nu op
drie locaties totaal 117 – inmiddels
bewoonde – eengezinswoningen,
waarvan 2/3 sociale huurwoningen en
1/3 koopwoning.
• Poort van Boerhaave
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Bij de entree van de Boerhaavewijk,
tussen de Amerikaweg, de Floris van
Adrichemlaan, de Louis Pasteurstraat
en de vestiging van Sint Jacob (de
voormalige Boerhaavekliniek) komt
nieuwbouw. De gemeente Haarlem is
voornemens de grond te verkopen om
er 110 grondgebonden woningen en
appartementen in de middeldure en dure
sector te realiseren. Ook zijn 16 woningen
in het gebied bestemd voor zelfbouw. Ook
krijgt de openbare ruimte een impuls. Er
komt een nieuw park aan de noordkant
van de woningen en een waterpartij aan
de zuidkant. De bedoeling is te zorgen
voor een aantrekkelijke entree van de
Boerhaavewijk.
• Boerhaavekliniek / nieuwe locatie
Schalkweide
In de loop van 2018 is de tijdelijke
bewoning in de voormalige
Boerhaavekliniek beëindigd en staat het
complex leeg. Een vertegenwoordiger
van Sint Jacob heeft tijdens de
verslagperiode uitgelegd dat de sloop
van het gebouw en dus de bouw van
een nieuwe locatie voor Schalkweide is
vertraagd vanwege de aanwezigheid
van vleermuizen. Door Sint Jacob wordt
nog onderzocht aan welke vorm van
zorg lokaal behoefte bestaat (bijv.
interne zorg of beschermd wonen)
en afhankelijk daarvan worden de
nieuwbouwplannen gemaakt.
• Schalkstad
Voor het Winkelcentrum Schalkwijk
zijn, onder de naam Schalkstad,
nieuwbouwplannen ontwikkeld, die klaar
zijn voor uitvoering. Deze plannen,
die voor de broodnodige vernieuwing
van het winkelcentrum Schalkwijk
een must zijn, dreigen echter vast
te lopen. Dit vanwege de hiervoor
beschreven woonvisie – het 40-40-20
standpunt – van de gemeente, waar
commerciële partijen grote moeite
hebben. De werkzaamheden aan de
nieuwe brug vanaf de Briandlaan naar
het Floridaplein, de bouw van een
XXL Albert Hein en Aldi met de daarbij
geplande woningen en bioscoop gaan
echter gewoon door.
• Schalkwijk Midden

Jaarvergadering
Naast Schalkstad Centrum
(winkelcentrum) kennen we ook
Schalkwijk Midden. Het betreft het
kantorengebied gelegen tussen de
Europaweg en de Amerikaweg en
de Kennedylaan en de Aziëweg. Dit
gebied moet over een aantal jaren
getransformeerd zijn tot een gebied
met woningen, werkplekken en veel
groen met bomen. Ook moet Schalkwijk
Midden de verbinding gaan vormen
tussen Schalkstad en het gebied rond
het Spaarne Gasthuis, waarvoor ook
nieuwbouw plannen bestaan.
• Gezondheidscentrum De ZOED
Hoewel het gezondheidscentrum De
ZOED al eind 2017 haar vestiging in
gebruik nam, is deze apotheek annex
dokterspost annex fysiopraktijk pas
in 2018 echt operationeel geworden.
Daarmee geheel recht doende aan
haar naam: Zorgverleners Onder Een
Dak”. Namelijk, in dit op de hoek van
de Floris van Adrichemlaan en de Louis
Pasteurstraat – in een prefab cabine
– gehuisveste gezondheidscentrum,
kun je medicijnen halen, maar ook een
bezoek brengen aan de huisarts of de
fysiotherapeut.
Financiële zaken
De penningmeesters van de
4-Schalkwijkse Wijkraden hebben in 2018
een aantal keer met elkaar overleg gehad
over de financiën. De kascommissie
heeft ook dit jaar de (wijkraad) financiën
gecontroleerd en in orde bevonden.
Lentefrisdag 2018
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De Boerhaavewijk kent sinds een aantal
jaren een mooie traditie, namelijk het
organiseren van een “lentefrisdag”.
Vooral bedoeld om wijkbewoners met
elkaar in contact te brengen. Ook op
zaterdag 21 april 2018 werd deze dag op
het parkeerterrein naast het Wijkcentrum
De Ringvaart gehouden. Met de door
vrijwilligers vooraf op ieder huisadres in
de wijk bezorgde flyer, kon de bewoner
tegen inlevering daarvan tijdens deze
dag bij een van de kraampjes een treetje
zomerplantjes afhalen. Bedoeld om de
tuin of het balkon op te vrolijken. Het was
deze keer gelukkig goed weer. Alhoewel,
zoals we vorig jaar zagen, slecht weer
wijkbewoners er niet van weerhoudt “even
langs te komen”. Ook stonden er weer
kraampjes, die buurtbewoners tegen een
gering bedrag konden huren, om in de
vorm van een vrijmarkt hun overtollige
huisraad “aan de man te brengen”.
Uiteraard ontbrak ook nu het springkussen
niet en kon de jeugd tegen een klein
bedrag genieten van een suikerspin.
Koningsdag-Vrijmarkt 2018
Ook in 2018 werd Koningsdag op 27 april
voor geheel Schalkwijk, georganiseerd
door alle Wijkraden in Schalkwijk, weer
in de vorm van een vrijmarkt op het
Californieplein uitbundig gevierd. Op
een groot deel van het plein stonden
marktkramen, die door iedereen tegen
betaling konden worden gehuurd, om ook
hier overtollige huisraad, maar ook kleding
e.d. “aan de man te brengen”. Ook waren
er attracties waarop en waarin kinderen
tegen een geringe vergoeding gebruik van
konden maken.
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Openbare Ruimte
Eén van de speerpunten van de wijkraad
is een openbare ruimte die VEILIG, HEEL,
SCHOON EN MOOI is. Het is dus niet
verwonderlijk dat veel werk en contacten
van de wijkraadsleden binnen het kader
van de openbare ruimte vallen.
• Veiligheid in de wijk
• De jaarwisseling 2017-2018,
maar ook die van 2018-2019, is
in de Boerhaavewijk relatief rustig
verlopen. Er zijn in beide periodes wel
ruiten gesneuveld, o.a. van bushokjes,
maar ernstige ongeregeldheden
hebben zich gelukkig niet
voorgedaan, althans niet voor zover
die gemeld zijn bij de politie;
• De wijkraad betreurt dat in
2018 medewerkers van Afdeling
Handhaving in de Boerhaavewijk
nauwelijks zijn gezien. Zo ontstaat
bij de bevolking de indruk dat
er door Handhaving te weinig
aandacht wordt geschonken aan
het stadsdeel. Wel heeft er een
uitbreiding van het Team Schalkwijk
plaats gevonden bij de Afdeling
Handhaving;
• Tijdens het verslagjaar hebben
we afscheid genomen van “onze”
wijkagent dhr. A, Elshiwy en gaan
we hopelijk op korte termijn
kennismaken met onze nieuwe
wijkagent dhr. M. Wijn;
• Groen van de wijk
Aan het groen in de Boerhaavewijk
is niet zo veel veranderd. We zijn
weliswaar heel wat bomen kwijt
vanwege diverse bouwactiviteiten in
de Boerhaavewijk. Maar de bewoners
is door de gemeente beloofd, dat voor
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iedere boom die door ouderdom of
vanwege bouwactiviteiten is verwijderd,
een nieuwe boom wordt teruggeplaatst.
Wijkschouw 2018
Op 19 september 2018 hebben
leden van de wijkraad samen met
medewerkers van gemeente,
Handhaving en Spaarnelanden de
jaarlijkse wijkschouw gehouden. Bij
een dergelijke wijkschouw gaat het
voornamelijk om het inventariseren
van gebreken aan gemeentelijke
eigendommen, zoals wegdek,
bestrating, lantaarnpalen etc. etc. en
groenvoorzieningen en speelplekken,
die later door of in opdracht van
de gemeente worden hersteld of
verholpen.
Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond
in de wijk
Op verschillende plekken in Haarlem,
dus ook in de Boerhaavewijk, blijkt dat
bewoners, soms onbewust, oneigenlijk
gebruik maken van gemeente grond.
Bijvoorbeeld omdat hun tuin groter
is, dan de grond die bij de woning
hoort. In 2018 en volgende jaren gaat
de gemeente contact opnemen met
deze bewoners om een oplossing te
bespreken.
Poelpolder en afval
Ook in 2018 is de gemeente, maar
in het bijzonder Spaarnelanden,
door leden van de wijkraad dikwijls
gewezen op illegaal gestort afval in
de Poelpolder. De Wijkraad betreurt,
dat er nog steeds wijkbewoners zijn,
die hun afval niet in, maar naast een
afvalcontainer plaatsen en zelfs hele
ladingen achterlaten in de openbare
ruimte, zoals de Poelpolder. Ook wordt
nog steeds door veel wijkbewoners
brood, etensresten en dergelijke op
straat gegooid. Men realiseert zich
daarbij kennelijk niet dat dit niet alleen
vogels, maar ook andere diersoorten,
zoals muizen en ratten aantrekt en
in leven houdt. Wie door de politie of
Handhaving wordt betrapt kan rekenen
op een fikse boete vanwege het illegaal
storten van afval.
Poelpolder en bruggetjes
De Wijkraad en heel veel wandelaars

waren in 2018 blij verrast doordat de
gemeente de paden in de Poelpolder,
daar waar ze overgaan in het wegdek
van de bruggetjes, heeft laten
verhogen, zodat ook wandelaars met
een rollator nu gemakkelijk vanaf het
pad de brug kunnen op en afrijden.
• Jaarlijkse wijkschoonmaakactie
Op 23 mei 2018 was het weer onze
jaarlijkse, door Dock georganiseerde
wijkschoonmaakactie. Hieraan
deden naast leden van de Wijkraad,
medewerkers van Spaarnelanden,
wijkbewoners en vooral scholieren van
scholen in de Boerhaavewijk mee. Het
resultaat: twaalf grote, geheel gevulde
vuilniszaken zwerfvuil !!
Samenwerking met de
Stichting Haarlem Samen
Het motto van deze stichting is, ook
in 2018: ontmoeten, verbinden en
meedoen. De stichting, die begon als
Marokkaanse organisatie, heeft inmiddels
tot doel om door middel van activiteiten
jongeren van alle bevolkingsgroepen
met elkaar in contact te brengen. Een
vertegenwoordiger van deze Stichting
geeft tijdens wijkraadvergaderingen een
toelichting en uitleg over activiteiten die
door zijn Stichting georganiseerd zijn en/
of nog worden.
Wat brengt het nieuwe jaar
Op het moment dat dit jaarverslag
wordt gemaakt, is 2019 al enige weken
gevorderd. Zoals de voorzitter in zijn
voorwoord al zegt, de Wijkraad zal zich
ook in 2019 ook weer inzetten voor de
belangen van de Boerhaavewijk en haar
bewoners. De Wijkraad hoopt dat een nog
groter aantal wijkbewoners dan in 2018,
in 2019 hun weg zullen weten te vinden
naar de wijkraadvergaderingen. Niet
alleen om het vergaderen, maar vooral
om elkaar te ontmoeten, te spreken en
gezamenlijk te blijven werken aan een
Boerhaavewijk waar iedereen het prettig
vindt om te wonen en te werken.
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Koningsdagmarkt 2019
Op zaterdag 27 april is het Koningsdag.
En net zoals in 2018 wordt er ook in 2019 bij het winkelcentrum in Schalkwijk Centrum
door de vier wijkraden in Schalkwijk een vrijmarkt georganiseerd.
Maar … LET OP: NU NATUURLIJK NIET OP HET GROTE PARKEERTERREIN, MAAR OP
HET PARKEERTERREINEN LANGS DE EUROPAWEG EN OP DE RIVIÈRADREEF (NAAST DE
FEBO). Dus de huidige locatie van de weekmarkt in het winkelcentrum Schalkwijk.
Er zijn natuurlijk weer kramen te huur en grondplekken beschikbaar.
Voor meer info over telefoonnummers, kosten en spelregels, kijk op de
Facebookpagina: De schalkwijksekoningsmarkt 2019.
Comité Koningsdag Schalkwijk Haarlem.

Lentefris
Na het succes van vorige jaren, wordt
er ook dit jaar een Lentefrisdag
georganiseerd voor en door bewoners uit
de Boerhaavewijk. Deze dag staat in het
teken van de lente, groen en gezelligheid.
Dit jaar vindt Lentefris plaats op:
zaterdag 11 mei van 11:00-15:00 uur
Naast wijkcentrum De Ringvaart
(Floris van Adrichemlaan 98) wordt
op het parkeerterrein een gezellige
rommelmarkt gehouden. Wilt u een
kraam huren, neem dan contact op met
voorzitter Hans Hirs: 06-81496263.
De organisatoren verspreiden vooraf
huis-aan-huis flyers met het programma
van de Lentefrisdag in de Boerhaavewijk.

Op deze flyers staat een bon. Met deze
bon kan een bewoner één traytje met
plantjes ophalen op de dag zelf (alleen
met de bon).
Hiermee kunt u zelf de buurt of uw tuin
opvrolijken!
Bent u creatief en zou u het leuk vinden
om op deze dag een workshop te geven,
neem dan contact op met Antoinette
Wijnoogst via wr@boerhaavewijk.nl en
geef aan wat u zou kunnen doen. Het
gaat om workshops voor zowel kinderen
als volwassenen binnen het thema lente.
Bijvoorbeeld leuk als de bezoekers iets
voor Moederdag kunnen maken.
We hopen u allemaal te zien op zaterdag
11 mei.

re-Ramadanmaaltijd St. Samen

P

Aankondiging
ONTMOETEN, VERBINDEN & MEEDOEN
In het kader van het project: “Ontmoeten, Verbinden & Meedoen” organiseren
Stichting Samen Haarlem & Stichting Jongeren In Beweging op vrijdag 3 mei 2019 een
Pré-Ramadanmaaltijd.
Het hoofddoel van de bijeenkomst is dat het wederzijds respect en begrip tussen de
verschillende culturen te bevorderen. Hierdoor kunnen dialogen ontstaan en ideeën
worden uitgewisseld waardoor de behoeften van de buurtbewoners beter behartigd
kunnen worden.
Om de invulling aan de avond te geven, hebben wij twee deskundigen/gastsprekers
uitgenodigd. Wij hopen hiermee onder andere de sociale cohesie te vergroten en
eenzaamheid te bestrijden.
Datum:
Locatie:
Inloop:
Aanvang:
Toegang:

Vrijdag 3 mei 2019
Wijkcentrum ‘De Ringvaart’
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
18:00 uur (koffie/thee)
18:30 uur (start bijeenkomst)
Gratis (aanmelden is verplicht)

Aanmelden kan via info@stichtingsamenhaarelm.nl of per telefoon 06-45493915
U bent van harte welkom om aan deze unieke bijeenkomst deel te nemen.
Het project is mede mogelijk gemaakt door:
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Wist u dat?

Semmelweisstraat

traatnamen in de
Boerhaavewijk

Ignaz Phillip Semmelweis was een
Hongaarse arts in het Wenen van het
Keizerrijk Oostenrijk (1804-1916). Hij is
een vroege pionier van de antiseptische
procedures en bekend als de "redder
van moeders". Semmelweis ontdekte dat
het voorkomen van puerperale koorts
(ook bekend als "kraamvrouwenkoorts")
drastisch kon worden verminderd
door het desinfecteren van handen in
de praktijk van obstetrische klinieken
(kraamklinieken). Kraamvrouwenkoorts
was gebruikelijk in ziekenhuizen van het
midden van de 19e eeuw en vaak dodelijk.
Tot wel 25% van de kraamvrouwen in
ziekenhuizen overleed aan deze koorts,
die werd toe geschreven aan door de
lucht overgedragen, aardse, jaargetijdeafhankelijke, rottende organische stoffen.
Ignác Fülöp (of: Ignaz Phillip) Semmelweis
werd op 1 juli 1818 geboren in Boeda*
(Hongarije) was als het vijfde kind van de
welvarende kruidenier József Semmelweis
en Teréz Müller. Ignaz Semmelweis begon
een studie rechten aan de universiteit
van Wenen in het najaar van 1837, maar
het volgende jaar stapte hij over op
geneeskunde. Hij promoveerde in 1844 op
zijn doctorstitel. Later besloot Semmelweis
zich te specialiseren in de verloskunde.
Semmelweis kwam in 1844 werken bij
het nieuwe, academische Allgemeines
Krankenhaus in Wenen, met twee daaraan
verbonden kraamklinieken. Ziekenhuizen
waren in die tijd vaak verbonden
aan academische instellingen, zoals
universiteiten.
In de Eerste Verloskundige Kliniek werkten
doctoren – waaronder Semmelweis –
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en werden medisch studenten in de
verloskunde bekwaamd onder leiding
van dr. Johan Klein. In de Tweede
Verloskundige Kliniek werkten alleen
vroedvrouwen in opleiding. Semmelweis
stelde aan de hand van statistische
gegevens vast, dat op de academische
afdeling de sterfte onder kraamvrouwen
driemaal zo hoog was als op afdeling,
waar alleen vroedvrouwen werkten. Om
een antwoord te vinden richtte hij zijn
aandacht op andere omstandigheden die
het zouden kunnen verklaren. De doctoren
en studenten in de Eerste Kliniek werkten
tijdens anatomische lessen ook aan dode,
menselijke lichamen. De vroedvrouwen
in de Tweede Kliniek natuurlijk niet.
Semmelweis vermoedde een oorzakelijk
verband. Na het verwerpen van een aantal
andere, in die tijd gangbare, hypothesen
– overbezetting, dieet, ventilatie, vuil
linnengoed, wierook van de priester,
tijd-afhankelijke argumenten – kwam
Semmelweis uiteindelijk op het goede
spoor. Zijn vriend en collega Kolletschka,
een patholoog-anatoom**, kreeg na
een verwonding met een ontleedmes
symptomen, die dezelfde waren als die
zich bij kraamvrouwenkoorts voordeden:
rood rondom de wond, hoge koorts,
gezwollen onderbuik, pijn, rode strepen,
een versnelde pols, delirium en ten slotte
de dood. Na dit voorval en omdat de

traatnamen in de
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kraamzaal door de medische studenten
bezocht werd aansluitend op anatomiecolleges, veronderstelde Semmelweis
dat "lijkstof" in de bloedsomloop de
boosdoener zou kunnen zijn. Hij
stelde voor dat iedereen zijn handen
met chloorhoudende kalkoplossingen
(desinfecterend) zou wassen voordat
er onderzoek op de kraamzaal gedaan
zou worden. Halverwege 1847 daalde de
sterfte van 10% (spreiding van 5-30%)
naar 1-2%.
Om politieke redenen – zijn liberaalpolitieke sympathieën tijdens een
Hongaarse revolutiepoging in 1848
– werd Semmelweis ontslagen (de ware
reden was waarschijnlijk rancune van zijn
chefs in het ziekenhuis). Tussen 1850 en
1856 werkte hij in een ander ziekenhuis
in Boedapest waar hij, met de bij zijn
studenten en staf impopulaire methode
– herhaaldelijk wassen in bleekwater is
pijnlijk –, het sterftecijfer beneden de 1%
wist te krijgen, terwijl dat in zijn vroegere
ziekenhuis opliep tot wel 34% in 1860.
Ondanks de indrukwekkende resultaten
werden de ideeën van Semmelweis echter
niet erkend door de andere verloskundigen
in Boedapest.

In 1861 publiceerde hij zijn bevindingen in
een boek: “Die Ätiologie, der Begriff und die
Prophylaxis des Kindbettfiebers (De etiologie
(oorzakenleer), het concept en de profylaxe
(prefentie) van kraamvrouwenkoorts).
Het werd door zijn vakgenoten slecht
ontvangen. Voor de bevindingen en
theorieën van Semmelweis ontbrak in die tijd
wetenschappelijke verklaring.
Dat werd pas enkele decennia later
mogelijk, toen Louis Pasteur, Joseph
Lister en later Robert Koch de
ziektekiemtheorie ontwikkelden. Nog

Wist u dat?
weer later, nadat de voortschrijdende
techniek betere microscopen en ook
nog elektronenmicroscopen mogelijk
maakten, kon men ook daadwerkelijk de
door Semmelweis vermoedde boosdoener
aanschouwen: Streptococcus pyogenes.
Vanaf 1861 kreeg Semmelweis
verschillende nerveuze klachten. Hij leed
aan een ernstige depressie en werd
afwezig. Medio 1865 werd zijn publiek
gedrag irriterend en beschamend voor
zijn medewerkers, familie en vrienden en
bijzonder ongepast.
Semmelweis werd verwezen naar een
psychiatrische instelling. Hij werd daar
waarschijnlijk zwaar geslagen door
verschillende bewakers, vastgezet
in een keurslijf en opgesloten in een
verduisterde cel. Hij stierf na twee
weken, op 13 augustus 1865, 47
jaar oud, van een gangreneuze wond,
als gevolg van een infectie aan zijn
rechterhand, die veroorzaakt kan zijn
door de geweld. De autopsie gaf als
doodsoorzaak bloedvergiftiging (pyaemie).
In feite eenzelfde aandoening als
kraamvrouwenkoorts en veroorzaakt door
Streptococcus pyogenes.
Semmelweis werd op 15 augustus
1865 in Wenen begraven. Zijn stoffelijk
overschot werd in 1891 naar Boedapest
overgebracht. Op 11 oktober 1964
werden ze opnieuw overgebracht naar het
huis waarin hij was geboren. Het huis is nu
een historisch museum en een bibliotheek,
ter ere van Ignaz Semmelweis.

* De vroegere stad Boeda ligt op de zuidelijke
Donau-oever tegenover de vroegere stad Pest;
Pest en Boeda werd in 1873 verenigd tot één stad:
Boedapest.
** Een patholoog-anatoom onderzoekt de lichamen
van gestorven mensen en geeft anatomie les.
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rief van de Gemeente

Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond (vervolg)

20

We schreven er al eerder over in de Boerhaavelaar: de gemeente Haarlem gaat
oneigenlijk gebruik van gemeentegrond aanpakken.
Bij de wijkraad is door de heer Gerwin Nijland gemeld dat hij en een flink aantal andere
bewoners van de Professorenbuurt een brief hebben ontvangen van de gemeente
Haarlem over het feitelijke eigendom van hun voortuin. De strekking van deze brief is dat
de voortuinen van deze bewoners eigenlijk op grond van de gemeente liggen. Er wordt
in de brief aan de bewoner voorgesteld om deze grond van de gemeente te kopen. De
heer Nijland verzocht om via de wijkkrant en de website van de wijkraad contact te mogen
zoeken met ‘lotgenoten’ in deze zaak. Wij laten hierbij zijn brief lezen:

Beste wijkbewoner
Meerdere buurtgenoten kregen afgelopen
week een brief van de gemeente Haarlem
over zogenaamd oneigenlijk gebruik van
gemeentegrond. Sommigen gaan de brief
wellicht nog krijgen. Het ging dan om de
voortuin die in gebruik is door ons, maar die
het eigendom is van de gemeente.
Deze brief viel erg rauw op het dak. Vooral
een aantal oudere mensen maken zich
hierover erg zorgen. Ik heb inmiddels een
reactie uitgebracht naar de gemeente
hierover. Deze reactie komt op het volgende
neer:
– Er is vaak geen financiële ruimte dit op
te lossen.
– Sommigen hebben net hun tuin opnieuw
aangelegd voor een paar duizend euro.
– In plaats van maatregelen voor
verduurzaming (bijvoorbeeld
zonnepanelen) moet het geld besteed
worden aan een voortuin.
– is er geen sprake van verjaring?
– Vreemd is dat er ook inwoners zijn die
hun voortuin wel in hun bezit hebben.
Een rondvraag in de buurt leverde op dat
dat dit erg willekeurig is gebeurd in het
verleden, zo’n 30-35 jaar terug. Het aanbod
bestond er destijds uit dat de bewoners
de voortuinen voor 1 gulden konden
overnemen.
Waarom kan de gemeente in deze tijd niet
regelen dat de voortuinen voor 1 euro
overgenomen kunnen worden.
Ik heb de brief verzonden, maar het is
beter om als wijk gezamenlijk op te trekken
in deze kwestie. Inmiddels heb ik ook een
gespecialiseerde advocaat gevonden in dit
soort kwesties. Dat is mevrouw Liesbeth
van Leijen van ‘Van Leijen Overheidsrecht’
in Den Bosch (www.vanleijenoverheidsrecht.
nl). Zij stelt het volgende voor: (1) trek
gezamenlijk als buurt op en (2) bewandel
2 sporen;
namelijk:(a) het juridische verjaringsspoor

en (b) het planmatige spoor om als wijk
samen met de gemeente een plan over
het groen in relatie tot de energietransitie
maken, waarbij de tuinen worden betrokken.
Dit kan een win-win situatie opleveren voor
ons en de gemeente.
Mevrouw Van Leijen kan ons hierin praktisch
en betaalbaar adviseren. Dit kost ? 165,77
incl. BTW. We moeten dan wel met (een
delegatie van) de wijk naar Den Bosch.
Hopelijk doen alle buurtbewoners die
dit betreft hieraan mee, zodat kosten
gezamenlijk opgebracht kunnen worden. Als
iedereen hieraan meedoet, zullen de kosten
erg gering zijn. Ook omdat we zo samen
sterk staan. We kunnen op deze wijze hier
gezamenlijk wellicht ook iets moois uithalen
samen met de gemeente voor onze mooie
wijk.
Wellicht zijn er echter ook buurtbewoners
die betere/andere ideeën hebben hoe dit
goed aan te pakken ? Van belang is in ieder
geval gezamenlijkheid. Zijn er wijkbewoners
die hiervoor tijd beschikbaar kunnen/willen
stellen ? Ik kan dit niet alleen doen.
Ik hoop dat we als buurt op deze wijze een
soort van projectteam bij elkaar kunnen
krijgen om dit verder uit te werken en uit te
voeren.
Met vriendelijke groet,
Gerwin Nijland
Professor Kouwerstraat 1
2035 CA Haarlem
gerwinnijland@zonnet.nl
telefoon 06 28 23 56 41
Bewoners van de Professorenbuurt
die samen met de heer Nijland in actie
willen komen tegen de beslissing van de
gemeente om deze grond aan de gebruiker
te verkopen kunnen met hem contact
opnemen.
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Digitaal Sterk! inspireert en ondersteunt minder digitaal vaardigen

igitaal Sterk

Digitaal Sterk! maakt je bewust van hoe handig het is om gebruik te maken van een
computer of tablet. Om iets op te kunnen zoeken op internet bijvoorbeeld en vooral dat
te vinden wat je nodig hebt om een leuker en makkelijker leven te leiden. Maar ook voor
het kunnen kijken van de vakantiefoto’s van je (klein)kinderen of het vinden van oude
vrienden op sociale media, het zoeken naar lekkere recepten, beeldbellen met familie in
het buitenland, tot aan het betalen van rekeningen.
In Schalkwijk zijn er de volgende mogelijkheden om digitaal sterker te worden.
1. Bibliotheek Schalkwijk: Gratis Klik & Tik cursussen.
Klik & Tik is echt een basiscursus voor mensen die niet of nauwelijks met de computer
hebben gewerkt, maar dat wel graag willen. Tijdens de cursus ga je onder begeleiding
aan de slag op de computer en het internet. Je leert bijvoorbeeld websites te vinden
en bekijken , e-mails schrijven en omgaan met sociaal media. Loop binnen om u aan te
melden of bel 023-5115300.
Er zijn in de bibliotheek ook pc’s beschikbaar om individueel de cursus Klik & Tik te
volgen, of het internet op te gaan. Er is een medewerker aanwezig om u te helpen.
Bibliotheek Schalkwijk
Fie Carelsenplein 2 (2036 AM Haarlem)
Openingstijden: ma & do: 13:30 - 17:30 uur
di, wo & vr: 10:00-17:30 uur
za:
10:00-14:00 uur.
2. Activiteitencentrum De Kleine Ringvaart: Computer cursus
Heeft u een vraag over uw computer, laptop, smartphone of tabblad? Kom dan naar
de computercursus. U vraagt en wij antwoorden! Voor beginners en gevorderden.
De Kleine Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 102 (2035 VD Haarlem)
Iedere Woensdag 13.30-15.30 uur
Voor aanmelden of meer informatie neemt u contact op Saloua Bouzia 06 28341084
Inloopspreekuren in stadsdeel Schalkwijk
Heeft u vragen over internet, social media of een storing op je laptop of tablet? Wil je
oefenen met de laptop in aanwezigheid van iemand met kennis van computers? Wil je
hulp bij het sneller kunnen zoeken naar bepaalde websites? Dan kun je terecht bij diverse
inloopspreekuren.
• Waar:
Wanneer:

Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1 (DOCK)
Maandag en dinsdag 09:00 - 11:30u.

• Waar:
Wanneer:

Da Vinci Centrum voor ontmoeting, Leonardo Da Vinciplein 37 (DOCK)
Dinsdag, woensdag en vrijdag 09:00 - 11:30u

• Waar:
Wanneer:

Wijkcentrum De Ringvaart, Floris v Adrichemlaan 98 (DOCK)
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 09:00 - 11:30u.

Digitaal Sterk! is een samenwerking van DOCK, Haarlem Effect, Pluspunt Zandvoort en de
Bibliotheek Zuid-Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlem.
Maart 2019
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omen in Schalkwijk

Bewoners denken mee over bomen in Schalkwijk

Om het groen in Schalkwijk duurzamer te
maken is de gemeente een tienjarenplan
gestart. Eerst worden de snelle groeiers als
populieren en wilgen grondig onder de loep
genomen. Bewoners praten mee.
Toen Schalkwijk zo’n zestig jaar geleden
werd opgebouwd, is gekozen voor een flink
aantal snel groeiende bomen om de wijken
een groen aanzicht te geven. De populieren
zijn nu inderdaad indrukwekkend groot. Ze
hebben echter een nadeel: door het snelle
groeien zijn de takken niet zo stevig als van
duurzamer soorten als eiken en iepen en ze
kunnen relatief gemakkelijk afbre-ken.
Bewoners vanuit de Boerhaavewijk trokken
daarom aan de bel bij de gemeente.
Spaarnelanden constateerde intussen bij
een aantal essen de essentaksterfte. Reden
voor de gemeente om een tienjarenplan
op te stellen met als doel het groen in de
voormalige nieuw-bouwwijken duurzamer en
veiliger te maken.
Schalkwijk 100
De gemeente doet dat samen met een
klankbordgroep van 100 bewoners, de
‘Schalkwijk 100’. Die groep is via loting
samengesteld. De bewoners hebben
adviezen uitgebracht over hun wen-sen
voor het groen in de wijk. Ook wijkraden
en belangengroepen dachten mee. Zo is
samen met inwoners en professionals een
verbeterplan opgesteld.
APK-keuring
Besloten werd om allereerst een soort
‘apk-keuring’ uit te voeren onder de oudere
populieren en wilgen. Dat zijn er zo’n
duizend, op een totaal bomenbestand in de
wijken van dertienduizend. Die inventarisatie
is nu zo goed als rond. Voor de bomen die
een risico vormen wordt een kapvergunning aangevraagd en deze worden later dit
jaar verwijderd. Ze worden vervangen door
andere boomsoorten.
Of een populier een risico vormt of niet
is niet altijd gemakkelijk te zien, zo vertelt
Tim van de Wiel van bureau Groenadvies
Amsterdam, dat betrokken is bij de uitvoering
van het plan. “Een popu-lier kan er gezond
uitzien. Maar als er in de kroon takken door
gaan hangen dan is het een teken dat hij aan
het eind van de levensduur is. De kans op
uitbreken van takken is dan steeds groter.”
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Veilig
“We bekijken de situatie boom voor boom en
volgen daarbij het populierenprotocol van de
Bo-menstichting”, vertelt Tim. “Op plekken
als doorgaande wegen, speelplaatsen
en scholen vragen we voor de gevonden
risicobomen een kapvergunning aan. Het
merendeel van de bomen is ove-rigens in
redelijke tot goede conditie. Het is niet zo
dat alle populieren perse weg moeten. In
gro-tere groengebieden kunnen ze rustig
oud worden. Echte monumentale bomen
zullen het nooit worden, maar er staan zeker
populieren in Schalkwijk die je beeldbepalend
kunt noemen.”
Paul Vetter van de gemeente Haarlem wijst
erop dat alle bomen in de stad en dus ook
in Schalk-wijk doorgaans eens in de drie jaar
worden gekeurd: “De bomen zijn veilig, het
gaat erom ze ook in de toekomst veilig te
houden.”
Paul Vetter van de gemeente Haarlem wijst
erop dat alle bomen in de stad en dus ook
in Schalk-wijk doorgaans eens in de drie jaar
worden gekeurd: “De bomen zijn veilig, het
gaat erom ze ook in de toekomst veilig te
houden.”
Wijk voor wijk
Het tienjarenproject in Schalkwijk is er op
gericht om het groen duurzamer te maken.
Voor gekapte populieren zullen andere
soorten terugkomen. Hierover zal nog eens
worden gesproken met de klankbordgroep.
Na de populieren wordt ook de rest van de
bomen extra onder de loep gelegd. Dat gaat
wijk voor wijk gebeuren, te beginnen in de
Boerhaavewijk. Dan wordt gekeken of er bomen zijn die overlast veroorzaken, maar
ook of er plekken zijn waar nog bomen
kunnen worden bij geplant. Dit wordt
met de klankbordgroep en wijkbewoners
binnenkort bekeken, tijdens een bijeenkomst of een rondgang door de wijk.
Rondgang langs de populieren
Op 23 maart is er een rondgang langs de
populieren. Wilt u mee? Geef u dan op via
bomeninschalkwijk@haarlem.nl.
Tekst: Marilou den Outer/Foto’s: Marisa
Beretta

proep tot zang
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Evenementen

Project Koor Schalkwijk
Op 5 en 6 juli treedt een koor van 1.000
mensen op in Amsterdam én bij ons in
Schalkwijk. Inwoners van Schalkwijk kunnen
gratis aan dit bijzondere project meedoen.
We zijn op zoek naar zoveel mogelijk
mensen.
Wat houdt het in?
Je gaat samen met nog 999 andere
zangers het stuk The Public Domain van
de wereldberoemde componist David Lang
zingen. Het stuk gaat over wat ons mensen
met elkaar verbindt, over wat jij deelt met
de mensen om je heen; wat we doen, wat
we nodig hebben. De tekst is in het Engels,
maar veelal zijn het losse woorden. Tijdens
het stuk wordt gezongen, gesproken en
geroepen, maar dat hoeft niet op een
opera-achtige, theatrale manier. Het mag
gewoon zoals jij normaal onder de douche
zingt en normaal praat.
Het Schalkwijk Koor krijgt een eigen
koorleider die het stuk met jullie
gaat instuderen. De repetities vinden
plaats in de Wereldmuziekschool in
het winkelcentrum van Schalkwijk. We
gaan uit van drie avondrepetities in de
periode mei/juni. Verder is er een avond
een ‘groepsrepetitie’ in Amsterdam,
hierin komen 200 zangers samen. En
op zaterdag 29 juni vindt overdag in
Amsterdam een ‘tutti repetitie’ plaats, dat
is een repetitie met alle 1.000 zangers.

Op zaterdag 6 juli, weer aan het einde
van de dag, vindt het optreden nogmaals
plaats en dan in Schalkwijk, op het terrein
schuin tegenover de Lidl bij de Floris van
Adrichemlaan. Nodig familie en vrienden
uit om te komen luisteren en kijken bij dit
mega zangspektakel. Ervaar de magie van
het samen zingen en de impact van zoveel
zangers bij elkaar.
Deelname aan het project is kosteloos.
We vragen wel de belofte dat je bij alle
repetities en optredens aanwezig bent.
Vraag je buurvrouw, neef, opa, vriend mee,
en meld je aan bij:
de Wereldmuziekschool
info@wereldmuziekschool.nl
Ook koren zijn van harte welkom om aan
te sluiten bij dit projectkoor. Inschrijven
kan tot 1 april. Daarna word je zo
spoedig mogelijk geïnformeerd over de
repetitieavonden. Meer informatie vind je
op www.thepublicdomain.nl.
Riet Ooms voorzitter wijkraad Molenwijk
Roel Schaart voorzitter a.i. wijkraad Europawijk
Hans Hirs voorzitter wijkraad Boerhaavewijk
Frank Hilterman voorzitter wijkraad Meerwijk

Première Zuidas
Het stuk werd eerder door 1.000 mensen
opgevoerd in New York, Berlijn en Londen.
Op vrijdag 5 juli, aan het einde van de dag,
is het tijd voor de Nederlandse première
van The Public Domain. Deze vindt plaats
in de openbare ruimte naast het WTC
gebouw in Amsterdam Zuid. Deze locatie is
vanuit Schalkwijk per bus goed bereikbaar.
Maart 2019

| 23

D

Organisaties in de wijk: DOCK

ock: Samen Doen
ock

Belasting
hulp

D
24

|

Maart 2019

DOCK, de kracht van wij(k) samen
DOCK…wat doen we ook al weer?
We helpen mensen hun eigen talenten te
ontdekken en in te zetten voor zichzelf en
voor anderen. Op deze manier motiveren
we bewoners om het beste uit zichzelf
te halen. Veel mensen zijn bereid om
anderen te helpen en iedereen heeft soms
hulp nodig. Wij van DOCK dragen hier
graag ons steentje aan bij.
Van welzijnsactiviteit naar
buurtinitiatief
Sinds kort is onze rol in de wijk door de
huidige ontwikkelingen binnen zorg en
welzijn veranderd. Waar we vroeger vooral
bezig waren met het organiseren en
uitvoeren van eigen activiteiten, richten
we ons nu op initiatieven vanuit de wijk.
We ondersteunen bewoners die een idee
voor een activiteit hebben of iets willen
organiseren om het welzijn van bewoners
te vergroten. Van idee tot uitvoering.
Dit doen wij op een coachende manier.
Wij nemen het initiatief dus niet over. Zo
leggen wij bijvoorbeeld contacten tussen

Hulp bij belastingaangifte
Voor mensen met een laag inkomen biedt
Dock hulp bij de belastingaangifte. Tot
30 april houden de sociaal raadslieden
een telefonisch belastingspreekuur op
maandag, dinsdag en donderdag van
9.30 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer
is 023 – 543 60 45. Komt deze tijd u
echt niet uit, mail uw vraag dan naar
belastingspreekuur.haarlem@dock.nl.
Formulierenbrigade
Heeft u meer ondersteuning nodig bij
het invullen van uw belastingformulier?

mensen en organisaties in de buurt en
brengen mogelijkheden samen. Ook
kunnen we ondersteuning bieden bij het
aanvragen van subsidies, het zoeken naar
ruimtes e.d. Onze ambitie is meer mensen
uit de buurt te bereiken en sterker te zien
worden. We laten ons verrassen door de
talenten van mensen om samen mooie
nieuwe projecten te starten. Ook hier gaat
het om de kracht van wij(k) samen.
Waarom doen we wat we doen?
Het mooiste van ons werk is dat we
mensen ondersteunen bij het ontdekken
wat ze willen en waar ze goed in zijn.
Hierbinnen is misschien wel onze
belangrijkste en leukste taak om
mensen te verbinden; met elkaar, met
vrijwilligerswerk en met activiteiten die
aansluiten bij wat ze leuk vinden. En
bovenal dat we zien hoe mensen groeien;
hoe ze hun zelfvertrouwen en netwerk
opbouwen en hun passie (her)vinden.
Daar doen we het voor!

Dan kunt u vragen om hulp door
een deskundige vrijwilliger van de
formulierenbrigade van Dock. Bespreek dit
tijdens het telefonisch belastingspreekuur.

olumn Brandweer
Kennemerland
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De brandweer redt mens… en dier!

Dank aan de mannen die vanavond
bij de brand in mijn huis zo goed voor
mijn kat hebben gezorgd. Ze ligt in
een zuurstoftent aan het infuus en op
warmhoudplaten. De komende 48 uur
moet blijken of ze schadevrij is. De
andere kat is na mijn thuiskomst snel weer
thuisgekomen en is oké. Heel veel dank
voor jullie hulp!

Zo maar een van de berichtjes die we wel
vaker mogen ontvangen. Blije en vooral
dankbare eigenaren van katten, honden,
konijnen, paarden…
Het lijkt soms zo gewoon. We doen ons
werk en daarbij zorgen we voor alle
bewoners in een huis, dus ook voor dieren.
We hoeven dat overigens niet, maar we
doen het wel. We redden vaak zat een
kat uit de boom, een hert dat vastzit
met zijn gewei, een paard of koe uit de
sloot, of een hond uit een huis vol rook.
We beademen zelfs dieren of dienen ze
zuurstof toe. Kortom, we doen meer dan
alleen branden blussen !
De persoonlijke berichtjes na afloop,
die waarderen we enorm. De moeite
die iemand neemt om even te laten
weten hoe het nu is, want dat krijgen we
vaak niet mee. De kat van de mevrouw

die ons bovenstaand berichtje stuurde
bijvoorbeeld: de dienstdoende ploeg
heeft de kat uit het huis gehaald, aan het
zuurstof gelegd en daarna overgedragen
aan de dierenambulance die haar weer
naar een dierenarts heeft gebracht.

Ik vond vooral het bedankmailtje lief.
We hebben die vrouw niet gesproken bij
de brand. Ze was zelf niet thuis. Maar ze
heeft toch even de moeite genomen om te
mailen!
Rolf – ploegchef op Haarlem
Het bedankmailtje maakt dan dat we niet
alleen denken ‘we doen gewoon ons werk’,
maar dat we voelen waar we het óók voor
doen. Die dankbaarheid maakt dat we keer
op keer snel kunnen en willen handelen,
hulp willen verlenen en alles op alles zetten
om levens te redden. Van mensen, maar
dus zeker ook van dieren.
PS: zo af en toe duikt er een mooie foto
van een redding op. Die delen we op onze
social media kanalen. Benieuwd naar wat
wij nog meer doen? Volg ons!
Brandweer Kennemerland
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nloop in het Open Huis

‘Omzien naar elkaar: dat hebben we toch allemaal nodig!’

Bewoners in de Boerhaavewijk werken
samen aan een verbetering van de
leefbaarheid, door elkaar te leren kennen
en samen de krachten te bundelen voor
een prettig thuis. Zij vormen met elkaar
nieuwe communities, dankzij een initiatief
van Pré Wonen en Het Open Huis. “We
willen er zíjn, van mens tot mens.”
Ze hebben beiden talenten die elkaar
aanvullen, daar zijn Bianca Schouten (48)
en Lize Versteeg (43) het over eens.
Lize is activeringsbegeleider in Het Open
Huis, een maatschappelijk centrum in
de Boerhaavewijk. Bianca is daar vaste
bezoeker, en sinds kort helpt ze Lize om de
leefbaarheid te verbeteren in de flats van
Pré Wonen aan de Ekamastraat..
Van mens tot mens
Pré Wonen ziet steeds minder onderlinge
betrokkenheid tussen bewoners en een
afname van betrokkenheid van bewoners
bij hun leefomgeving. Het gevolg daarvan is
dat veel (leef-)problemen steeds moeilijker
op te lossen zijn. Kon Het Open Huis daar
niet iets aan doen? “En óf!” vertelt Lize.
“Ik heb meteen Bianca gevraagd om te
helpen. Zij woont zelf in een van de flats.
We houden nu ontmoetingsmomenten voor
bewoners in haar flatgebouw, op dinsdagen donderdagmiddag. We maken het
gezellig in de hal, we schenken koffie, thee
of - als het koud is - warme chocolademelk.
Iedereen is welkom. We willen er zíjn, van
mens tot mens, en bewoners in contact
brengen met elkáár.” Bianca: “Zelf heb ik
er ook veel aan: ik ken mijn buren beter en
heb nieuwe mensen ontmoet.”
Omzien naar elkaar
Bianca is ernstig ziek. Ze heeft constant pijn
en moet veel bedrust houden. Op een dag
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bezocht ze de Voedselbank in Het Open
Huis, en raakte ze aan de praat met Lize.
Bianca: “Het klikte meteen. ‘Kom ook eens
naar een inloopochtend,’ zei ze. Wat ben ik
blij dat ik dat gedaan heb!” Lize: “Ik merkte
direct dat Bianca sociaal sterk is. Ook nu
is ze de lijm in de groep.” Bianca: “Ik hoop
dat we het omzien naar elkaar kunnen
terugbrengen. Dat hebben we toch allemaal
nodig!”
Eenzaamheid
Er wonen veel verschillende mensen in de
flats, vertelt Lize, allemaal met hun eigen
verhaal. Sommigen komen nauwelijks de
deur uit, zoals Bianca: “Bij eenzaamheid
denk je vaak aan alleenstaande ouderen.
Maar het treft ook jongere mensen. Ik heb
drie volwassen kinderen en lieve zussen,
maar die hebben ook een eigen leven. De
meeste tijd ben ik op mezelf aangewezen.
Dan woon je in zo’n grote flat, met ál die
mensen, en ben je tóch eenzaam.”Dan
woon je in zo’n grote flat, met ál die
mensen, en ben je tóch eenzaam.”
Kracht
Vaak kan iets kleins iemand al helpen, is de
ervaring van Lize. Het begint met gezien
en gehoord worden. “Laatst nog ontmoette
ik een vrouw die in haar thuisland
maatschappelijk werker was. Nu heeft ze
het gevoel dat ze niets meer mag. Maar
juist voor het project met Pre Wonen kan ze
ontzettend veel betekenen.” Bianca lacht:
“Zie je, Lize weet altijd de juiste snaar te
raken bij mensen!” Lize: “Maar jij inspireert
mij ook, Bianca! Hoe jij omgaat met je
ziek-zijn, en focust op wat je nog wél kan.”
Bianca: “Dat is ook niet altijd zo geweest,
hoor. Ik heb heel donkere periodes gehad.
Maar toen kwam ik hier. Dat is mijn redding
geweest.” Lize: “En nu kun jij die redding
voor anderen zijn!”
Tekst: Greetje van de Pol/Foto’s: Joyce
Goverde & Rob Havermans

ELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS

B

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers & hulpdiensten
Alarmnummer (spoedeisende zaken)
Hulpdiensten (geen spoed)
Meld Misdaad Anoniem
SOS Telefonische Hulpdienst
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG)

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

Overig

Stichting Dock, maatschappelijk werk
Buurtbedrijf Haarlem Oost
Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp)
Sociale raadslieden Zuid-Kennemerland
Anti Discriminatie bureau
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk
Belastingtelefoon
Centrum voor Jeugd en Gezin
Regionale dierenambulance
Dierenbescherming

INTERNETADRESSEN

Wijkraad Boerhaavewijk
Gemeente Haarlem
Spaarnelanden N.V.
Politie Zuid-Kennemerland
Buurtbedrijf Haarlem Oost
Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning
BUUV, de buurtmarktplaats

ADRESSEN

Politiebureau Haarlem-Schalkwijk
Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning
Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk & Meerwijk

112
0900 8844
0800 7000
023 - 547 14 71 (dag en nacht)
023 - 547 29 99
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
023 - 543 60 00
06 - 81 33 66 68
0900 8020
023 - 531 95 74
023 - 531 58 42
023 - 535 37 00 (09.00-10.30 uur)
0800 0543
088 995 84 84
023 - 533 43 23
023 - 549 14 00
www.boerhaavewijk.nl
www.haarlem.nl
www.spaarnelanden.nl
www.politie.nl/kennemerland
www.bbhaarlemoost.nl
www.dock.nl/buurten/haarlem/schalkwijk
haarlem.buuv.nu
Costa Del Sol 182
Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem
Tel: 543 60 00
wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl

MELDINGEN OPENBARE RUIMTE

U kunt een melding doen als u iets online wilt melden over uw woonomgeving. Hiervoor kunt u bellen met de
gemeente Haarlem (14023) of naar de website: www.haarlem.nl/melding-doen-of-vraag-stellen/
Uw melding zal worden doorgegeven naar de betreffende afdeling (Spaarnelanden, Handhaving, etc.).
Maakt u zich zorgen om mensen in uw omgeving die geen hulp vragen maar dat (misschien) wel nodig hebben?
Meldt dit online via het formulier Zorgmelding. De zorgmeldingen worden behandeld door het Sociaal Wijkteam.
U vind het formulier op bovengenoemde link.
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