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

Concept NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 8 januari 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
(penningmeester), A. Blankert (secretaris), Y. Blankert, C. Hoff, A. Rijk en
D. Wijnoogst.
P. van der Beek (Christen Unie), G. Hameteman, I. Hameteman L. Joosten,
W. Nunninkhoven, R. Reeuwijk, M. Mounji (Stichting Samen Haarlem), S. Soedhwa,
Robin de Zwart
B. Slottje
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom met de beste wensen voor 2019.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane post december 2018
- Handtekeningenactie 40-40-20.
21 december hebben de wijkraden van Schalkwijk een handtekeningenactie in het winkelcentrum
gehouden om de gemeenteraad erop te wijzen, dat de regeling om bij nieuwbouw 40% sociale
huurwoningen te realiseren, zeer nadelig is voor Schalkwijk. Schalkwijk heeft namelijk al een hoog
percentage sociale huurwoningen. Er zijn 1000 handtekeningen opgehaald en er zijn 100 geldige
handtekeningen nodig voor een bewonersinitiatief. Met het bewonersinitiatief moet de
gemeenteraad de regeling opnieuw in behandeling nemen.
N.a.v. van deze regeling merkt René Reeuwijk op dat hij in het Haarlems Dagblad heeft gelezen dat
Koningsstein in de binnenstad wordt opgeleverd en van de 18 woningen zijn er 4 sociale
huurwoningen. Dick Wijnoogst reageert, dat als er minder dan 30 woningen gebouwd worden men
niet aan de regeling 40-40-20 hoeft te voldoen.
- Bouwkundig splitsen en vakantieverhuur: op het vier wijkradenoverleg zal de gemeente hier uitleg
over geven.
4. Verslag wijkraadsvergadering 4 december 2018
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
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a. Vragen of de wijkagent de wijkraadsvergadering kan bijwonen. Is gevraagd, zie agendapunt 11, Vier
Wijkradenoverleg. Kan van de lijst
b. Extra wijkraadsgeld aanvragen, omdat Boerhaavewijk meer bewoners heeft gekregen door de
nieuwbouw op De Entree: is gebeurd. De gemeente heeft berekend dat er 80 bewoners zijn bij
gekomen en voor die uitbreiding heeft de wijkraad 40,- meer subsidie ontvangen. Kan van de lijst.
c. De stoep voor de Ringvaart is hersteld en opgeknapt. Kan van de lijst.
Opgemerkt wordt dat de stoep weer stuk wordt gereden, omdat de ouders die de kinderen van
school halen en brengen op de stoep parkeren. De wijkraad zal een mail naar handhaving sturen
met de vraag hier op te letten.
d. Snoeien en openhouden van de bosschages rond de Boerhaavekliniek is gebeurd. Kan van de lijst.
e. Het parkeerverbodsbord op de Ekemastraat dat door Pré Wonen op gemeentegrond is gezet kan
ook van de actielijst, want het blijkt om een inrit te gaan.
5. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer
Oud en nieuw is goed verlopen. De activiteiten in de Kleine Ringvaart werden goed bezocht.
6. Stichting Samen Haarlem
a. Oud en nieuw: 70 mensen waarvan 25 jongeren waren aanwezig. Deze avond was een initiatief van
Stichting Samen Haarlem.
b. Vier jongeren van de Stichting gaan het project Jong Leiderschap volgen.
c. Bijeenkomsten in het kader van artikel 1: voor vrouwen en over eenzaamheid
d. De Stichting heeft geld gekregen van het fonds Ik ben Geweldig, waardoor ze activiteiten voor
jongeren tot 24 jaar kunnen organiseren.
7. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling
22 januari heeft de wijkraad een gesprek met de gemeente, afdeling Schalkwijk om speerpunten voor
2019 te benoemen. De volgende punten worden genoemd:
- het hek van kerk tot school uniform maken;
- bruggen Poelpolder;
- opknappen van het strandje in het Hamiltonpark.
8. Financiële zaken:
Wijkraadsgeld en geld voor bewonersondersteuning 2019 zijn toegezegd.
9. Groen in de wijk
Geen nieuws
10. Werkgroepen
Verkeer en Vervoer
a. De actie op de basisscholen over gezien worden in het verkeer is succesvol verlopen.
b. De Jennerstraat is afgesloten, omdat bouwvakkers met het dak van het wooncomplex bezig zijn.
c. Parkeerplaatsen Lidl staan gepland voor deze zomer.
11. Verslagen
Voorzittersoverleg: vindt 8 januari plaats.
Vier Wijkradenoverleg: 10 december
- Op de vergadering is het promotiefilmpje “Schalkwijk ontmoet” vertoond.
- AVG (privacywet). In het Vier Wijkradenoverleg is de gemeente er opnieuw op gewezen om niet
iedere wijkraad van Haarlem zelf het wiel uit te laten vinden. Voor de wijkraad van Boerhaavewijk
moet de website https worden. Frits van der Ploeg gaat hier achterheen.
Verslag wr Boerhaavewijk

8 januari 2019 2018

pagina 2

-

-

De teamchef van de politie is geweest en heeft uitgelegd dat de norm van 1 wijkagent op 5000
bewoners in Haarlem niet gehaald wordt. Schalkwijk heeft recht op 6 à 7 wijkagenten.
Het basisteam moet ook op peil gehouden worden waardoor de 80% van de beschikbare tijd van de
wijkagent in de wijk in gevaar kan komen. Wel gaat de politie erop letten dat agenten die in de
buurt van een calamiteit zijn, ingezet worden en dat kunnen ook wijkagenten zijn.
De wijkagenten gaan speekuren in de wijk houden.
Hondenlosloopplaatsen: de problematiek is geïnventariseerd en het volgend overleg komt iemand
van de gemeente uitleg geven.
De jeugdoverlast is momenteel minimaal in Schalkwijk.
Het jongerenwerkteam van Dock zal straks weer voltalig zijn.
Rookabri speeltuin: het verwijderen van de rookabri moet in overleg met de gebruikers van de
Ringvaart.
Straatnaambordjes: melden

12. Redactie
In december is er een prachtige Boerhaavelaar verschenen. Helaas, wegens de weinige kopij, wat
pagina’s minder.
13. Rondvraag
Meldingen:
- Verkeersvertragende maatregelen Krekelpad (om de vaart uit de brommers te halen). Dit
neemt Hans Hirs morgen mee naar het voorzittersoverleg.
- De tent/hut bij de Voorthuysenschool zijde Poelpolder staat/ligt er nog.
- Melding van dealen, inbraken etc. in de buurt van het Krekelpad/Bijenpad. Hans Hirs neemt dit
mee naar het Vier Wijkradenoverleg.
- Boerhaavewijk Noord: wateroverlast, omdat de putten het hemelwater niet voldoende kunnen
afvoeren. Dit is al gemeld bij de gemeente, maar er is nog niets gebeurd. Dit punt wordt
meegenomen met de schouw van Boerhaavewijk Noord.
- Het straatnaambordje van de Rijnvaartpad (hoek L. Pasteurstraat), ligt op de grond: zelf
melden.
- Afvalbakken in de wijk worden niet of te weinig geleegd: neemt Hans Hirs mee naar het Vier
Wijkradenoverleg.
- Opnieuw is de autowerende beweegbare paal aan het einde van de Prof. Donderslaan stuk.
- Er lijkt weer een golf aan inbraken te zijn. Al drie in de Prof. Pellstraat.
- De lang geparkeerde rode auto is weggehaald.
René Reeuwijk heeft de gemeente benaderd omdat hij iets wilde weten over brandpreventie. Hij kreeg
te horen dat hij dat via de website moet doen. Hij heeft een klacht ingediend, omdat niet iedereen over
internet beschikt.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.
De eerstvolgende wijkraadvergadering is 5 februari 2019
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 14 februari. Verspreiding medio 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 Ekamaen Wamstekerstraat

Wie
Werkgroep
Groen

Wanneer
i.g.h.*

B

6-11-18

Hans

4 WRO 21 jan.

C
D

6-11-18
6-11-18

E

8-1-19

F
G

8-1-19
8-1-19

Aandacht vragen voor Aziëpark dat nu nog een
hondenlosloopplaats is, maar straks als het park
heringericht is niet meer
Lantaarnpalen L. Pasteurstraat
Straat Boerhaavewijk Noord te smal voor
brandweer?
Handhaving attenderen op parkeren op de stoep
bij basisschool Prof. Adrichemlaan
Website beveiliging (https)

H

8-1-9

I

8-1-19

Verkeersvertragende maatregelen Krekelpad
(brommers)
-

Dealen, inbraken etc. buurt van
Krekelpad/Bijenpad
Afvalbakken worden te weinig geleegd
Boerhaavewijk Noord: wateroverlast. Kunnen de
putten het hemelwater afvoeren?

Schouw
Schouw
Wijkraad
Frits
Hans
Hans

Voorzittersoverleg
9 januari
4 WRO 21 januari

Schouw

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

Verslag wr Boerhaavewijk

8 januari 2019 2018

pagina 4

