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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 5 maart 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. Wijnoogst, A. Blankert
(secretaris), Y. Blankert, A. Rijk en D. Wijnoogst.
P. van der Beek (Christen Unie), de heer en mevrouw Blom, Paul Broekman,
André Clemens, Buck, J. Cramer, H. Cramer, G. Hameteman, I. Hameteman,
L. Joosten, A. Menes, G. Menes, M. Mounji (Stichting Samen Haarlem), W.
Nunninkhoven, B. Slottje en M. Wijn (wijkagent).
C. Hoff en R. Reeuwijk.
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. Verslag wijkraadsvergadering 5 februari 2019
Tekstueel:
a. Agendapunt actielijst nr. a.: Geard Hameteman heeft de lijst van geplante bomen aan
Frits van der Ploeg gegeven.
b. Agendapunt 11 laatste zin wijzigen in: Tevens is afgesproken dat als de gemeente vindt dat er
bomen gekapt moeten worden, eerst aan de bewoners gevraagd wordt of zij dat ook willen.
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag 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 herplant. De actie kan van de lijst
b. Lantaarnpalen L. Pasteurstraat: Adriënne Rijk geeft de nummers door aan de wijkagent.
c. Parkeren stoep Prof. Adrichemlaan ter hoogte van de basisschool om 8.15 en 14.30 uur: Hans Hirs
heeft een foto naar handhaving getwitterd, helaas zonder resultaat. Actie blijft nog staan.
d. Website beveiliging is geregeld. Kan van de lijst.
e. Krekelpad: behalve het verkeerspaaltje dat 1 april terugkomt heeft de wijkraad ook om een
drempel gevraagd om bromfietsers te weren.
f. Voetgangerslicht te snel op rood: Dick Wijnoogst heeft getimed en men zou de middenberm
moeten halen. Mocht dit niet het geval zijn dan luidt het advies om een melding te maken.
4. Koningmarkt, facebook
Uitleg van Buck, lid werkgroep Konngsmarkt Schalkwijk.
Er is een open facebookpagina gemaakt ‘De Schalkwijksekoningsmarkt 2019 ‘
Alle informatie over de markt komt op deze pagina te staan. Ook kan men via deze facebookpagina zich
opgeven voor een kraam.
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5. Lentefris
De Lentefrisactie vindt dit jaar plaats op 11 mei 2019. Ook Jongeren in Beweging komt met vrijwilligers.
Er zijn nog vrijwilligers nodig. Aanmelden bij de wijkraad, ook al kan je maar een uurtje.
Er wordt dit jaar een kleine bijdrage voor de kinderactiviteiten gevraagd en er zijn nog kramen te huur.
6. Groen
De bloembakken voor De Ringvaart zijn weer gevuld met kruipend zenegroen, kattenkruid en asters.
Het zijn allemaal vaste planten. In de bakken zitten speciale korrels, die water opslaan en dat water, als
het nodig is, weer afgeven.
,
7. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer
a. Een bewoner heeft het kenteken genoteerd van een motorvoertuig die diverse overtredingen
beging. De bewoner heeft dit gemeld bij de politie en kreeg het antwoord dat de politie de
overtreding zelf moet zien om te kunnen bekeuren. De wijkagent beaamt dit: de politie moet op
heterdaad betrappen om een bekeuring te mogen geven. De politie kan wel, als dit regelmatig
gebeurt, op basis van het kenteken, de heer of mevrouw aanspreken op zijn of haar gedrag.
b. Er zijn een aantal pogingen tot inbraak geweest in de buurt van de Prof. Pelstraat. Er is iemand
opgepakt.
c. Aanwezigen uiten hun zorg over de komst van Domus plus.
d. Paul Broekman vertelt dat het buurtpreventieteam nu weinig op straat is, omdat het goed gaat in
de buurt van Boerhaavewijk Noord. Als het mooier weer wordt, wordt de frequentie weer
opgevoerd.
8. Stichting Samen Haarlem:
a. De komende maanden organiseert de stichting zes bijeenkomsten:
• 10 maart en 14 april over artikel 1 van de grondwet.
• 14 maart en 7 april over eenzaamheid.
• 31 maart over de toegankelijke stad voor minder validen.
• 3 mei een pré ramadanmaaltijd. Iedereen is welkom. Aanmelden kan via de website van
Boerhaavewijk.
b. Op de bijeenkomst voor vrouwen waren 60 vrouwen aanwezig.
c. De ramadan begint 6 mei.
9. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling
Bewoners uit de buurt bij het CBR hebben een brief naar de wijkraad geschreven om hun zorgen te
uiten over twee bomen in hun buurt. De wijkraad heeft dit dorgegeven aan de contactpersoon van de
gemeente. Morgen krijgt de wijkraad bericht van de bomenexpert hoe het met de bomen gesteld is en
23 maart worden de bomen meegenomen in de schouw.
10. Financiële zaken:
Geen nieuws
11. Werkgroepen
Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk 25 februari 2019
Evaluatie Europaweg: de rotondes zijn slecht verlicht en voor veel automobilisten is er onduidelijkheid
over de twee-richtingenfietspaden bij sommige rotondes. De werkgroep wil graag dynamische
zebrapaden. De werkgroep heeft verzocht dit punt te behandelen in het Vier Wijkradenoverleg.
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Voorzittersoverleg:
De top 3 van Boerhaavewijk voor 2019 is bij de gemeente ingebracht. Het betreft:
- Opknappen van het hek achter de Kleine Ringvaart;
- Afvalbakken legen;
- Zuidzijde trottoir Robert Kochlaan.
12. Redactie
a. Half maart verschijnt de Boerhaavelaar met stukken voor de jaarvergadering.
b. De website wordt geüpdatet en beveiligd.
13. Rondvraag
Meldingen
• Sinds de bewoning van de nieuwbouw in Boerhaavewijk noord zitten de containers vaak vol en zijn
er veel foutparkeerders. Geadviseerd wordt dit te melden bij de gemeente of bewoners c.q.
foutparkeerders zelf aan te spreken.
• Er wordt te hard gereden in Boerhaavewijk noord. Aanwezigen vinden dat dit een gedragsprobleem
is. Getipt wordt om briefjes bij de bewoners in de bus te doen.
• Het wegdek van de Schreuder van de Kolkstraat is er slecht aan toe. Wijkraad neemt het op.
• Het fietspadteken op de L. Pasteurstraat (wegversmallingen) is niet meer zichtbaar met het gevolg
dat automobilisten op het fietspad parkeren. Hans Hirs neemt dit mee in de schouw van deze
buurt.
• Gevraagd wordt om waarschuwingsborden op die plekken waar honden niet mogen poepen. Getipt
wordt om dit bij de gemeente aan te vragen.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De jaarvergadering is op 2 april
De eerstvolgende wijkraadvergadering is 7 mei 2019

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 14 augustus. Verspreiding medio september
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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Actielijst

A

Datum
6-11-18

B

6-11-18

C

6-11-18

D

8-1-19

E

8-1-19

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

Wie
Hans

Wanneer
Voorzittersoverleg
6 maart.

Schouw

Straat Boerhaavewijk Noord te smal voor
brandweer?
Handhaving attenderen op parkeren op de
stoep bij basisschool Prof. Adrichemlaan

Schouw

Hans maakt
afspraak
Hans maakt
afspraak

Krekelpad

Hans

-

F

8-1-19

G

4-2-19

H
I
J

4-3-19
4-3-19
4-3-19

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
Vragen of gemeente struiken bij blinde muur E.
Jennerstraat terug kan plaatsen wegens overlast
van kinderen die met de bal spelen
Aanmelden vrijwilligers Lentefris
2 bomen buurt CBR meenemen in schouw
Wegdek Schreuder van de Kolkstraat

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

Hans

Allemaal
Hans
Hans

Voor 4 mei

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