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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 5 februari 2019
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), A. Blankert (secretaris),
Y. Blankert, C. Hoff, A. Rijk en D. Wijnoogst.
M. Antoni, P. van der Beek (Christen Unie), G. Berens, J. Cramer, G. Hameteman,
I. Hameteman, L. Joosten, dhr. Schulte, S. van den Raadt, T. Rakker, B. Slottje en
L. Versteeg (projectleider community building Pré Wonen).
H. Cramer, W. Nunninkhoven, R. Reeuwijk, M. Mounji (Stichting Samen Haarlem) en
A. Wijnoogst (penningmeester).
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 januari 2019: geen opmerkingen
4. Verslag wijkraadsvergadering 8 januari 2019
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Herplant bomen van de gekapte bomen in de buurt van de Ekama- en Wamstekerstraat: er zijn 30
bomen hetplant. De lijst heeft Gerard Hameteman aan Frits van der Ploeg gegeven. Het punt blijft
nog op de actielijst staan.
b. Actiepunten voor de schouw in Boerhaavewijk Noord: Hans Hirs maakt morgen een afspraak met
de gebiedsverbinder.
c. Krekelpad: 1 april komt het verkeerspaaltje terug. Deze is weggehaald in verband met de
strooiroute bij glad weer. Hans Hirs gaat nog wel checken of de gemeente het Krekelpad en het
Zuster Rebelpad niet met elkaar verward.
d. De waterafvoerputten in Boerhaavewijk Noord stromen niet goed door, omdat ze door de
boomwortels verstopt zijn. De gemeente zoekt een oplossing. Wordt in de gaten gehouden.
5. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer
a. De politie is voornemens om voor de zomer wekelijkse spreekuren in de wijk te organiseren.
b. Op de jaarvergadering komt de brandweer voorlichting geven over brandveilig leven.
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6. Stichting Samen Haarlem:
Geen nieuws.
7. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling
31 januari is er een grote bijeenkomst geweest met de wijkraden, Spaarnelanden, Dock, scholen,
corporaties en andere geïnteresseerde organisaties over schoonmaakacties in Schalkwijk. Afgesproken
is dat eens per jaar een grote schoonmaakactie komt met bewoners en scholen. Ook is er een
werkgroep gevormd om kleinere acties te initiëren. Adriënne Rijk neemt plaats in deze werkgroep.
8. Financiële zaken:
De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening 2018 en bijbehorende stukken en boekhouding
goedgekeurd.
9. Groen in de wijk
Geen nieuws.
10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer
Gemeld wordt dat bij de oversteek van de Amerikaweg en het winkelcentrum het voetgangerslicht te
snel op rood springt. Mensen die niet snel ter been zijn halen de oversteek niet. Deze melding wordt
meegenomen naar de werkgroep Verkeer en Vervoer.
11. Verslagen
Voorzittersoverleg:
De wijkraad heeft voor 2019 de volgende speerpunten bij de gemeente ingebracht:
- Opknappen van het hek achter de Kleine Ringvaart;
- Schouw Boerhaavewijk Noord in verband met de nieuwbouw;
- Boomspiegels Robert Kochlaan.
Tevens is afgesproken dat als de gemeente denkt dat er bomen moeten worden aan de bewoners
gevraagd wordt of zij dat ook willen.
Vier Wijkradenoverleg: 21 januari
a. De wethouder is in gesprek met de projectontwikkelaars van het winkelcentrum n.a.v. de 40-40-20
regeling.
b. De burgemeester was aanwezig bij de culturele kerstmaaltijd in Da Vinci, georganiseerd door
De Brug. Hij vond de opkomst groot en divers en vond het een zeer geslaagde bijeenkomst.
c. Het 4WRO zelf is geëvalueerd. Er kwam uit dat een aantal overleggen elkaar overlappen. Er komt
een voorstel om dit te voorkomen.
d. Spaarnegasthuis: nu er meer sociale woningbouw moet komen, zijn er geen financiën beschikbaar
om ondergronds parkeren te realiseren. Aan de kant van de Europaweg komt een parkeerplaats
voor bezoekers en aan de kant van de Amerikaweg een parkeerplaats voor personeel. In de
noordwesthoek komt woningbouw. 29 januari is dit plan in het college van B&W besproken. Hierna
komt het in de inspraak. Er wordt een bewonersavond georganiseerd.
e. Dock biedt belastingaangiftehulp aan.
f. De jaarwisseling in Schalkwijk is goed verlopen.
g. Er is een bende in Nederland aan het rondgaan die auto-onderdelen van en uit auto’s steelt. Ook in
Haarlem zijn ze geweest.
h. Europawijk heeft weer twee wijkagenten en de wijkagent van Boerhaavewijk is sinds 1 februari
voor 100% weer inzetbaar.
i. Spaarnelanden heeft een project van elektrische deelauto’s lopen.
12. Redactie
a. Half maart verschijnt de Boerhaavelaar met stukken voor de jaarvergadering.
b. De website wordt geüpdatet.
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c. Aad Blankert stelt voor om de wijkagent zich voor te laten stellen in de Boerhaavelaar. Cees Hoff is
van mening dat de wijkagent zich eerst aan de wijkraadsvergadering moet voostellen.
13. Rondvraag
• Melding: E. Jennerstraat: voetballen tegen een blinde muur, dat overlast geeft. Vroeger kon niet
tegen deze muur gevoetbald worden omdat er struiken voor stonden. Hans Hirs neemt dit mee.
• Sander van den Raadt vraagt hoe het met de sloop van de Boerhaavekliniek staat? Dick Wijnoogst
antwoord dat er vleermuizen zijn gesignaleerd, dus slopen kan waarschijnlijk pas in 2020.
• José Cramer zegt blij te zijn met het herstel van de bruggetjes in de Poelpolder. Frits van der Ploeg
waarschuwt om je niet te verstappen, daar de kant van het ruiterpad niet is verhoogd en de brug
breder is dan het voetpad.
• Ingrid Hameteman zegt blij te zijn dat de veegwagens de blubber bij de nieuwbouw hebben
weggehaald.
• Hans Hirs vraagt hoe het met de buurtpreventiegroep is? Gerard Hameteman antwoordt dat er
meer vrijwilligers nodig zijn.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De eerstvolgende wijkraadvergadering is 5 maart 2019

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 14 mei. Verspreiding medio juni
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 Ekamaen Wamstekerstraat

Wie
Werkgroep
Groen

Wanneer
i.g.h.*

B

6-11-18

Hans

4 WRO 21 jan.

C

6-11-18

Aandacht vragen voor Aziëpark dat nu nog een
hondenlosloopplaats is, maar straks als het park
heringericht is niet meer
Lantaarnpalen L. Pasteurstraat

Schouw

D

6-11-18

Schouw

E

8-1-19

F
G

8-1-19
8-1-19

Straat Boerhaavewijk Noord te smal voor
brandweer?
Handhaving attenderen op parkeren op de
stoep bij basisschool Prof. Adrichemlaan
Website beveiliging (https)

Hans maakt
afspraak
Hans maakt
afspraak

Krekelpad

Frits
Hans

-

I

8-1-19

J

4-2-19

K

4-2-19

Verkeersvertragende maatregelen
(brommers)
Dealen, inbraken etc. buurt van
Krekelpad/Bijenpad
Afvalbakken worden te weinig geleegd
Waterputten Boerhaavewijk Noord verstopt
wegens boomwortels. Gemeente zoekt een
oplossing
Voetgangerslicht te snel op- rood Amerikaweg
en Winkelcentrum
Vragen of gemeente struiken bij blinde muur E.
Jennerstraat tergplant i.k.v. voetbaloverlast

Wijkraad

Hans

Checken of
gemeente
Krekelpad en Zr
Rebelpad niet
verward heeft
i.v.m. strooiroute
i.g.h.

Wg verkeer en
vervoer 25 febr.

Hans

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