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

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Vastgesteld 5 november 2019
Datum: 1 oktober 2019
Aanwezig wijkraad:
Aanwezig gasten:

Afwezig met bericht:
Notulist:

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: De Ringvaart

H. Hirs (voorzitter), A. Blankert (secretaris), A. Wijnoogst (penningmeester),
F. van der Ploeg (vicevoorzitter) C. Hoff, W. Nunninkhoven, A. Rijk en D. Wijnoogst.
M. Barnhoorn, P. van der Beek, H. Cramer, J. Cramer, L. Joosten, A. Menes,
G. Menes, R. Reeuwijk, R. Schaart (werkgroep Verkeer en Vervoer en PvdA),
B. Slottje, B.B. Spruit (St. Jacob, agendapunt 5) en M. Wijn (wijkagent).
G. Hameteman, I. Hameteman en M. Mounji.
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Agenda
Wijzigen: agendapunt 5 Stichting Samen Haarlem wijzigen in St Jacob, Boerhaavekliniek.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.
3. Verslag wijkraadsvergadering 3 september 2019
Tekstueel:
• Afwezig met bericht: toevoegen R. Reeuwijk en S. van den Raadt.
• Agendapunt 3 N.a.v. eerste punt: toevoegen in de laatste zin voor de woorden ‘het Middengebied’
de ontwikkelingen. (daarom overleggen de vier wijkraden gezamenlijk over de ontwikkelingen van
het Middengebied.
• Agendapunt 3 N.a.v. tweede punt: ‘Boerhaavelaar’ wijzigen in ‘de krant, als het misgaat’.

Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
N.a.v.:
Het Middengebied: De wijkraad neemt contact op met de wijkraad Europawijk over wie waar de
wijkkrant bezorgt.

Actielijst
a. N.a.v. de lantaarnpalen op de L. Pasteurstraat die nog steeds niet gemaakt zijn, wordt er melding
gemaakt van een bijna omgevallen boom op deze straat. Frits van der Ploeg neemt dit op.
b. De wijkraad heeft de verkeersvertragende maatregelen aangekaart bij Beheer Gebied van
Schalkwijk. Het wordt nu in de gaten houden.
c. Het wegdek van de Schreuder van de Kolkstraat komt in de top 3 van Boerhaavewijk. Kan van de
lijst.
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d. Verzakte bankjes Poelpolder: Beheer Gebied van Schalkwijk heeft de wijkraad een mail gestuurd dat
er een oplossing komt, door de bankjes op betonnen platen te zetten.
e. Uitleg over het verkeersontwerp van de Amerikaweg kan van de lijst, want de gemeenakte maakt
een nieuw plan.
f. De aanwezigheid van berenklauw in de Poelpolder en het gemis van een verkeerspaaltje op het
Krekelpad is in het Vier wijkradenoverleg aangekaart. Kan van de lijst.
g. De wijkraad heeft de tekeningen van de Poort van Boerhaave gecheckt op bomen. De woningen die
aan de sloot gebouwd worden zijn kadewoningen en er komen elders in het gebied bomen. De actie
kan van de lijst.
h. Spaarnelanden heeft het tuinafval uit de Poelpolder verwijderd. Kan van de actielijst.

4. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer
a. Op dinsdag in de oneven weken van 14.00 tot 15.00 uur houdt de politie in de Ringvaart een
spreekuur.
b. Er is minder politie in de wijk aanwezig wegens beveiliging van rechters en advocaten.
c. N.a.v. parkeren kan men overlast bij handhaving melden als:
- er geen rollator of kinderwagen langs kan;
- een auto binnen vijf meter van een hoek geparkeerd staat of;
- een auto voor het verlaagde gedeelte van de stoep staat.
5. St. Jacob, Boerhaavekliniek Toelichting Bart Bram Spruit
a. Het water, gas en elektriciteit in de Boerhaavekliniek is afgesloten.
b. St. Jacob heeft contact met buurtbewoners en zij melden overlast van molest en dealen op het
terrein.
c. In april 2020 is de vleermuisprocedure doorlopen en kan de kliniek gesloopt worden. De sloop
duurt tot de zomer. De eerste helft van 2021 start de bouw.
d. Planvorming:
- Verpleeghuisfunctie d.m.v. tweekamerappartementen waar de bewoner verpleegd wordt, zodat
de bewoners hun eigen identiteit kunnen behouden;
- Twee woongebouwen voor dementerenden en een ‘hart’gebouw met functies voor de hele wijk
zoals een brasserie, kinderdagverblijf en de ZOED.
- Tussen de gebouwen veel groen met misschien volkstuintjes of een kinderboerderij.
- Parkeren gebeurt aan de randen van het gebied (onder de grond is te duur).
- Fietspad door het gebied die het Vijverpark verbindt met het zuiden.
- 70 seniorenwoningen (aanleunwoningen) 50/50 sociale en middendure huur.
6. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling
a. Vijverpark: fase 4 is verkocht. Begin 2020 gaat de verkoop van fase 5 (50 koopappartementen) van
start.
b. Bomen in Schalkwijk: er is een rapport uitgebracht over de stand van kwaliteit van de populieren en
wilgen in Schalkwijk. Als de kwaliteit slecht is en de boom staat op een plek waar het een gevaar
vormt, dan wordt de boom gekapt. In Boerhaavewijk betreft het 22 bomen. Er is herplantplicht.
Frits van der Ploeg schrijft hierover een stukje voor de wijkkrant.
c. N.a.v. een boom bij het woonwagenkamp: Dick Wijnoogst stuurt een mail naar de gemeente, want
de gemeente had deze boom al zullen kappen.
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7. Financiële zaken: geen nieuws
8. Werkgroepen
Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk: Toelichting Roel Schaart.
a. Op de laatste vergaderingen van de werkgroep was er geen medewerker van de afdeling OGV van
de gemeente Haarlem aanwezig. Ook wil de werkgroep het contact met het Vier Wijkradenoverleg
beter borgen.
b. Ook dit jaar geeft de werkgroep lessen op de basisscholen (groepen 7 en 8) over gezien worden in
het verkeer.
c. De werkgroep heeft een reactie gegeven op de verkeersinrichting van het Middengebied n.a.v. de
bouw op het Fluorterrein. De auto moet nu om het hele gebied omrijden om op de Schipholweg
uit te komen, terwijl het verkeer al vast staat in de spits.
d. Opnieuw afgestelde verkeerslichten Amerikaweg: twee dagen hebben verkeersdeskundigen de
afstelling onderzocht en het voldoet aan de eisen.
Vier Wijkradenoverleg
a. Het Vier wijkradenoverleg heeft een presentatie over sport in de wijk gekregen.
b. De gemeente moet 5,3 miljoen euro bezuinigen.
9. Redactie
a. Er komt een extra dik nummer van De Boerhaavelaar uit, omdat wegens omstandigheden er in
september geen wijkkrant is verschenen.
b. In de Boerhaavelaar komt een kleurplaat waarmee prijzen gewonnen kunnen worden.
c. Sluitingsdatum kopij is 31 oktober.
d. Het beheer van de website is door Dick Wijnoogst overgenomen.
e. Facebook loopt goed.
10. Rondvraag
a. Babs Slottje meldt gladde tegels voor de Ekemaflat tussen de plantenbakken. Dit moet worden
gemeld bij Pré Wonen.
b. René Reeuwijk vraagt of er een archeologisch onderzoek naar de strandwal wordt uitgevoerd,
voordat er verder in het Aziëpark wordt gebouwd. Geadviseerd wordt dat hij zelf contact opneemt
met de archeoloog van de gemeente.
c. René Reeuwijk heeft nog steeds geen antwoorden gehad op zijn vragen die hij gesteld heeft op het
spreekuur in mei van het college in het winkelcentrum van Schalkwijk. De wijkraad gaat dit na.
Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en nodigt de aanwezigen uit om nog iets te
drinken.
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