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

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Vastgesteld 4 juni 2019
Datum: 7 mei 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, W. Nunninkhoven, A. Rijk en
D. Wijnoogst.
P. van der Beek (Christen Unie), H. Cramer, G. Hameteman, I. Hameteman,
L. Joosten, R. Reeuwijk, G. Roelfs, B. Slottje en M. Wijn (wijkagent).
M. Mounji (Stichting Samen Haarlem) en S. van den Raadt (Trots).
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:
Sinds deze week heeft de wijkraad een facebookpagina: wijkraadboerhaavewijk. Er zijn twee
beheerders die zo nodig hatelijke reacties snel kunnen verwijderen.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag wijkraadsvergadering 5 februari 2019
Tekstueel: Agendapunt 7b: Prof. Pellstraat wijzigen in Prof. Pelstraat.
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. Nagaan of het Aziëpark straks nog een hondenlosloopplaats is: Hans Hirs heeft dit aangekaart op
het overleg met de voorzitters van de vier wijkraden. De actie ligt nu bij de gemeente en wijkraad
Meerwijk.
b. De niet werkende lantaarnpalen op de L. Pasteurstraat zijn meegenomen in de schouw. Wordt in de
gaten houden.
c. Straat in Boerhaavewijk Noord te smal voor de brandweer: dit punt is in de Schouw meegenomen
en de straat voldoet aan de normen. Wel blijkt dat auto’s niet in de parkeervakken parkeren.
Geadviseerd wordt om hier foto’s van te maken en handhaving te bellen. Actie kan van de lijst.
d. Parkeren stoep Prof. Adrichemlaan ter hoogte van de basisschool om 8.15 en 14.30 uur: De
wijkagent heeft hier tweemaal gestaan en diverse automobilisten weggestuurd. Hij heeft dit
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probleem doorgegeven aan zijn team en handhaving en de school gevraagd om er bekendheid aan
te geven, dat parkeren op de stoep niet mag en tot gevaarlijke situaties leidt. Actie kan van de lijst.
e. Krekelpad: in het overleg met de Beheerder Gebied Schalkwijk zal om verkeersvertragende
maatregelen gevraagd worden. Met betrekking tot dealen zie agendapunt 6.
f. 2 bomen bij CBR waarvan de bewoners willen dat die gekapt worden is meegenomen in de schouw.
Nu in de gaten houden.
g. Wegdek van de Schreuder van de Kolkstraat is ook meegenomen in de schouw. Wordt in de gaten
houden.
4. Koningsmarkt
Ondanks het weer was het een zeer geslaagde dag. De locatie was kleiner, maar daardoor ook gezelliger.
De organisatie gaat nog evalueren op verbeterpunten voor volgend jaar.
5. Lentefris
20 kramen zijn verhuurd (waaronder 3 kramen voor het uitdelen van de plantjes).
Antoinette Wijnoogst heeft contact gehad met het bouwbedrijf over de container die op het
parkeerterrein staat.
6. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer
a. 22 mei begint de pilot van het inloopspreekuur van de politie met corporaties, handhaving en
buurtmiddeling. Het spreekuur is in de Ringvaart van 14.00 tot 15.00 uur. Al naar gelang de
behoefte zal het spreekuur maandelijks of eens in de twee weken plaats vinden. Publiciteit voor het
spreekuur gebeurt via posters op de Lentefris, de website, facebook, Boerhaavelaar en mond tot
mondreclame.
b. N.a.v. inbraken adviseert de wijkagent om de buren te laten weten dat je met vakantie gaat, zodat
zij een oogje in het zeil kunnen houden.
c. N.a.v. de melding over dealen op diverse plekken in de wijk: de politie is hiervan op de hoogte, maar
de prioriteiten liggen nu anders. De wijkagent adviseert wel te blijven melden, het liefst met het
kenteken van de auto waar vanuit gedeald wordt.
7. Stichting Samen Haarlem:
a. De afgelopen twee maanden heeft de stichting diverse bijeenkomsten georganiseerd (al of niet in
samenwerking met andere organisaties) over artikel 1 van de grondwet, eenzaamheid,
toegankelijke stad voor minder validen en sociale media & taboes speciaal voor vrouwen.
b. 3 mei was er een pré ramadanmaaltijd, die zeer goed is bezocht door mensen met allerlei
verschillende culturele achtergronden.
c. Sinds 17 april is de stichting lid van Coalitie Haarlem Ontmoet.
d. De voorzitter, de heer M. Mounji heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen (lid in de Orde
van Oranje-Nassau).
8. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling
a. De vierde fase van het Vijverpark is al verkocht.
b. De inloopavond van de Poort van Boerhaavewijk werd zeer goed bezocht.
c. N.a.v. de bankjes in de Poelpolder: de bankjes zijn verzakt en de wijkraad wil dat de bankjes
verhoogd worden, zodat de vele ouderen die in het park wandelen makkelijk even kunnen gaan
zitten. De gemeente zegt echter dat de bankjes voldoen aan de norm. In het overleg met de
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Beheerder Gebied van Schalkwijk zal hier verder over gesproken worden. En dan zullen tevens de
ruiterpaden aangekaart worden.
d. In de flat op de E. Jennerstraat is begonnen om van de bedrijfsruimten 14 woonappartementen te
maken.
9. Financiële zaken:
Antoinette Wijnoogst vraagt om op te letten als je iets van bewoners hoort die activiteiten in de wijk
willen doen. Dock mag namelijk geen activiteiten meer organiseren, maar ze mogen activiteiten wel
faciliteren en hier subsidie voor aanvragen.
10. Werkgroepen
Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk
Het voorlopig ontwerp van de kruisingen Amerikaweg (Schipholweg en Boerhaavelaan) is ter inspraak
gekomen. De werkgroep heeft over het ontwerp overlegd. Over de kruising met de Schipholweg is de
werkgroep zeer tevreden. De inbreng van de werkgroep is dan ook meegenomen. Ook heeft de
werkgroep geparticipeerd in het ontwerp over de kruising met de Boerhaavelaan, maar deze inbreng is
niet overgenomen. Nu staat in het ontwerp een tweerichting fietspad aan de noordzijde van de
Boerhaavelaan, terwijl de werkgroep die liever aan de zuidzijde heeft. Argumenten:
- een fietspad aan de zuidzijde is makkelijk te bereiken voor Vijfhuizen, het Krekelpad en het
ziekenhuis;
- er kan een voetgangers/fietsbrug naast de Kennedybrug komen, zodat er een tweede vak voor recht
afslaand verkeer voor auto’s kan komen en
- een betere ontsluiting voor het Vijverpark.
De werkgroep heeft haar reactie naar de gemeente gestuurd.
Vier wijkradenoverleg/Voorzittersoverleg:
Het Vier Wijkradenoverleg is van opzet veranderd. Eerst wordt een thema besproken (bijvoorbeeld
wonen, duurzaamheid, sport in de wijk) en dan is er nog een half uur voor punten die te maken hebben
met de openbare ruimte.
11. Redactie
a. Op de website komen de verslagen van de wijkraadsvergaderingen. Ook komt er een pagina met
nieuws van de politie.
b. Kopij voor de wijkkrant kan tot 14 augustus ingeleverd worden.
12. Rondvraag
a. Mevrouw Roelfs vraagt of er in de Boerhaavelaar geattendeerd kan worden op het verkeerd
aanbieden van grof afval. Afgesproken wordt om dit te doen, misschien bereikt het artikel toch nog
de mensen die niet weten dat je voor grof afval Spaarnelanden moet bellen, die het dan gratis komt
ophalen. Tevens wordt geadviseerd, om het te melden als je verkeer aangeboden afval ziet staan of
liggen.
b. René Reeuwijk vertelt over zijn ergernis over het gedrag van fietsers en scooters in het verkeer zoals
fietsen op de stoep, aan de verkeerde kant van de weg rijden of scooters op fietspaden waar niet
‘gebromt’ mag worden. De wijkagent adviseert het kenteken op te nemen, zodat hij de
scooterrijders kan aaspreken op hun gedrag.
c. Cees Hoff complimenteert Spaarnelanden. De sloot is geheel opgeruimd en de polder ook.
Cees Hoff heeft meegeholpen.
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d. Antoinette Wijnoogst meldt dat er vrijdag 12 mei om 9.30 uur een briefing voor de vrijwilligers van
de Lentefris is.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met de uitnodiging om nog iets te drinken.

De eerstvolgende wijkraadvergadering is 4 juni 2019

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