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NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK 

Vastgesteld 4 februari 2020 

 

Datum: 7 januari 2020  Tijdstip: 20.00 uur  Locatie: De Ringvaart 

 

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

F. van der Ploeg (vicevoorzitter), C. Hoff, W. Nunninkhoven, A. Rijk en 

D. Wijnoogst. 

Aanwezig gasten:  J. Amand (Trots, vanaf agendapunt 3b), M. Barnhoorn, A. Clemens, H. Cramer, 

J. Cramer, G. Hameteman, I. Hameteman, R. Norg (wijkraad Molenwijk), 

R. Ooms (wijkraad Molenwijk), R. Reeuwijk, R. Schaart (werkgroep Verkeer en 

Vervoer en PvdA), R. Scheper (Handhaving), B.B. Spruit (St. Jacob, vanaf 

agendapunt 5b), T. van Straten, M. Wijn (wijkagent), T. de Wit en R. Zwart. 

Afwezig met bericht: P. van der Beek, M. Mounji (Stichting Samen Haarlem) en Y. Blankert 

(wijkraadslid). 

Notulist: Joke van Wittmarschen  

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom met de beste wensen voor 

het nieuwe jaar. 

 

2. Agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Verslag wijkraadsvergadering 3 december 2019 

Tekstueel: geen opmerkingen 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.    

 

N.a.v.: geen opmerkingen  

 
Actielijst 
a. Kappen van twee bomen in de buurt van het CBR: de bomenridders hebben bezwaar 

aangetekend tegen het kappen van meerdere bomen in het kader van ‘Bomen in Schalkwijk’. 

Hier vallen de twee bomen bij het CBR onder. Toos van Straten vertelt dat eind januari er 

waarschijnlijk een motie in de gemeenteraad ingediend wordt.  

b. De bankjes in de Poelpolder zijn op betonnen platen gezet. De actie kan van de lijst.  

c. Een artikel op de website over hoe het afval aan te bieden is gebeurd. Ook is er een kalender 

op de website gezet met de data wanneer gft en oud papier wordt opgehaald. Actie kan van 

de lijst. 
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d. Bijna omgevallen boom L. Pasteurstraat: Frits van der Ploeg heeft niets bijzonders 

waargenomen. Actie kan van de lijst. 

e. Boom bij woonwagenkamp: Frits van der Ploeg meldt dat deze boom ook bij het project 

‘Bomen in Schalkwijk’ hoort. De actie van de lijst.   

f. Aan Spaarnelanden vragen of de veegwagen die achter de kraakwagen rijdt, beter kan vegen: 

Hans Hirs heeft dit aan Spaarnelanden gevraagd: achter de kraakwagen rijdt geen 

veegwagen, maar een wagen die het grof afval weghaalt, dat niet in de kraakwagen mag. De 

bewoners moeten zelf vegen. Actie kan van de lijst. 

4. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer 

a. Met oud en nieuw waren er geen heftige incidenten. 

b. Adriënne van Rijk vraagt of er gehandhaafd kan worden op de medewerkers van 

Spaarnelanden die de containers na leging zo terugzetten, dat er niet met een rollator over 

de stoep gelopen kan worden? Rosa Scheper en de wijkagent antwoorden beiden dat 

handhaving en de politie hier niet op kunnen bekeuren. Spaarnelanden moet hun eigen 

medewerkers hierop aanspreken. 

c. José Cramer meldt dat er te weinig parkeerplaatsen bij de nieuwbouw in Boerhaavewijk 

Noord zijn. Er wordt nu op de meest vreemde plekken geparkeerd, waardoor er gevaarlijke 

situaties ontstaan. Handhaving neemt dit op.  

 

5. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling 

a. Bestemmingsplan:  

De bewoners in en om het Aziëpark hebben een brief van de gemeente gekregen, waarin 

staat dat er in het Aziëpark archeologisch onderzoek en onderzoek naar bommen uit de 

tweede wereldoorlog wordt gedaan. Op de brief van de wijkraad (zie verslag van 3 december 

2019), heeft de wijkraad nog geen antwoord gehad. 

b. Stand van Zaken terrein Boerhaavekliniek:  

Toelichting van Bart Bram Spruit 

- Spullen worden nu uit het gebouw gehaald en het struikgewas wordt gerooid. De interne 

sloop start volgende week en in mei 2020 wordt het gehele gebouw gesloopt.  

- Planvorming: St. Jacob is nog in overleg met de gemeente. De verwachting is dat in het 

eerste kwartaal van 2020 het stedenbouwkundige plan gereed is. 

- Hoogte bouw: het hoogste punt ligt aan de Amerikaweg/Boerhaavelaan. Daar wordt 

5-hoog gebouw.  

- De wijkraad wil dat het verkeer op eigen terrein afgewikkeld wordt door middel van een 

fietsstraat waar auto’s te gast zijn en dat deze straat de toekomstige parkeerplaatsen aan 

de noord- en zuidzijde op het terrein verbindt. De afhandeling van het verkeer kan dan 

via de F. van Adrichemlaan, zodat de Boerhaavelaan ontzien wordt.  

- De wijkraad heeft aan de werkgroep Verkeer en Vervoer voorgesteld on de brug op de 

Boerhaavelaan over de Amerikavaart weg te halen, zodat er meer ruimte is om het 

verkeer van de Boerhavelaan af te wikkelen. Dit is mogelijk omdat de vaart gedempt is. 

- Bart Bram Spruit zal een afspraak met de wijkraad maken, om het plan van het terrein 

verkeerstechnisch door te nemen. 
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6. Werkgroepen 

Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk:  

a. 19 december heeft de werkgroep met de voorzitters van de wijkraden gesproken, omdat 

de werkgroep wilde weten of zij nog bestaansrecht had voor de wijkraden. De werkgroep 

heeft een volmondig ja van de voorzitters gekregen en er zijn afspraken gemaakt om dit 

ook te borgen. 

b. De werkgroep brengt volgende week per brief het voorstel van de brug over de 

Amerikavaart (zie agendapunt 5b) uit aan de betreffende ambtenaar, B&W en de 

raadsfracties. 

c. Afwikkeling verkeer Middengebied: ook hier een voorstel van de wijkraad Boerhaavewijk 

om de toekomstige verkeersafwikkeling van het Middengebied te verbeteren. Het 

voorstel houdt in om van de Azië een busbaan/fietspad te maken. Verkeer komende van 

de Schouwbroekerbrug kan dan rechtsaf slaan bij de Kennedylaan of de Boerhaavelaan. 

Het verkeer kan dan makkelijke het Middengebied uit en is er ook een veilige oversteek 

van het Middengebied naar het winkelcentrum, waardoor een fiets/voetgangersbrug niet 

nodig is. Dit voorstel wordt deze week gestuurd naar de betreffende ambtenaar, B&W en 

de raadsfracties. 

d. De werkgroep heeft besloten om in 2020 een jaartje geen verkeerslessen te geven, om 

niet dezelfde scholieren tweemaal dezelfde les te geven (groep 7 is straks groep 8). 

e. Engelandlaan: de gemeente wil de herinrichting definitief maken wat 2,4 miljoen gaat 

kosten. De werkgroep is van mening dat dit zonde van het geld is en stelt voor om de 

inrichting te laten zoals het nu is. De Engelandlaan is rustiger geworden. Uiteindelijk moet 

de gemeenteraad hier een besluit over nemen. 

f. Bushalte Europaweg in de bocht Schipholweg: de werkgroep wil een vangrail, omdat er te 

vaak tegen het hek aan wordt gereden. Het is een gevaarlijke plek om hier op de bus te 

wachten en de gele betonblokken blijken niet afdoende te werken. 

g. Op de kop van de Europaweg grenzend aan de Schipholweg wil de gemeente een 

busknooppunt realiseren. Omdat er in dit gebied veel gebouwd gaat worden zal de 

werkgroep de gemeente adviseren om ruimte voor dit knooppunt te reserveren. 

 

Vier Wijkradenoverleg/Voorzitersoverleg 

De voorzitters hebben in december een overleg met de stadsdeelwethouder gehad om lopende 

zaken door te nemen. 

 

7. Redactie geen nieuws 

 

8. Rondvraag 

a. Jacques Amand wijst erop dat mensen aangifte moeten doen als ze slachtoffer zijn van een 

babbeltruc, zodat de politie en de politiek goed inzicht in het probleem krijgen. 

b. José Cramer vraagt of de nieuwe wijkhandhaver is begonnen. Rosa Scheper antwoordt dat hij 

vorige maand is gestart. Frits van der Ploeg kijkt of hij een foto met een verhaal in de 

wijkkrant kan zetten. 
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c. René Reeuwijk waarschuwt, naar aanleiding van de brand in een flat in Arnhem, dat de 

eigenaar van het gebouw en de persoon die spullen in de hal neerzet, verantwoordelijk zijn. 

Hij zal hierover ook een stukje voor de website schrijven.  

 

Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur en nodigt de aanwezigen uit om nog iets 

te drinken op het nieuwe jaar. 

 

Sluitingsdatum kopij ‘Boerhaavelaar’ 14 februari.  Verspreiding maart. 

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