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

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Vastgesteld 1 oktober 2019
Datum: 3 september 2019
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), A. Wijnoogst (penningmeester), C. Hoff, W. Nunninkhoven,
A. Rijk en D. Wijnoogst.
M. Barnhoorn, P. van der Beek, H. Cramer, J. Cramer, S. van Hout en M. van der Huls
(St. Jacob en tot agendapunt 4b), L. Joosten, H. van Kampen, J. Mast, P. Peschier en
M. Wijn (wijkagent).
A. Blankert (secretaris), Y. Blankert, G. Hameteman, I. Hameteman, F. van der Ploeg
(vicevoorzitter), S. van den Raadt, R. Reeuwijk en B. Slottje.
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Agenda
Toevoegen agendapunt 4a: St. Jacob, project ‘Gouden Dagen’.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
3. Verslag wijkraadsvergadering 4 juni 2019
Tekstueel: Agendapunt 10a: ‘Europakoerier’ wijzigen in ‘Boerhaavelaar’.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
• Het Middengebied: José Cramer vraagt of het Middengebied bij Europa- of Boerhaavewijk hoort.
Hans Hirs antwoordt dat het gedeelte waar Belcanto en Fluor staan bij Europawijk hoort en het Van
der Valkhotel en het ziekenhuis bij Boerhaavewijk. Het gebied is echter voor heel Schalkwijk
belangrijk en daarom overleggen de vier wijkraden gezamenlijk over de ontwikkelingen van het
Middengebied.
• De acties: meerdere mensen merken op dat ze het vervelend vinden dat een aantal acties waar de
gemeente verantwoordelijk voor is nog steeds niet gebeurd zijn, terwijl meerdere malen is
toegezegd dat het opgepakt wordt. Cees Hoff zegt hierover een stuk voor de krant te schrijven,
mocht het misgaan.
4a. St. Jacob ‘Gouden Dagen’
Toelichting van Simonne van Hout, coördinator uitburo en Marjet van der Huls, managementassistente
raad van bestuur.
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‘Gouden Dagen’ is een landelijk project met het doel om ouderen hun gouden momenten te gunnen.
Het is bedoeld voor alle kwetsbare ouderen die in Haarlem en Heemstede wonen. St. Jacob heeft zich
aan dit project verbonden door de coördinatie van Haarlem en Heemstede op zich te nemen.

De inhoud van het project is vierledig:
- Gouden wensen: men kan een wens in de wensenboom hangen, zoals bezoekje aan de dierentuin,
naar het winkelcentrum etc. De bomen staan op diverse locaties;
- Gouden koffiemoment: op diverse locaties gratis koffie;
- Gouden cultuur: podiumoptredens of activiteiten die te maken hebben met de natuur;
- Gouden maaltijden.
Er komt een pool van vaste vrijwilligers, omdat er een bepaalde verantwoordelijkheid is.
Er wordt samenwerking gezocht met allerlei andere activiteiten en organisaties die er al zijn op dit
gebied.
St. Jacob vraagt iedereen om mee te denken hoe dit project op de kaart te zetten en zoekt ook mensen
met een netwerk en sponsors. Mail naar goudendagen@stjacob.nl.
4 oktober is de start van ‘Gouden Dagen’ in Schalkweide van 14.30 uur tot 16.30 uur. Het project wordt
dan uitgelegd gevolgd door een feest.
4b. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer
In augustus waren er in Boerhaavewijk vijf woning- en vier auto-inbraken. Dit is niet veel voor een
vakantiemaand.
5. Stichting Samen: geen nieuws
6. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling

Jolenta Mast merkt n.a.v. de plannen van de Poort van Boerhaave op, dat op de tekeningen
geen bomen staan. Dit betekent dat er veel bomen verdwijnen en niet terugkomen.
Afgesproken wordt dat de wijkraad de tekeningen checkt.
7. Financiële zaken: geen nieuws
8. Werkgroepen
Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk:
a. De werkgroep heeft naar de gemeente gereageerd op de verkeersplannen van het Middengebied.
Autoverkeer mag niet door het gebied rijden. Hierdoor moet het verkeer met bestemming
Schipholweg via de Amerikaweg, Aziëweg en Europaweg omrijden.
b. Luciën Joosten merkt op dat de verkeerslichten anders zijn afgesteld waardoor er nu soms een
wachtrij op de F. van Adrichemlaan staat tot voorbij de brandweerkazerne. Dit kan gevolgen
hebben voor als de brandweer met spoed uit moet rukken. Afgesproken wordt dat Luciën Joosten
het meldt.
9. Redactie
a. De Boerhaavelaar komt binnenkort uit.
b. Facebook en de website gaan goed.
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10. Rondvraag
a. Antoinette Wijnoogst merkt op dat als men geruchten hoort over nieuwbouw in het noorden van
Boerhaavewijk, waar nu de volkstuinen zijn, men kan zeggen dat deze plannen al vijftien jaar
spelen. Het probleem, is dat de gemeente de volkstuineigenaren uit moet kopen en vervangende
ruimte moet bieden.
b. Cees Hoff meldt dat er bergen tuinafval in de Poelpolder liggen dat afkomstig is van de volkstuinen.
Met de gemeente was afgesproken dat Spaarnelanden dit tuinafval zou ophalen, maar het gebeurt
niet. Hans Hirs neemt het op.
c. Luciën Joosten meldt dat hij naar een bijeenkomst over de AED is geweest. Alle beschikbare AED’s
hebben een plek gekregen. De mensen die deze mogen bedienen krijgen op het moment dat zij
ingezet worden een code via de telefoon om het dichtstbijzijnde AED-kastje te kunnen openen.
d. Adriënne Rijk vraagt hoe het zit met de grote schoonmaakactie. Begin dit jaar is hier een groot
overleg met Spaarnelanden en Dock over geweest en sindsdien heeft ze niets meer gehoord.
Voorgesteld wordt dat zij contact opneemt met de organisator van deze bijeenkomst.
e. Hanneke van Kampen heeft de gemeente gevraagd om een plasticafvalcontainer, nadat
restafvalcontainers waren weggehaald. Ze kreeg te horen dat dit pas over een jaar gaat gebeuren.
Hans Hirs legt uit dat de (nieuwe) containers volgens planning door heel Haarlem geplaatst worden.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur en nodigt de aanwezigen uit om nog iets te
drinken.

De eerstvolgende wijkraadvergadering is 1 oktober 2019
Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 31 oktober. Verspreiding medio december
Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl
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