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

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Vastgesteld 3 september 2019
Datum: 4 juni 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, W. Nunninkhoven en A. Rijk.
G. Apeldoorn (Dock), H. Cramer, J. Cramer, G. Hameteman, I. Hameteman,
L. Joosten, S. van den Raadt (Trots), B. Slottje, M. Wijn (wijkagent) en R. de Zwart.
M. Mounji (Stichting Samen Haarlem), R. Reeuwijk A. Wijnoogst (penningmeester)
en D. Wijnoogst (wijkraadslid).
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen:
Zondag 9 juni organiseert het Islamitisch Cultuur Centrum (de moskee op de Bernadottelaan) een open
dag gecombineerd met het Suikerfeest.
2. Agenda
Agendapunt 6 wijzigen in AED
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
3. Verslag wijkraadsvergadering 7 mei 2019
Tekstueel: Agendapunt 10 eerste koppelteken: ‘noordzijde’ wijzigen in ‘zuidzijde’.
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.: geen opmerkingen
Actielijst
a. De waterputten van Boerhaavewijk Noord doen het weer. Ze bleken niet aangesloten te zijn op het
riool. De actie kan van de lijst.
b. Verzakte bankjes en ruiterpaden in de Poelpolder: per mail heeft de gebiedsbeheerder aan
Cees Hoff laten weten ermee bezig te zijn. Wordt in de gaten houden.
c. Een artikel over grof afval komt in de Boerhaavelaar. Kan van de lijst.
4. Lentefris 11 mei
Het was een mooie dag met mooi weer en alles is goed gegaan.
De vrijwilligers lieten speciaal weten, dat het leuk was om met de kinderen activiteiten te doen.
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5. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer
a. Het is rustig in de wijk en nauwelijks inbraken.
b. Het spreekuur is nu tweemaal geweest en niemand is komen opdagen. Het moet nog bekendheid
krijgen.
c. Hans Hirs vertelt dat in de Zuiderpoort per 1 januari een noodopvang voor verwarde personen
komt. De wijkagent legt uit dat deze mensen eigenlijk niet op het politiebureau horen te komen. Er
moet een plek zijn waar verwarde personen beoordeeld kunnen worden of zij wel of niet in
bewaring gesteld moeten worden.
6. AED

De gemeente Haarlem wil AED-apparatuur over de hele stad uitrollen en vraagt om suggesties
waar deze op te hangen. Wim Nunninkhoven zet deze vraag op facebook en Frits van der Ploeg
zorgt voor een artikel inde Boerhaavelaar. Zij stemmen dit met elkaar af.
7. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling
a. Op het spreekuur van de wethouders in Schalkwijk heeft Adriënne Rijk gevraagd of zij ervoor
kunnen zorgen dat vuil in het gras eerst weggehaald wordt, voordat Spaarnelanden gaat maaien. Als
de maaier er doorheen gaat versnipperd het vuil en komt overal terecht. Wethouder Snoek heeft
beloofd dit op te nemen met Spaarnelanden. Adriënne Rijk houdt het in de gaten.
b. Middengebied: het gebouw van UWV is omgebouwd tot een appartementencomplex. Het is niet
duidelijk of het Middengebied bij Europawijk of Boerhaavewijk hoort. Frits van der Ploeg gaat dit na
en als het bij Boerhaavewijk hoort, zal hij de folder over de wijkraad daar langsbrengen.
c. Herstructurering Boerhaavelaan: het voorlopig ontwerp is afgelopen donderdag in de raad
besproken. De raad wil een nieuw plan dat ook weer in de inspraak moet. Frits van der Ploeg zal de
standpunten van de werkgroep Verkeer en Vervoer en uitleg over het plan op de website zetten.
8. Financiële zaken: geen nieuws
9. Werkgroepen
Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk: zie agendapunt 7c
Vier wijkradenoverleg/Voorzittersoverleg: 6 juni is er weer overleg
10. Redactie
a. Boerhaavelaar: er is nu al voldoende kopij.
b. Facebook: loopt goed.
11. Rondvraag
a. Gerard Hameteman meldt dat er op zondag 23 juni open dag is in de Poelbroektuin.
b. Babs Slottje meldt dat de bewoners van de nieuwe huizen in Boerhaavewijk Noord hun tuinafval
tussen de struiken in het openbare groen deponeren. Hans Hirs reageert dat de wijkraad dit al
besproken heeft met Elan Wonen en die zal de opruimkosten op de bewoners verhalen.
Gerard Hameteman zegt dat ook de bewonerscommissie dit opgepakt heeft.
c. Luciën Joosten meldt dat de berenklauw weer opkomt in de Poelpolder. Hans Hirs zal dit
meenemen naar het Vier wijkradenoverleg.
d. De wijkagent vraagt of er een artikel over het aanbieden van afval in de Boerhaavelaar kan komen
en dat mensen het bij de wijkagent of handhaving kunnen melden als zij zien gebeuren dat het afval
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niet goed aangeboden wordt. Het liefst met kenteken of naam. Frits van der Ploeg zal dit op de
website zetten.
e. Cees Hoff meldt vuiloverlast rond de moskee op de Bernadottelaan. De wijkagent zal de
contactgegevens aan hem doorgeven, zodat Cees Hoff contact kan opnemen met het
moskeebestuur.
f. Cees Hoff merkt op dat het verkeerspaaltje van het Krekelpad 1 april teruggeplaatst zou worden.
Hans Hirs neemt dit op.
g. Aad en Yvonne Blankert en Gerard en Ingrid Hameteman melden zich af voor de eerstvolgende
vergadering in september.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.0 uur, wenst iedereen een prettige zomervakantie en
nodigt de aanwezigen uit om nog iets te drinken.
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