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

 

 

Verslag wr Boerhaavewijk   5 november 2019    pagina 1 

 

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 

Vastgesteld 3 december 2019 

 

Datum: 5 november 2019  Tijdstip: 20.00 uur  Locatie: De Ringvaart 

 

Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), A. Blankert (secretaris), A. Wijnoogst (penningmeester), 

Y. Blankert, C. Hoff, W. Nunninkhoven, A. Rijk en D. Wijnoogst. 

Aanwezig gasten:  M. Barnhoorn, G. Hameteman, I. Hameteman, L. Joosten R. Reeuwijk, 

R. Schaart (werkgroep Verkeer en Vervoer en PvdA), B. Slottje. 

Afwezig met bericht: P. van der Beek, H. Cramer, J. Cramer, M. Mounji (Stichting Samen Haarlem), 

R. Scheper (handhaving), M. Wijn (wijkagent) en R. Zwart. 

Notulist: Joke van Wittmarschen  

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Mededeling 

Er is een vergunning afgegeven om de zeven bomen op de Van Konijnenburgstraat te mogen 

kappen. 

  

2. Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Verslag wijkraadsvergadering 1 oktober 2019 

Tekstueel: geen opmerkingen  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.    
 

N.a.v.: geen opmerkingen  

 
Actielijst 
a. N.a.v. de actie om een artikel op de website te zetten dat er bij de politie of handhaving direct 

gemeld kan worden als je ziet dat iemand het afval verkeerd aanbiedt, merkt een aanwezige 

op dat hij een heterdaad heeft doorgegeven, maar er niets werd gedaan. Meerdere mensen 

komen met vergelijkbare voorbeelden. René Reeuwijk stelt voor om Spaarnelanden te vragen 

een brief in de buurt te verspreiden over hoe het afval aan te bieden. 

b. De boom bij het woonwagenkamp wordt gekapt. De actie wordt in de gaten houden. 

 

4. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer 

De wijkagent heeft vanmiddag spreekuur gehouden. Het spreekuur wordt steeds beter 
bezocht. Het spreekuur is op dinsdag in de oneven weken van 14.00 tot 15.00 uur. 
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5. Stichting Samen Haarlem: geen nieuws 

6. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling 

a. Bomen in Schalkwijk: de vergunning om de populieren en wilgen die een slechte kwaliteit 

hebben te kappen, is verleend. Het betreft 22 bomen in Boerhaavewijk en zij hebben een 

roze stip gekregen. 

b. René Reeuwijk meldt honderden scheve stoeptegels op de A. Flemingstraat.  De wijkraad legt 

uit dat deze stoep is meegenomen in de schouw en nog voldoet aan de norm van 5 cm 

mogen uitsteken. Tevens wordt geadviseerd om te blijven melden.  

c. René Reeuwijk vertelt dat de extra woningen in de flat aan de E. Jennerstraat rond april klaar 

zullen zijn. 

d. Antoinette Wijnoogst vertelt dat het gras in de Semmelweisstraat is omgeploegd en alle 

struiken (ook de bloeiende) eruit zijn gehaald. Er komen nieuwe planten in en wel: hedera, 

kleine vlinderstruik en ganzerik (vijfvingerkruid). 

 

7. Werkgroepen 

Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk: Toelichting Roel Schaart. 

a. Op dit moment gaan leden van de werkgroep naar de basisscholen om lessen over gezien 

worden in het verkeer te geven.  

b. Morgen hebben de voorzitters van de Schalkwijkse wijkraden en de werkgroep Verkeer en 

Vervoer een gesprek met de projectleider over het Middengebied. 

  

Vier Wijkradenoverleg 

Op 28 november is er weer overleg en ditmaal is het thema duurzaamheid.  

 

8. Redactie  

De Boerhaavelaar komt rond 5 december in de bus.  

 

9. Rondvraag 

a. Ingrid Hameteman vraagt waarom een gele container al zo lang in de Van de Beltstraat staat? 

Mariëlle Barnhoorn weet te vertellen dat de container daar staat, omdat de 

woningcorporatie al enige tijd bezig is om lekkages in de flat te repareren.  

b. Adriënne Rijk vraagt of er een prullenbak kan komen bij de kruising F. van Adrichemlaan / 

Kennedylaan. Antoinette Wijnoogst antwoordt dat Boerhaavewijk er geen prullenbakken bij 

krijgt, omdat de gemeente vindt dat er te veel in de wijk staan. 

c. Mariëlle Barnhoorn vraagt wat te doen tegen vuurwerkoverlast. De politie komt alleen als zij 

in de buurt zijn. Geadviseerd wordt om te blijven bellen, zodat het een hogere prioritiet 

krijgt.  

d. Hans Hirs zal in het overleg met de gemeente aankaarten waarom de fietspaden op de nieuw 

brug bij het winkelcentrum niet rood zijn gemaakt.  

 

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur en nodigt de aanwezigen uit om nog iets 

te drinken. 

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 14 februari.  Verspreiding maart. 

Kopij kan aangeleverd worden via het e-mailadres: boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl  
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