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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 

Vastgesteld 7 januari 2020 

 

Datum: 3 december 2019  Tijdstip: 20.00 uur  Locatie: De Ringvaart 

 

Aanwezig wijkraad:  H. Hirs (voorzitter), A. Blankert (secretaris), F. van der Ploeg (vicevoorzitter), 

Y. Blankert, C. Hoff, W. Nunninkhoven (vanaf agendapunt 6b), A. Rijk en 

D. Wijnoogst. 

Aanwezig gasten:  M. Barnhoorn, A. Becker (gemeente Haarlem), P. van der Beek, 

G. Hameteman, I. Hameteman, L. Joosten, M. Mounji (Stichting Samen 

Haarlem), S. van den Raadt, R. Reeuwijk, R. Schaart (werkgroep Verkeer en 

Vervoer en PvdA) en B. Slottje. 

Afwezig met bericht: M. Wijn (wijkagent) en A. Wijnoogst (penningmeester). 

Notulist: Joke van Wittmarschen  

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Verslag wijkraadsvergadering 5 november 2019 

Tekstueel:  

• Verwijderen de tekst onder actielijst punt c.  

• Toevoegen aan de actielijst: De antwoorden van de vragen die gesteld zijn op het spreekuur 

van het college in het winkelcentrum in het voorjaar.  

Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.    

 

N.a.v.:  

Agendapunt 6b: een wijkraadslid heeft gezien dat de gemeente bezig was om stoeptegels in de 

A. Flemingstraat goed te leggen.  

 
Actielijst 
a. Met de wijkraad van Europawijk is contact geweest over wie de wijkkrant waar in het 

Middengebied bezorgd. Actie kan van de lijst. 

b. Boom bij woonwagenkamp: het is niet duidelijk of deze boom opgenomen is op de lijst van 

het project Bomen in Schalkwijk. Frits van der Ploeg neemt contact met de gemeente op.  
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c. Rood fietspad over de nieuwe brug naar het winkelcentrum: de gemeente heeft nu een 

noodlaag aan laten brengen. Als alles klaar is wordt er opnieuw geasfalteerd en zal het 

fietspad een rode kleur krijgen. Actie kan van de lijst.  

4. Gemeentelijk project: Jongeren gezond in Boerhaavewijk 

Toelichting van Agnes Becker, projectleider gezondheidsachterstanden van de gemeente Haarlem 

a. De gemeente heeft de ambitie om gezondheidsachterstanden terug te brengen. Haarlem 

doet sinds en half jaar samen met zeven andere gemeente aan dit project van het rijk mee. 

Geen goede gezondheid betreft voornamelijk mensen met een laag inkomen of een lage 

opleiding. Volgens de cijfers gaan zij zeven jaar eerder dood en leven met een slechte 

gezondheid.  Schalkwijk heeft veel sociale huurwoningen, waardoor veel mensen met een 

laag inkomen in Schalkwijk wonen. De wijk is dus sociaal economisch minder sterk dan de 

rest van Haarlem. uit onderzoek van GGD blijkt dat 21% van de bewoners van Schalkwijk een 

ongezond gewicht hebben. 

b. De ambitie van het project is bewustwording van gezondheid en gezondheidsvaardigheden 

verbeteren. De focus ligt op kinderen in de basisschoolleeftijd. 

De gemeente gaat in gesprek met de ouders. Deze ouders worden bereikt via scholen, 

zelforganisaties, huisartsen en de sociale wijkteams. Ook de fysiotherapeuten, GGD en 

sportsupport worden betrokken.  Behalve bewustwording over voeding wordt ook bekeken 

of de wijk uitnodigt tot bewegen.  

c. De wijkraad vraagt of er voldoende budget is voor dit project. In Boerhaavewijk zijn namelijk 

al vele projecten gestart die allemaal te vroeg gestopt zijn, omdat er niet voldoende budget 

was. Agnes Becker antwoordt dat er budget voor een paar jaar is, voldoende om een impuls 

aan de ambitie te geven. 

5. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer 

De wijkagent heeft vanmiddag spreekuur gehouden. Het spreekuur is op dinsdag in de oneven 

weken van 14.00 tot 15.00 uur. 

6. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling 

a. Bestemmingsplan:  

De voorzitter legt uit dat eens in tien jaar het bestemmingsplan herschreven moet worden. 

Dat is nu dus weer gebeurd en het is de wijkraad opgevallen dat er nu een paragraaf instaat 

over een risicogebied aan de zuidoostelijke zijde van Boerhaavewijk is opgenomen over niet 

ontplofte bommen uit de tweede wereldoorlog.  In 2016 heeft de gemeente hier een 

onderzoek naar uit laten voeren. 

De wijkraad heeft een brief geschreven met vragen over het onderzoek en wie op de hoogte 

is gesteld. De gemeente beschouwt deze brief als een zienswijze.  

N.a.v. het bestemmingsplan vraagt een aanwezige of bouwsels in de voortuin mogen. De 

voorzitter antwoordt van niet en legt uit dat als er in de voortuin nader onderzoek naar de 

bommen nodig is, de extra kosten wegens het bouwsel voor de eigenaar zijn. 

b. Bomen in Schalkwijk: de bomenwachters hebben bezwaar gemaakt tegen de 

vergunningverlening om de populieren en wilgen die een slechte kwaliteit hebben te kappen. 

12 december wordt dit bezwaar in de commissie Ontwikkeling behandeld.  
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7. Werkgroepen 

Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk:  

Een aanwezige merkt op dat er meerdere telslangen in de wijk zijn aangebracht voor 
verkeerstellingen. Geen van de aanwezigen kan hier meer over vertellen. 

  

Vier Wijkradenoverleg 

Morgenmiddag hebben de vier voorzitters van de wijkraden van Schalkwijk een gesprek met de 

stadsdeelbestuurder.  

Het Vier wijkradenoverleg zal in 2020 aan andere structuur krijgen. Viermaal per jaar is er een 

themavergadering waar ook de stadsdeelbestuurders bij aanwezig is en vijf maal een vergadering 

met alle partners om lopende zaken te bespreken.  

 

8. Redactie  

De Boerhaavelaar wordt deze week verspreidt. 

De deadline voor de Boerhaavelaar die in maart uitkomt is 14 februari 2020.  

 

9. Rondvraag 

a. Peter van der Beek meldt dat als Spaarnelanden het grofvuil weghaalt, zij daarna niet de plek 

aanvegen, waardoor gebroken glas en dergelijke op straat blijft liggen. Dick Wijnoogst neemt 

dit punt op. 

b. René Reeuwijk vraagt of zijn voorstel, die hij deed in de vorige vergadering om een brief aan 

de bewoners te verspreiden over hoe zij het afval moeten aanbieden, wordt overgenomen? 

Dick Wijnoogst neemt het op. 

 

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur en nodigt de aanwezigen uit om nog iets 

te drinken. 

 

De eerstvolgende wijkraadvergadering is 7 januari 2019 

 

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 14 februari.  Verspreiding maart. 

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

 

mailto:boerhaavelaar@boerhaavewijk.nl

