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

NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
Datum: 4 februari 2020
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), Y. Blankert W. Nunninkhoven, A. Rijk en
D. Wijnoogst.
P. van der Beek, G. Hameteman, I. Hameteman, W. Hubberts, L. Joosten,
S. Kalika, R. Reeuwijk, T. Reijman, R. Scheper (Handhaving), B. Slottje, M. Wijn
(wijkagent) en D. Zuidweg.
M. Barnhoorn, C. Hoff (wijkraadslid) en M. Mounji (Stichting Samen Haarlem).
Joke van Wittmarschen

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededeling
De wijkraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter per 7 april 2020.
2. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag wijkraadsvergadering 7 januari 2020
Tekstueel: geen opmerkingen
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:
Agendapunt 5a, Bestemmingsplan: de wijkraad heeft nog geen antwoord gehad op de brief van
de wijkraad (zie verslag van 3 december 2019). De gemeente heeft deze brief aangemerkt als een
zienswijze en besloten de punten van de wijkraad niet over te nemen. Afgesproken wordt dat de
wijkraad contact opneemt met de betreffende ambtenaar.
Actielijst
a. Krekelpad afvalbakken: de wijkraad zal aan de gemeente vragen de afvalbakken die wegens
oud en nieuw weggehaald zijn, weer terug te plaatsen.
b. Wegdek Schröder van de Kolkstraat komt in de top drie van zaken die in 2020 in de
Boerhaavewijk moeten gebeuren.
c. Voor de eerstvolgende Boerhaavelaar is een stukje over de te kappen bomen geschreven.
Actie kan van de lijst.
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d. Handhaving handhaaft op verkeerd parkeren in de buurt van de nieuwbouw in Boerhaavewijk
Noord. Er zijn al bekeuringen uitgeschreven. Rosa Scheper verzoekt om het te melden als je
een verkeerd geparkeerde auto waarneemt, ook al is het na 18.00 uur. Actie kan van de lijst.
e. Op facebook is de nieuwe handhaver voor Boerhaavewijk voorgesteld. Dit gaat ook gebeuren
in de eerstvolgende Boerhaavelaar. De actie kan van de lijst.
f. Een stukje over brandveiligheid in flats is op de website geplaatst. Kan van de lijst.
4. Wijkpolitie/ Handhaving/ Brandweer
Politie
a. De afgelopen maand waren er vier inbraken. Een aanwezige complimenteert de politie over
het buurtonderzoek dat zij na een inbraak doen.
b. De verlichting bij het zwembad (Kadijklaan) wordt opgepakt.
c. De autobranden heeft de politie in onderzoek.
d. De overval op een pizzakoerier heeft de politie in onderzoek.
e. Het inloopspreekuur gaat van om de week naar eens per maand en wel op de eerste dinsdag
van de maand. Dit gaat in per 3 maart 2020.
f. Aanwezigen geven aan een inlooppolitiebureau in Schalkwijk te willen.

Handhaving
g. De bootjes in de Ringvaart waar dak- en thuislozen op verbleven zijn weggehaald.
h. Complimenten aan handhaving, omdat zij de laatste tijd gezien worden in de wijk.
i. Melding: beweegbare verkeerspaal (bollard) aan het einde van de Prof. Donderslaan is weer
stuk. Handhaving is al op de hoogte. Het bedrijf dat de bollards repareert heeft laten weten
dat zij niet de reden voor de regelmatige uitval weet. De melding is aangemaakt en de bollard
zal worden gecontroleerd en gerepareerd. Rosa Scheper benadrukt om elke keer dat het
weer gebeurt het te melden.
5. Stichting Samen Haarlem
Via de mail geeft Mohamed Mounji het volgende door:
a. Op 5 januari heeft de stichting meegedaan aan een zaalvoetbaltoernooi.
b. Op 16 januari was de stichting aanwezig bij de netwerkbijeenkomst ‘Samen maken we de
stad?’.
c. Activiteiten die de stichting organiseert zijn onder andere: het inloopspreekuur;
huiswerkbegeleiding (ook op zondag) en hardlopen.
Ringvaart
Wegens bezuinigingen kan Dock niet doorgaan met de Kleine Ringvaart. Stichting Blocks (organiseert
activiteiten om een school in Ghana te steunen) en de stichting Somaliërs Haarlem gaan de Kleine
Ringvaart overnemen. Stichting Samen Haarlem gaat met hun samenwerken.
Radar
Radar organiseert eens per week een activiteit in hun gebouw. Dock wil het gebouw niet een week
leeg laten staan en ook andere activiteiten hier onderbrengen. Radar wil een eigen vaste plek, maar
dat is gezien de bezuinigingen niet meer mogelijk.

Verslag wr Boerhaavewijk

4 februari 2020

pagina 2

6. Openbare ruimte/ gebiedsontwikkeling
a. Bomen in Schalkwijk
De Bomenridders hebben bezwaar gemaakt tegen het plan ‘Bomen in Schalkwijk’ (kappen
van bomen die te oud zijn of overlast veroorzaken en vervolgens herplant). Er komt nu een
nieuw onderzoek of de aangewezen te kappen bomen, wel gekapt moeten worden.
b. Vogelplas in de Poelpolder
Sinds begin februari wordt er ten zuiden van de volkstuinen het weilandperceel tussen de
twee bospercelen in gegraven. Natuur en Landschap Noord-Holland ziet mogelijkheden om
hier een plasgebied te maken voor diverse flora en fauna, waaronder watervogels. De kleilaag
wordt tot op het veen weggegraven, waardoor een drassig gebied ontstaat.
Dit gebied moet onderhouden worden. De gemeente gaat dit niet uitbesteden, dus moet er
een werkgroep van vrijwilligers komen. Er komt een oproep in de Boerhaavelaar.
Gevraagd wordt of er voor dit gebied rekening gehouden kan worden met mensen die slecht
ter been zijn. Frits van der Ploeg neemt dit mee naar de projectleider, maar waarschuwt dat
het een natuurgebied betreft.
c. Groene Zoom
Hans Hirs vertelt dat de vier wijkraden de groene zoom nooit opgeven. Het idee om de
Stichting de Groene Zoon nieuw leven in te blazen overlegt hij met de andere voorzitters van
de wijkraden van Schalkwijk.
7. Werkgroepen
Werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk:
De werkgroep heeft twee brieven naar de fracties en het college gestuurd:
- Weghalen van de brug over de Amerikavaart (zie verslag 7 januari) en
- Afwikkeling verkeer Middengebied (zie ook verslag van 7 januari)
Vier Wijkradenoverleg/Voorzitersoverleg: geen nieuws
8. Redactie
Frits van der Ploeg heeft voldoende kopij voor een rijkgevulde Boerhaavelaar.
9. Rondvraag
a. Babs Slottje vraagt of er een nieuwe brievenbus bij de bushalte Prof. Van Donderderslaan
komt ter vervanging van de brievenbus die is opgeblazen. Geen van de aanwezigen kan een
antwoord geven.
b. Babs Slottje meldt dat er tegenover de Ekemaflat een granieten aanrecht ligt. Geadviseerd
wordt om Pré Wonen te bellen. Het kan zijn dat vergeten is dit aanrecht na de renovatie af te
voeren.
c. Wim Hubberts geeft complimenten over de waterpartij in het Aziëpark.
d. René Reeuwijk attendeert op de energiecoaches. Zij geven gratis en vrijblijvend advies én
voor €20 bespaarproducten zoals radiatorfolie, brievenbusborstels, tochtstrippen, ledlamp en
dergelijke. Zie https://www.wooninfo.nl/nieuws/2018/11/energiecoaches-van-start-inhaarlem/
e. Antoinette Wijnoogst deelt mee dat de kascommissie de financiële stukken van de wijkraad
heeft gecontroleerd.
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Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur en nodigt de aanwezigen uit om nog iets te
drinken.
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