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Jaarvergadering wijkraad 2020
Functie voorzitter nog vacant!
Poelpolder op de schop?

olofon / Samenstelling Wijkraad

Wijkkrant
Wijkkrant “Boerhaavelaar” is een uitgave
van de wijkraad Boerhaavewijk.
In de Boerhaavelaar is nieuws
opgenomen uit de wijk, van organisaties
die in onze wijk werkzaam zijn, en
informatie over het stadsdeel Schalkwijk.
Ook aankondigingen en mededelingen
van particuliere personen of organisaties
kunnen worden opgenomen.

Commerciële mededelingen worden niet
geplaatst.
De Boerhaavelaar wordt huis aan huis
verspreid in de Boerhaavewijk.
Suggesties voor artikelen, korte
berichten, of vragen over aanlevering
van kopij, kunt u schriftelijk of via e-mail
richten aan het redactieadres.
Sluitingsdatum voor de volgende
wijkkrant is 12 augustus 2020.
Redactieadres
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem.

Ontwerp en druk:
MEO, Alkmaar
Redactiebepalingen
De redactie is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het blad en beslist
over plaatsing van ingezonden kopij.
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden kopij in te korten en kan,
zonder opgaaf van redenen, afzien van
plaatsing van bijdragen.
De auteur krijgt geen bericht als zijn of
haar bijdrage niet wordt geplaatst.
Overname van artikelen of gedeelten
hiervan is alleen toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie.
Verschijning:
Er zijn drie edities per jaar: in het begin
van de maanden maart, september en
december.
Fotografie:
Wijkfoto’s zijn verzorgd door Rob
Havermans of de wijkraad en andere
door inzenders.
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Foto’s op de voorzijde:

De noordzijde van de Edward
Jennerstraat gezien naar de Lidl in
oostelijke richting;
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Jaarvergadering wijkraad 2020
Functie voorzitter nog vacant!
Poelpolder op de schop?

Inzet:

De aanleg van de geveltuintjes langs
de flats aan de Edward Jennerstraat
en de huidige staat ervan in februari.
Ekamastraat.

Kijk ook op onze website:

www.boerhaavewijk.nl
of op Facebook:

https://www.facebook.com/wijkraadboerhaavewijk/

Foto’s op de achterzijde
Boven: De Amerikavaart van achter de

brug van de Aziëweg met zicht op de
achterzijde van de flats van de Edward
Jennerstraat;
Onder: De Edward Jennerstraat in
noordelijke richting vanaf de hoek met de
Tersiersstraat met de achter-zijde van de
bejaardenwoningen.
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genda wijkraad

Wijkraad Boerhaavewijk
De Wijkraad Boerhaavewijk komt op
voor de belangen en van de wijk en
haar bewoners en vertegenwoordigt
de wijk(bewoners) in participatie
en inspraak in projecten en
beleidsvoornemens van de gemeente en
overige overheden en organisaties. Zij
werkt daarbij samen met de overige drie
wijkraden in het stadsdeel Schalkwijk.

Wijkraadsvergadering
Elke eerste dinsdagavond van
de maand om 20:00 uur vindt de
openbare wijkraadsvergadering plaats
(m.u.v. de maanden juli en augustus).
De vergadering wordt gehouden in het
wijkcentrum “De Ringvaart”.
We bespreken onderwerpen die van
belang zijn voor de wijkbewoners, zoals
openbare ruimte, wijkontwikkeling en
nieuwbouw, verkeerszaken, handhaving
en politiezaken (met de wijkagent). Bent
u geïnteresseerd? Dan bent u van harte
welkom!

Samenstelling
Wijkraad
Boerhaavewijk

Wijk

Antoinette Wijnoogst, Semmelweisstraat
Penningmeester
Frits van der Ploeg, Van Konijnenburgstraat
Vicevoorzitter
groen en openbare ruimte en gebiedsontwikkeling /
redacteur Boerhaavelaar
Maart 2020

Contact
Wijkraad Boerhaavewijk houdt elke
woensdagmiddag tussen 15.00 en
16.00 uur spreekuur in wijkcentrum De
Ringvaart. De wijkraad Boerhaavewijk
heeft een eigen kantoor in wijkcentrum
de Ringvaart:
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
U kunt ons ook bereiken via het
contactformulier op de website
www.boerhaavewijk.nl en per e-mail:
wr@boerhaavewijk.nl.

Boerhaave-

Aad Blankert, Ekamastraat
Secretaris

|

Alle wijkbewoners kunnen – mits tijdig
– een agendapunt inbrengen, waarbij
als voorwaarde geldt, dat betrokkene
tijdens de vergadering zelf aanwezig is.
Een agendapunt inbrengen kan een week
voor de vergadering per e-mail via adres
sec@boerhaavewijk.nl.

Wijkraad

Hans Hirs, Truus Oversteegenstraat
Voorzitter
vierwijkradenoverleg Schalkwijk / werkgroep verkeer en
vervoer / Dagelijks Beheer / Boerhaave schoon
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Data voor de komende tijd
• jaarvergadering Wijkraad
Boerhaavewijk dinsdag 7 april
• openbare wijkraadsvergadering
dinsdag 12 mei
• openbare wijkraadsvergadering
dinsdag 2 juni
• geen openbare wijkraadsvergaderingen
in juli en augustus
• 12 augustus sluiting kopij
Boerhaavelaar 2-2020 (verschijnt
9 september)
• openbare wijkraadsvergadering
dinsdag 1 september 2020

Dick Wijnoogst, Semmelweisstraat
werkgroep verkeer en vervoer / redacteur website
Cees Hoff, Mendelstraat
Poelpolder / Boerhaavewijk schoon
Adriënne Rijk, Mathijsenstraat
Openbaar groen
Yvonne Blankert, Ekamastraat
Sociaal domein
Wim Nunnikhoven, Alexander Flemmingstraat
redacteur Facebook-pagina

A
fscheid van
de voorzitter
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Wijkraad

Wijkraad
Beste bewoners van
Boerhaavewijk,

gerealiseerd en daar is de wijk nog
steeds blij mee.

Toen ik in 2004 de vraag kreeg of ik
het voorzitterschap van de wijkraad
Boerhaavewijk op mij wou nemen, leek
mij dat een leuke en uitdaging. Ik wist
niet wat dat mij allemaal zou brengen.
Het waren veel onderwerpen, overleggen
met gemeenteambtenaren over bepaalde
onderwerpen die de Boerhaavewijk
betroffen, zoals afval, onderhoud van
wegen, groen, sloop nieuwbouw, verkeer.

En zo zijn er heel veel onderwerpen
voorbijgekomen in de afgelopen 15 jaar:
in 2011 het 50-jarige bestaan van de
Boerhaavewijk. Veel van u zullen het
jubileumboek nog hebben; de verbouwing
van het wijkcentrum en zo kan ik nog
lang doorgaan.

Ik heb in deze jaren veel zien veranderen
in de wijk, met name de nieuwbouw,
wat eerst sportvelden waren zijn nu
hele nieuwe woonwijken. Voorheen
de ‘noordstrook’ nu “Entree-West”
en “Vijverpark”, dat zijn nu prachtige
woongebieden. Ook heeft Elan wonen de
oude flats aan de Louis Pasteurstraat
gesloopt en vervangen voor mooie vrije
woningen.
Dat niet alles makkelijk ging, en dat je
als wijkraad soms veel geduld moet
hebben, blijkt wel uit het feit dat we
een jaar of 4 bezig zijn geweest om de
parkeerplaatsen bij de Lidl gerealiseerd
te krijgen.

Wijkraad

Boerhaave-

Wijk

Waar we als wijkraad trots op zijn is
de speeltuin achter het wijkgebouw de
Ringvaart. Toen in 2004 de vraag kwam
of wij speeltoestellen wilden hebben die
over waren van een opgeheven speeltuin
in Haarlem-Noord, hebben wij hierop
direct ja gezegd, en met steun van
de gemeente Haarlem is de speeltuin

Maar na ruim 15 jaar voorzitterschap
van deze fijne wijk vind ik het tijd om het
stokje door te geven. Ik heb het met veel
plezier gedaan en veel fijne contacten
gekregen. Deze mensen wil ik allemaal
bedanken voor de fijne samenwerking,
waaronder alle wijkraadsleden van de
Boerhaavewijk die ik heb meegemaakt.
De besturen en wijkraadsleden van
de andere drie wijkraden: Europawijk,
Meerwijk en Molenwijk. Burgemeesters,
Wethouders en alle betrokken
ambtenaren van de gemeente Haarlem.
Ook de wooncorporaties. Elan, Pre, en
Ymere. Welzijnsorganisaties, Politie,
Handhaving en zelforganisaties.
Spaarnelanden, Sint Jacob, winkelcentrum
Schalkwijk, Spaarne Gasthuis, en
iedereen waar ik contacten mee had. En
niet te vergeten alle vrijwilligers waar ik
altijd een beroep op kon doen.
Tot slot wil ik alle bewoners van de
Boerhaavewijk bedanken voor het
vertrouwen in mij in deze 15 jaar.
Hans Hirs
Voorzitter wijkraad Boerhaavewijk.

Wijkraad zoekt – nog steeds – nieuwe voorzitter
De wijkraad was blij toen zich al in december een kandidaat meldde die de functie van voorzitter van de wijkraad
wilde gaan vervullen. Uiteraard volgde een gesprek en ging de kandidaat daarna mee naar een aantal afspraken
en vergaderingen die de voorzitter moest bijwonen. Ook kwam hij bij de openbare wijkraadsvergadering in januari
j.l. Helaas gaf de kandidaat enkele weken later aan dat bij nader inzien hij toch niet de functie wilde aanvaarden.
Dus moeten we nu weer zoeken naar een andere kandidaat.
De functie van voorzitter is dus nog steeds beschikbaar voor iemand die deze op zich wil nemen!
Voor een beschrijving van inhoud van de functie verwijzen wij naar de betreffende pagina’s in de vorige
Boerhaavelaar.
Maart 2020
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De wijkraad nodigt de bewoners van de Boerhaavewijk uit
tot het bijwonen van de

penbare Jaarvergadering
Wijkraad Boerhaavewijk:

Uitnodiging en agenda

OPENBARE JAARVERGADERING
WIJKRAAD BOERHAAVEWIJK
U bent van harte welkom in wijkcentrum “De Ringvaart”
op dinsdag 7 april 2020
Aanvang 20:00 uur
Programma:
20:00 uur – Opening en Mededelingen door de voorzitter
20:10 uur – Plenaire Jaarvergadering Wijkraad Boerhaavewijk
Agenda:
✔ Jaarverslag 2019 (pagina 8 – 13)
✔ Financieel Jaarverslag 2019 (pagina 7)
✔ Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie (pagina 7)
✔ Bestuursverkiezing (pagina 7)
✔ Afsluiting huishoudelijk deel

21:00 uur – Thema:

TOEKOMST VAN DE WIJKRAAD

Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje en een hapje
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V
oorstel samenstelling
Wijkraad

20:45 uur – Pauze
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Jaarvergadering
Financiële verantwoording 2019
DDe wijkraad heeft dit jaar – net als vorig
jaar – besloten om in de wijkkrant geen
financieel verslag te publiceren. Het is
uiteraard wel in te zien. Daartoe kunnen
belangstellenden tijdens de jaarvergadering op 7 april a.s. een afspraak
maken voor het inzien van een meer
gedetailleerd financieel verslag.

Voor een nieuwe kascommissie zoekt de
wijkraad nog één gegadigde. Hij of zij
kan zich tijdens de vergadering kenbaar
maken na de behandeling van het verslag
van de huidige commissie. Het gaat om
een controle van de boekhouding van de
penningmeester over het jaar 2020 en zal
op afspraak begin 2021 plaats vinden.

De kascommissie, bestaande uit
mevr. B. Slottje en de heer P. van
der Beek, die de financiën over het
jaar 2019 heeft gecontroleerd door
een nauwkeurige bestudering van de
rekeningen en betalingen, complimenteren
de penningmeester voor haar
werkzaamheden en tekenen de jaarrekening voor akkoord.

Samenstelling Wijkraad Boerhaavewijk 2019-2020
Zittend Dagelijks Bestuur (4):
voorzitter
Hans Hirs
vicevoorzitter
Frits van der Ploeg
secretaris
Aad Blankert
penningmeester
Antoinette Wijnoogst
Huidige wijkraadsleden (4):
Cees Hoff
Adriënne Rijk
Dick Wijnoogst
Yvonne Blankert
Aftredend:
Onze voorzitter Hans Hirs en de wijkraadsleden Yvon Blankert en Cees Hoff zullen uit
de wijkraad stappen.
Kandidaatstellingen:
Binnen de wijkraad heeft niemand zich beschikbaar gesteld als voorzitter. Bewoners
die zich kandidaat willen stellen voor de functie van voorzitter, kunnen zich tot 1 week
vóór de jaarvergadering melden. Kandidaat-wijkraadsleden kunnen zich aanmelden tot
één dag voorafgaand aan de jaarvergadering op 7 april 2020.
Tijdens de jaarvergadering is kandidaatstelling voor het wijkraadslidmaatschap ook
mogelijk.

Maart 2020
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aarverslag 2019
Wijkraad Boerhaavewijk

De Wijkraad Boerhaavewijk behartigt,
in samenwerking met de gemeente,
haar bewoners, het bedrijfsleven en
welzijnsorganisaties, de belangen van
de bewoners in de Boerhaavewijk. Net
als heel veel andere wijkbewoners, die
vrijwilligerswerk doen, doen ook zij dit als
vrijwilliger. Kerndoe-len zijn: veiligheid op
straat, een goede, schone infrastructuur,
“groen” in de wijk en het realiseren
van speel- en ontmoetingsplekken
voor alle generaties wijkbewoners. De
kernwoorden daarbij zijn: VEILIG, HEEL,
SCHOON EN MOOI. Hierna volgt een
zo compleet mogelijk overzicht van
gebeur-tenissen en activiteiten waarbij de
wijkraad in 2019 betrokken was.
SAMENSTELLING EN
WERKZAAMHEDEN WIJKRAAD
De wijkraad bestond dit verslagjaar
uit negen leden. Het dagelijks bestuur
van de wijkraad werd gevormd door
de voorzitter, de vice-voorzitter, de
secretaris en de penningmeester, die
samen met de overige vijf leden, ieder
met een eigen aandachtsgebied, de
wijkraad Boerhaavewijk vormden.
Tijdens dit verslagjaar is één nieuw
wijkraadslid deel gaan uitmaken van
de wijkraad met als “hoofdtaak” het
opzetten en actueel houden van de
Facebook pagina van de wijkraad,
waardoor het aantal wijkraadsleden
op negen kwam. (zie pagina 4 van de
Boerhaavelaar).
De wijkraad vergaderde in 2019 eenmaal
per maand, met uitzondering van de
maanden juli en augustus. Tijdens
deze vergaderingen werden actuele
thema’s en onderwerpen besproken
ter voorbereiding van de openbare
vergaderingen, die op de eerste dinsdag
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van de maand plaats vonden. Ook
diende dit overleg om een gezamenlijke
standpunt te bepalen ten aanzien van
on-derwerpen die door wijkbewoners
onder de aandacht van de wijkraad
werden gebracht. Door hun deelname
aan verschillende overleggen, in het
bijzonder met vertegenwoordigers van
de andere wijkraden in Schalkwijk en de
gemeente, weten zij wat er de wijk speelt
en welke ontwikkelingen in de wijk (gaan)
plaats vinden.
Buiten hun bestuurstaken zijn de leden
van de wijkraad uiteraard aanspreekpunt
voor alle bewo-ners van de
Boerhaavewijk en externe partijen, in het
bijzonder voor vertegenwoordigers van
de gemeente en andere overlegpartners.
Bij voorkeur worden afspraken met
leden van de wijkraad gemaakt via het
emailadres van de wijkraad:
wr@boerhaavewijk.nl of via haar website
www.boerhaavewijk.nl. Ook was er elke
woensdag – m.u.v. de maanden juli en
augustus – tus-sen 15:00 en 16:00
uur een inloopspreekuur in het kantoor
van de wijkraad in het wijkcentrum De
Ringvaart. Daar is iedere wijkbewoner
van harte welkom, die een gesprek wil
aangaan met één van de leden van het
dagelijks bestuur. De wijkraad betreurt
dat ook in 2019 door bewoners van de
Boerhaavewijk weinig gebruik is gemaakt
om met leden van de wijkraad in gesprek
te gaan.
SAMENWERKING EN OVERLEG
Werken aan prettig wonen in de
Boerhaavewijk doen we gelukkig niet
alleen, maar werken we als wijkraad
samen met veel andere organisaties. Zo
had de wijkraad regelmatige contact met
verte-genwoordigers van de Gemeente
Haarlem, met andere wijkraden in

J
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Schalkwijk (tijdens het 4- wijk-radenoverleg,
de Werkgroep Verkeer- en vervoer
Schalkwijk), met de woningcorporaties Elan
Wonen, Pré Wonen, Ymere, Stichting Dock,
bewonerscommissies en VvE’s, Stichting
Samen Haar-lem, Sint Jacob, het sociale
wijkteam, de Wijkagent, Handhaving en –
veelal ad hoc – met andere organisaties die
in de Boerhaavewijk actief waren en zijn.
REGULIERE
WIJKRAADSVERGADERINGEN
De wijkraad was in 2019
vertegenwoordigd in de volgende
vergaderingen:
•	Openbare wijkraadsvergaderingen
De wijkraad Boerhaavewijk heeft
in 2019 tien keer vergaderd. Deze
openbare vergaderingen werden
(en worden) gehouden op elke
1e dinsdag van de maand in ons
wijkcentrum De Ring-vaart. In de
maanden juli en augustus waren
(en zijn) er geen vergaderingen. De
vergadering in april 2019 werd en
wordt ieder jaar tevens “gebruikt”
voor de jaarvergadering. In een wijkraadsvergadering kan alles besproken
worden wat met de Boerhaavewijk
of met Schalkwijk te maken heeft.
De agenda van deze vergaderingen
kent vaste agendapunten, maar ook
agen-dapunten die éénmalig worden
ingebracht. Alle wijkbewoners kunnen
agendapunten inbren-gen, met als
enige voorwaarde dat zij tijdens de
betreffende vergadering ook aanwezig
zijn. De wijkraadvergaderingen
werden in 2019 bijgewoond door
gemiddeld twintig à vijfentwintig
per-sonen. Dit waren naast de acht
wijkraadsleden, gemiddeld vijftien
andere wijkbewoners, meestal ook
de wijkagent en de wijkhandhaver
en – afhankelijk van de agenda –
vertegen-woordigers van politieke
partijen en sociale partners van
verschillende organisaties. Zo heeft
een vertegenwoordiger van Sint
Jacob uitleg gegeven over de stand
van zaken inzake de nieuwe locatie
van Sint Jacob op de locatie van de

Jaarvergadering

voormalige Boerhaavekliniek.
•	Jaarvergadering
Tijdens de in april 2019 gehouden
jaarvergadering heeft de wijkraad
verantwoording afgelegd aan de
bewoners over haar werkzaamheden
in 2018 en mandaat gevraagd
en gekregen om ook in 2019 de
bewoners van de Boerhaavewijk
te (blijven) vertegenwoordigen.
Tijdens deze vergadering heeft dhr.
Maurice Kauffman, voorlichter team
brandveiligheid Kennemerland-Zuid,
een zeer interessante en leerzame
presentatie verzorgd. De wijkraad
is vertegenwoordigd in de volgende
vergaderingen met externe partijen.
•	4-Wijkradenoverleg
De voorzitter van de wijkraad maakt
deel uit van het 4-wijkradenoverleg.
Dit is een overleg tus-sen
vertegenwoordigers van de vier
wijkraden van Schalkwijk, de Gemeente
Haarlem (de stadsdeelbestuurder
uit het college van B&W en
verantwoordelijken van verschillende
afdelin-gen), woningcorporaties,
zorginstellingen, Spaarnelanden,
Politie, Handhaving en sociale
part-ners. Dit overleg wordt eens
in de zes weken gehouden. Tijdens
dit overleg worden projecten en
zaken behandeld, die het gehele
stadsdeel Schalkwijk betreffen en
alles besproken wat met de inrichting
van de openbare ruimte te maken
heeft, zoals bestrating, groen,
vervuiling, straatmeubilair, meldingen
en handhaving. Ook langlopende
meldingen en structureel overlast,
gemeld door bewoners, wordt in
dit overleg besproken. Daarnaast
worden vooral ook wijk over-stijgende
projecten en onderwerpen – zoals
verkeer en vervoer en de ontwikkeling
van Schalkwijk Centrum besproken.
Door deze samenwerking zijn we beter
in staat Schalkwijk als stadsdeel te
vertegenwoordigen.
Een van de belangrijkste zaken die
het 4-Wijkradenoverleg ook dit jaar
weer heeft besproken, is het besluit
Maart 2020
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van de gemeenteraad om in de
hele gemeente Haarlem bij nieuw
te starten wo-ningbouwprojecten
een verdeling van 40-40-20 te
hanteren (40% sociale huur, 40%
middeldu-re en 20% dure huur- of
koopwoningen). De wijkraden van
Schalkwijk zijn het volstrekt oneens
met deze visie. Zij zouden liever
een verdeling zien van 30-50-20
(30% sociale huurwoningen, 50%
middeldure en 20% dure huur- of
koopwoningen). Dus minder sociale
huurwoningen. Dit omdat zij vinden
dat er in Schalkwijk als geheel al
veel sociale huurwoningen zijn en
dat het voor heel veel mensen die
graag in Schalkwijk zouden willen
wonen, nauwelijks mogelijk is in het
middeldure segment een woning te
huren, laat staan te kopen. Lopende
projecten zoals Vijverpark en EntreeWest zijn echter van deze verplichte
verdeling uitgezonderd.

•	Wijkraadsvoorzittersoverleg
Er was in 2019 ook een afzonderlijk
Wijkraadvoorzittersoverleg; echter
tijdens de vergadering op 1 mei 2019
is besloten dit overleg te houden in
aansluiting op het 4-wijkradenoverleg.
Dit veelal ongeveer 30 minuten
durende overleg, dient als een
soort van nabespreking tussen beleidsmedewerkers van de gemeente en
de vierwijkraadvoorzitters, waarbij soms
ook de Burge-meester aanwezig is.
•	Werkgroep Verkeer en Vervoer
Deze werkgroep is ook in 2019
diverse keren bijeengeweest, waarbij
onder meer – ook weer – gesproken
is over en aanbevelingen zijn gedaan
met betrekking tot de navolgende
onderwerpen:
- De afwikkeling van het verkeer
op de kruispunten: Amerikaweg10

|

Maart 2020

Boerhaavelaan en Amerikaweg- Prins Bernhardlaan- N205
is ook in 2019 onderwerp van
gesprek gebleven tussen de
gemeente en de Schalkwijkse
wijkraden. De werkgroep vreest
verkeerstoename op termijn. Dit
omdat het aantal bewoners als
gevolg van de uitbreiding van
Entree West en Vijverpark sterk
zal toenemen, maar ook vanwege
de andere bouwlocaties in en rond
de Boer-haavewijk, waaronder de
ontwikkelingen binnen Schalkwijk
Centrum. Op verzoek van de
werkgroep heeft de gemeente een
onderzoek bureau ingeschakeld
om – gelet op de te verwachte
verkeersdrukte – nader advies uit
te brengen over het treffen van
aanvullende verkeerstechnische
maatregelen. Door de werkgroep
werden de verkeerstechnische
advie-zen nog steeds als
onvoldoende beoordeeld, om een
oplossing te bieden voor de te verwachte verkeersdrukte.
- Tot genoegen van de werkgroep
is tijdens het verslagjaar de
beoogde uitbreiding van het
aantal parkeerplaatsen bij de Lidl
gerealiseerd.
- Het verkeersplan voor het
Middengebied is tijdens de
verslagperiode door de gemeente
gepresenteerd en met nodige
commentaar vanuit de Wijkraden
voorzien.
WIJKKRANT DE BOERHAAVELAAR,
WEBSITE EN FACEBOOK
Ook in 2019 is de luxe full colour
uitvoering van wijkkrant
“De Boerhaavelaar” twee keer uitgegeven en in de Boerhaavewijk huis
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aan huis verspreid. Namens de Wijkraad
wordt de in-houd samengesteld door
en berust de functie van redacteur bij
Frits van der Ploeg, tevens lid van de
wijkraad. Suggesties voor artikelen, korte
berichten of vragen over het aanleveren
van kopij kunnen gericht worden aan het
emailadres van de redactie
boerhaave-laar@boerhaavewijk.nl.
Ook in 2019 was Stichting MEO weer de
verzorger van de lay-out en het drukken
van de Boerhaavelaar.
Tevens zijn zij de host van onze website.
Wetenswaardigheden, gebeurtenissen en
nieuws over de Boerhaavewijk zijn ook te
vinden op de website:
www.boerhaavewijk.nl. Het is niet alleen
een platform om nog beter en sneller te
communiceren met de bewoners van de
Boer-haavewijk, maar ook om andere
geïnteresseerden die meer willen weten
over onze wijk te in-formeren. Ook zijn
op deze website alle verslagen van de
openbare wijkraadsvergaderingen te
vinden. De webmaster van de site is Dick
Wijnoogst. Via het contactformulier op de
site kunnen bezoekers reageren.
Verder is de Wijkraad sinds 2019 met
een eigen pagina actief op Facebook.
Eveneens een platform om snel te
kunnen communiceren met bewoners en
belangstellende, die ook makkelijk hun
gedachten en ideeën kunnen spuien naar
de wijkraad.
NIEUWBOUWPROJECTEN
Naast de structurele vergaderingen zijn
wijkraadsleden ook aanwezig bij ad-hoc
bijeenkomsten, veelal op uitnodiging van
de gemeente of andere organisaties, als
het gaat om zaken of pro-jecten die van
invloed zijn op onze wijk, op Schalkwijk
en soms ook op de gemeente Haarlem.
De wijkraad volgt alle actuele thema’s
die spelen in de wijk. Ook is ze actief
betrokken bij een aantal renovatie- en
nieuwbouwprojecten in onze wijk.
Hieronder een klein overzicht:
•	Poort van Boerhaave
Bij de entree van de Boerhaavewijk
op de Floris van Adrichemlaan,
op de locatie van de voor-malige
locatie van het Damiate College,

Jaarvergadering
komt – zoals eerder vermeld
in het vorige jaarverslag –
nieuwbouw . Ontwikkelaar BEMOG
PROJECTONTWIKKELING B.V. gaat
hier 95 appartementen en 22
eengezinswoningen de middeldure
en dure sector te realiseren.
Daarvan zijn 16 woningen in het
gebied bestemd voor CPO (collectief
particulier opdrachtgeverschap).
Meer hierover leest u op de website
https://dedamiate.nl/ . Ook krijgt de
openbare ruimte een impuls. Er komt
een nieuw park aan de noordkant van
de woningen en een waterpartij aan
de zuidkant. Het is bij de Wijkraad niet
bekend wanneer op de locatie “de 1e
paal” de grond in gaat.

•	Nieuwe locatie Sint Jacob (voormalige
Boerhaavekliniek)
De directie van Sint Jacob heeft de
wijkraad in 2019 schriftelijk laten
weten dat naar verwach-ting in de 2e
helft van 2020 zal worden gestart
met het slopen van de voormalige
Boerhaave-kliniek. Op deze locatie
zullen circa 250 zorgwoningen en
zorgfuncties worden gerealiseerd,
waarbij ook een kinderdagverblijf, een
brasserie en een ZOED (Zorgverleners
Onder Een Dak) komen. Verwacht
wordt dat de nieuwbouw de 1e helft
van 2021 van start kan gaan.
•	‘Schalkstad’ (Centrum Schalkwijk)
Zoals bekend, zijn voor het
Winkelcentrum Schalkwijk, onder
de projectnaam ‘Schalkstad’,
nieuwbouwplannen ontwikkeld en
inmiddels volop in voorbereiding en
in uitvoering. In septem-ber 2019 is
ontwikkelaar AM gestart met de bouw
Maart 2020
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van 2 supermarkten, winkels, een
openbare parkeergarage met 600
plaatsen, 156 woningen – waarvan
36 zorgwoningen voor Philadel-phia
Zorg – en een nieuw marktplein.
De bouw duurt ongeveer 2 jaar. De
inrichting van de openbare ruimte
wordt kort daarna afgerond. De
bouw van de nieuwe Kinepolis
bioscoop op het Californiëplein, aan
de zuidzijde van de Nicepassage
is half oktober 2019 gestart en
duurt ongeveer 1 jaar. Wanneer de
bioscoop klaar is, zullen er ruim 900
zitplaatsen zijn, verdeeld over 6 zalen.
In het voorjaar van dit jaar zal de
ontwikkeling van de Ceylontoren naast
Centrum Schalkwijk starten. Deze
voormalige VNU toren wordt volledig
omgebouwd tot woontoren, waarin maar liefst 162 appartementen
zullen worden gerealiseerd.
(https://centrumschalkwijk.nl/
werkzaamheden/).

•	Schalkwijk-Midden
Naast Schalkstad Centrum
(winkelcentrum) kennen we ook
Schalkwijk Midden. Het betreft het
kantorengebied gelegen tussen
de Europaweg, de Amerikaweg, de
Kennedylaan en de Aziëweg.
Mei 2019 is het gebouw ‘de Keizer’,
het voormalige UWV-gebouw dat door
Certitudo Capital BV is getransformeerd
naar een appartementencomplex
met 111 woningen, samen met de
nieuwe bewoners feestelijk in gebruik
genomen. In de zomer van 2019
lag het concept ste-denbouwkundig
plan voor de herontwikkeling van
12
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het voormalig Fluorgebouw ter
inzage. Het Fluor terrein is het
zuidelijke deel van Stad tussen
de bomen. Het plan is om hier 10
grondge-bonden woningen, 291
appartementen, parkeervoorzieningen
en maatschappelijke en/of commerciële
voorzieningen te bouwen.
Vanaf november 2019 zijn enkele
veranderingen in de openbare ruimte

van Schalkwijk-Midden zichtbaar. Ter
hoogte van, en aansluitend, op de
ingerichte buitenruimte van gebouw
“de Kei-zer” wordt op de Surinameweg
een proefvak aangelegd om te laten
zien hoe “Schalkwijk, stad tussen de
bomen” er op termijn uit gaat zien. Ook
krijgen sommige straten nieuwe namen
en nieuwe straatnaamborden. De
Surinameweg gaat Surinamepad heten
en de Antillenweg wordt Antillenpad
(https://www.haarlem.nl/schalkwijkmidden/).
FINANCIËLE ZAKEN
De penningmeesters van de
4-Schalkwijkse Wijkraden hebben in 2019
een aantal keer met elkaar overleg gehad
over de financiën. De kascommissie heeft
ook dit jaar de (wijkraad) financiën gecontroleerd en in orde bevonden.
LENTEFRISDAG 2019
De Boerhaavewijk kent sinds een aantal
jaren een mooie traditie, namelijk het
organiseren van een “lentefrisdag”.
Vooral bedoeld om wijkbewoners met
elkaar in contact te brengen. Ook op
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zaterdag 11 mei 2019 werd deze dag
op het parkeerterrein naast Wijkcentrum
De Ringvaart ge-houden. Met de door
vrijwilligers vooraf op ieder huisadres in
de wijk bezorgde flyer, kon de be-woner
tegen inlevering daarvan tijdens deze
dag bij een van de kraampjes een treetje
zomer-plantjes afhalen. Bedoeld om
de tuin of het balkon op te vrolijken.
Het was deze keer gelukkig goed weer.
Ook stonden er weer kraampjes, die
buurtbewoners tegen een gering bedrag
konden huren, om in de vorm van een
vrijmarkt hun overtollige huisraad “aan
de man te brengen”. Uiter-aard ontbrak
ook nu het springkussen niet en kon de
jeugd tegen een klein bedrag genieten
van een suikerspin.
KONINGSDAG-VRIJMARKT 2019
Op 27 april werd Koningsdag 2019,
georganiseerd door de wijkraden van
Schalkwijk, weer uit-bundig gevierd in
de vorm van een vrijmarkt . Vanwege
bouwactiviteiten, niet zoals gebruikelijk
op het Californiaplein, maar op Andalusië
en het Rivieraplein. Als een lint stonden
de marktkramen naast elkaar langs de
west- en zuidkant van het winkelcentrum,
bemenst door wijkbewoners die tegen
betaling een kraam hadden gehuurd, om
overtollig huisraad, maar ook kleding e.d.
“aan de man te brengen”. Ook waren
er attracties waarop en waarin kinderen
tegen een geringe vergoe-ding gebruik
van konden maken.
OPENBARE RUIMTE
Een van de speerpunten van de wijkraad
is het streven naar een openbare ruimte
die VEILIG, HEEL, SCHOON EN MOOI
is. Het is dus niet verwonderlijk dat
veel energie, werk en contacten van
wijkraadsleden te maken hebben met de
openbare ruimte in onze wijk. Reden ook
waarom medewerkers van de gemeente
belangrijke gespreks- en overlegpartners
zijn voor de wijkraadsle-den.

Jaarvergadering
bushokjes weer stukgeslagen, maar
ernstige ongeregeldheden hebben
zich gelukkig niet voorgedaan, althans
niet voor zover die gemeld zijn bij de
politie. De wijkraad is verheugd dat in
2019 medewerkers van Handhaving
regelmatig in de Boerhaavewijk en
tijdens wijkraadvergade-ringen aanwezig
waren. Tijdens het verslagjaar is “onze”
wijkagent, dhr. M. Wijn, gestart met een
inloop spreekuur in het Wijkcentrum De
Ringvaart voor wijkbewoners, die om
welke reden dan ook met hem in gesprek
willen.
GROEN VAN DE WIJK
Aan het groen in de Boerhaavewijk is
niet zo veel veranderd. We zijn weliswaar
heel wat bomen kwijt vanwege diverse
bouwactiviteiten in de Boerhaavewijk,
maar de gemeente zal voor elke
boom die door ouderdom of vanwege
bouwactiviteiten is verwijderd, een nieuwe
boom terug plaatsen.
POELPOLDER EN AFVAL
Ook in 2019 is de gemeente, maar in
het bijzonder Spaarnelanden, door leden
van de wijkraad (maar ook door andere
wijkbewoners) regelmatig gewezen op
illegaal gestort afval in de Poelpol-der.
Ook betreurt De Wijkraad, dat er nog
steeds bewoners in Schalkwijk zijn,
die hun afval niet in, maar naast een
afvalcontainer plaatsen en zelfs hele
“ladingen’ achterlaten in de openbare
ruim-te, waaronder de Poelpolder. Ook
wordt nog steeds door veel wijkbewoners
afval in de vorm van brood, etensresten
en dergelijke op straat gegooid. Men
realiseert zich daarbij kennelijk niet dat
dit niet alleen vogels, maar ook andere
plaagdieren, zoals muizen en ratten
aantrekt en in leven houdt. Wie door de
politie of Handhaving wordt betrapt kan
rekenen op een fikse boete vanwege het
illegaal storten van afval.

VEILIGHEID IN DE WIJK
De jaarwisseling 2019-2020 is in
de Boerhaavewijk relatief rustig
verlopen. Wel zijn helaas de rui-ten van
Maart 2020
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SAMENWERKING MET DE
STICHTING SAMEN HAARLEM
Het motto van deze Stichting is:
ontmoeten, verbinden en meedoen. De
Stichting, die begon als Marokkaanse
organisatie, heeft inmiddels tot doel
om door middel van activiteiten
jongeren van alle bevolkingsgroepen
met elkaar in contact te brengen. Een
vertegenwoordiger van deze Stich-ting
geeft tijdens wijkraadvergaderingen een
toelichting en uitleg over activiteiten die
door zijn Stichting georganiseerd zijn en/
of nog worden.

WAT BRENGT HET NIEUWE JAAR
Op het moment dat dit jaarverslag
wordt gemaakt, is 2020 al enige weken
gevorderd. Zoals de voorzitter in de
Boerhaavelaar al in zijn voorwoord
zegt, de Wijkraad zal zich ook in 2020
weer inzetten voor de belangen van de
Boerhaavewijk en haar bewoners. De
Wijkraad hoopt dat een nog groter aantal
wijkbewoners dan in 2019, in 2020
hun weg zullen weten te vinden naar de
wijkraadvergaderingen. Niet “om het
vergaderen”, maar vooral om elkaar te
ontmoeten, met elkaar te spreken en
gezamenlijk te blijven werken aan een
Boerhaavewijk waar iedereen het prettig
vindt om te wonen en te werken.

L
ente-Fris 2020
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Aankondiging

“De Ringvaart” wordt een gezellige
rommelmarkt gehouden (Floris van
Adrichemlaan 98). Wilt u een kraam huren,
neem dan contact op via de mail van de
wijkraad (wr@boerhaavewijk.nl).
De organisatoren verspreiden vooraf op
alle woonadressen in de wijk flyers met een
bon. Met deze bon kan de bewoner een
traytje met plantjes ophalen op de dag zelf
bij de bloemenkramen op het “marktplein”.
Hiermee kunt u zelf de buurt opvrolijken.
Lentefris
NNa het succes van andere jaren, wordt
ook dit jaar weer een LenteFris dag
georganiseerd voor en door bewoners uit
de Boerhaavewijk.
Deze dag staat in het teken van de LENTE,
GROEN en GEZELLIGHEID.
Dit jaar vindt LenteFris plaats op ZATERDAG
16 MEI VAN 11:00-15:00 UUR. Op
het parkeerterrein naast wijkcentrum

Aankondiging

We hopen u allen te zien op zaterdag
16 mei.

Aankondiging

UITNODIGING
De afgelopen maanden hebben vele amateurkunstenaars zich aangemeld voor de
expositie van hun creaties, Dit leverde een diversiteit aan kunstuitingen op.
Wij nodigen iedereen uit om de officiële opening bij te wonen.
Op zaterdag 28 maart zal Wethouder Meijs de expositie officieel om 10:00 uur openen.
Tevens zal het Rabo Cultuurfonds, die onze grootste sponsor is, een symbolische cheque
overhandigen in aanwezigheid van de pers. Daarna is de expositie tot en met zondag
29 maart 16:00 uur voor het publiek geopend in Centrum voor Ontmoeting: Da Vinci aan
het Leonardo da Vinciplein.
28 maart op zaterdagmiddag om 14.30 uur optreden De Filistijnen o.l.v. P.M. Delefre
29 maart op zondagmiddag optreden De Haarlemse Dichtlijn

oningsdagmarkt 2020

chalkwijk
uit de Kunst

K

Bent u creatief en zou u het leuk vinden
om een workshop te geven, neem dan
contact op met Antoinette Wijnoogst via
wr@boerhaavewijk.nl en geef aan wat u
zou kunnen doen. Het gaat om workshops
voor volwassenen en kinderen binnen
het thema LENTE. Verder staat er in de
speeltuin natuurlijk weer voor de kleintjes
het springkussen klaar.

Vrijmarkt Schalkwijk Koningsdag 2020
Op 27 april a.s. organiseren de 4 wijkraden van Schalkwijk van 07.00 uur tot 17.00
uur de vrijmarkt bij het winkelcentrum van Schalkwijk.
De indeling van de vrijmarkt is dit jaar iets gewijzigd; het Andalusiëplein wordt alleen
gebruikt voor marktkramen, op het Rivieraplein kunt u vrij gaan zitten met uw spullen.
Wilt u een marktkraam huren?
Dat kan op maandag- en woensdagavond 6 en 8 april 2020 van 19.00 tot 20.00 uur
in wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98. De huurprijs van een kraam
is net als vorig jaar € 20,-- contant te betalen, er is geen mogelijkheid om te pinnen.
Bent u niet in de gelegenheid om op één van deze avonden te komen maar u wilt wel
een kraam huren neem dan via de mail contact op met ruud@wijkraadmolenwijk.nl.
Uw reservering is pas van kracht nadat € 20,00 is overgemaakt en ontvangen
op rekening: NL19INGB0006376070 t.n.v. Stichting Faciliteiten Molenwijk onder
vermelding Marktkraam 2020.
Zodra het bedrag op onze rekening staat krijgt u hiervan, via de mail, een bevestiging
met tevens het nummer van de marktkraam die u is toegewezen.
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Ontmoet elkaar in Schalkwijk
Gaat u er graag op uit? Houdt u van bewegen, van mooie verhalen of vindt u het
gewoon gezellig om een praatje te maken en samen te zijn? U bent van harte welkom
om deel te nemen aan:

ntmoet
elkaar

Dansen
Wat:
gezellig dansen met elkaar op swingende muziek
Waar:
ontmoetingscentrum Schalkhart, wijkcentrum de Ringvaart,
Floris van Adrichemlaan 98
Wanneer: elke 2e dinsdag van de maand van 10.30 uur tot 12.00 uur
Verhalentafel
Wat:
verhalen met elkaar delen: luisteren en zelf vertellen
Waar:
Bibliotheek Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2
Wanneer: elke 3e dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 15.30 uur
Ouderensoos
Wat:
live muziek, bingo of creatieve activiteiten
Waar:
wijkcentrum de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98
Wanneer: elke 3e vrijdag van de maand van 13.30 uur tot 15.30 uur
Zingen
Wat:
liedjes uit verschillende genres. ‘Het Dorp’, songs van de
Beatles, ‘Mag ik dan bij jou’ en nog veel meer
Waar:
dagcentrum Weidehart (in Schalkweide),
Floris van Adrichemlaan 15
Wanneer: elke donderdag van 14.00 uur tot 15.30 uur

S

School in de wijk

chool in
de wijk

O

Aankondiging

Al heel veel jaren werken de 5 scholen
in de Boerhaavewijk en Meerwijk
samen met diverse partners, zoals
Dock, Wereldkindertheater, Stichting
Hart (kunst- en cultuureducatie) en
SportSupport in het project ‘School in de
Wijk’.

Het doel van School in de Wijk is het
aanbieden en stimuleren van naschoolse
activiteiten voor de leerlingen van deze
scholen. Op dit moment kunnen de
kinderen kiezen uit diverse activiteiten
zoals: Sporten, toneel, koken, vloggen,
een muziekinstrument bespelen, een
voorleesactiviteit en een gymactiviteit
voor kleuters.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ontmoetingscentrum
Schalkhart, 06-23749234 of dagcentrum Weidehart, 06-20005580
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om hun talent te ontdekken en lekker mee
te doen. Hoe fijn is het om een zinvolle
activiteit te doen na schooltijd in plaats
van thuis op de bank te zitten of door te
buurt te lopen en niet weten wat je moet
gaan doen?

De scholen die samenwerken zijn:
CBS ‘De Wadden’ locatie Boerhaavewijk,
OBS ‘De Globe’, IBS ‘Al Ikhlaas’, RKBS
‘Don Bosco’ en
IKC Zuid Kennemerland locatie Schalkwijk.

Mannengroep
Wat:
praten, discussiëren, wandelen; samen wordt de invulling
bepaald
Waar:
ontmoetingscentrum Schalkhart, Floris van Adrichemlaan 98
Wanneer: elke vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Ontmoeten wij
elkaar in
Schalkwijk?

Aankondiging

Tijdens deze activiteiten komen alle
deelnemende kinderen van de scholen
met elkaar in aanraking. Het leren kennen
van andere kinderen die niet op de
eigen school zitten en naar een andere
school of het wijkcentrum toegaan
is soms erg spannend. De drempel
en onbekendheid tussen scholen, de
schoolgebouwen en het wijkcentrum
valt meer weg. Hun wereld wordt op die
manier een stukje groter en dát dán in de
eigen woonomgeving! Dit draagt mede
bij aan de verdraagzaamheid in de wijk.
Bovendien leren ze ook voor een andere
omgeving en materialen het respect te
hebben dat zij ook op bekende plekken
toepassen.

Hierdoor verrijken wij niet alleen de
kennis van kinderen, ook bieden wij hen
de gelegenheid creativiteit en sportiviteit
te ontwikkelen. Niet bij alle ouders en
leerlingen is bekend dat er mogelijkheden
voor een fijne vrijetijdsbesteding zijn in
de wijk. Vaak weet men niet dat dit kan
of waar dit kan. Met het School in de Wijk
aanbod bieden wij deze leerlingen kansen
Maart 2020

| 17

chool in
de wijk

Na de periode van het School in de Wijk
aanbod hebben kinderen ervaren wat
zij leuk vinden of waar ze talent voor
hebben. Zij kunnen dan lid worden bij de
diverse aanbieders op het gebied van
sport en cultuur. Na het betalen van de
eigen bijdrage kunnen zij dan wekelijks
deelnemen.
De positieve activiteiten bindt ook ouders
en ouderen in de wijk. Mensen ontmoeten
elkaar tijdens wijkconcerten of hebben
contact bij het brengen en halen van de
kinderen en staan op schoolpleinen met
elkaar te praten.

Twee keer per jaar ontvangen de
leerlingen van de scholen een boekje
met daarin het aanbod voor de komende
periode en het inschrijfformulier. Na de
kerstvakantie komt het boekje voor de
tweede periode uit.
Stimuleert u ook uw kinderen van de
deelnemende scholen of de kinderen in
uw omgeving van deze scholen om in te
schrijven en mee te doen?
Voor informatie kunt u mailen naar:
a.selie@stichtingsintbavo.nl
Luxemburg, Zwitserland en Polen.
(www.kinepolis.com/corporate)
Nieuwsgierig geworden naar de projecten
in Schalkwijk?
https://www.haarlem.nl/projectenstadsdeel-schalkwijk/

In ons plan hebben we ook opgenomen
dat de scholen deelnemen aan
een opruimactie die in de wijk zal
plaatsvinden. Op deze manier leren we
de kinderen verantwoordelijkheid te
nemen voor hun omgeving.

V
oorleesmomenten

S

Aankondiging

Aankondiging

Voorleesmomenten
in de Ringvaart
Vind jij het ook zo leuk om
voorgelezen te worden?
Kom dan vooral gezellig
langs bij één van onze
voorleesmomenten in het
wijkcentrum “De Ringvaart”.
Stagiaires en vrijwilligers staan
voor jullie klaar om er een leuk
moment van te maken.
We zijn er op de volgende
momenten. Wees op tijd, want
we zitten op jullie te wachten bij
de zwerfboekenkast en de gekleurde
zitzakken.
Woensdag:
14:30 – 15:00 uur voor kinderen uit groep 1 t/m 3
15:15 – 15:45 uur voor kinderen uit groep 4 t/m 6
Donderdag:
15:30 – 16:00 uur voor kinderen van alle leeftijden
Neem vooral je broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes,
neefjes, nichtjes en ouders mee!
Na afloop mag je een leuk boek meenemen uit de zwerfboekenkast om thuis te lezen.
Zien we je snel?

Wij, de aangesloten scholen bij School
in de Wijk, kiezen ervoor de weg naar
deze vrijetijdsbesteding zo laagdrempelig
mogelijk te maken door de activiteiten
op de scholen of elders in de wijk
plaats te laten vinden met een minimale
eigen bijdrage. De activiteiten worden
grotendeels bekostigd met subsidie
vanuit de gemeente Haarlem.
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De Buurtcamping Molenplaspark
De 2e editie van De Buurtcamping
Molenplaspark vindt plaats van 3 t/m 5
juli 2020

uurtcamping

IEDEREEN UIT SCHALKWIJK IS
WELKOM !
Voor de één is een vakantie
vanzelfsprekend, voor de ander slechts
een droom. De Buurtcamping staat
voor een heerlijke mini-vakantie in eigen
buurt, inclusief maaltijden en tal van
activiteiten op het gebied van sport,
muziek, handwerk en nog veel meer!
De Buurtcamping wil deze mini-vakantie
voor iedereen mogelijk maken. Dit kan
mede dankzij de kampeerders! Door het
reguliere tarief te betalen, draagt u bij
aan een onvergetelijk weekend voor hen
die het minder breed hebben.
Regulier Haarlem Pas
Tentplek
25,00
10,00
p/p v.a. 12 jr. 10,00
0,00
p/p tot 12 jr.
1,00
0,00
Een gezin met twee kinderen onder de 12
jaar betaalt dus (25+10+10+1+1=)
€ 47,00.
Eenzelfde gezin met Haarlem Pas betaalt
€ 10,00.
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MEEDOEN?
Aanmelden als kampeerder en/of
vrijwilliger kan officieel vanaf 1 mei via
www.debuurtcamping.nl
Eerder aanmelden? Stuur ons een mail
en wij nemen contact met u op.
VRIJWILLIGERS
Meehelpen kan ook! Vrijwilligers
kamperen gratis, maar besteden
een substantieel deel van de tijd aan
werkzaamheden op het campingterrein,
zoals hulp bij activiteiten, de schoonmaak
of maaltijden Je kunt je per mail
aanmelden als vrijwilliger.
BIJDRAGEN
De Buurtcamping wil deze zomer zo’n
zestig tentplekken realiseren. Omdat
niet iedereen kampeerspullen heeft,
heeft De Buurtcamping een ‘Leenwinkel’
waar kampeermaterialen gratis geleend
kunnen worden.
Wilt u bijdragen? Graag! Dit kan in
de vorm van kampeerspullen of
een donatie op rekeningnummer
NL72INGB0007491877 t.n.v. Stichting
Faciliteiten Wijkraad Molenwijk.

E
en Schone wijk

B

Aankondiging

Ingezonden berichten
Een Schone wijk
Als bewoner van een wijk of straat
wil je graag in een schone en veilige
woonomgeving wonen. Niet waar?
Aan de veiligheid kan je zelf niet
zoveel doen, maar een schone of vuile
leefomgeving creëren wij zelf. Steeds
vaker zie ik vuilniszakken naast de
ondergrondse containers staan en die
zijn een welkome prooi voor meeuwen
en ongedierte! Zakken worden open
gescheurd en het afval verspreidt zich
vervolgens over de straat.
Vaak hoor ik dat mensen de zakken naast
de container zetten omdat ze bang zijn
dat de hoeveelheid afval gewogen wordt
en de kans bestaat dat er voor betaald
moet gaan worden.
Daar is geen sprake van!
Het vuil wordt wel gewogen, maar de
reden is dat Spaarnelanden aan de hand
daarvan kan bepalen of de container
geleegd moet worden.
Ook steeds vaker zie je dat bewoners

grof vuil gewoon buiten zetten en dat het
dagen blijft liggen met als resultaat dat
de afvalberg groter wordt (want ieder zet
er wat bij). Of, dat doordat er veel wind
is, het zich net als bij de vuilniszakken
over de straat verspreidt.
Met elkaar kunnen we hier wat aan doen!
• Vergeet uw pasje niet mee te nemen
als u een vuilniszak weg brengt!
Zet de zak niet toch neer als u dat wel
is overkomen.
• Bent u uw pasje van de container
kwijt vraag dan bij Spaarnelanden een
nieuwe aan.
• Heeft u grof huisvuil maak dan een
afspraak met Spaarnelanden wanneer
u het aan de straat mag zetten en het
wordt dan diezelfde dag kosteloos
weggehaald.
Het telefoonnummer hiervoor bij
Spaarnelanden is: 023 – 75 17 200
Laten we met elkaar onze woon en
leefomgeving schoon houden.
Een buurtbewoner
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werfvuil taboe

Beste bewoners van de Boerhaavewijk,
Zo af en toe lopen op een aantal plekken
buurtbewoners door onze wijk om het
zwerfvuil op te ruimen. Zij vinden, net als
u, dat onze leefomgeving aantrekkelijker
wordt als er geen rommel ligt.
Laten we met elkaar de wijk netjes houden!
Zo lopen Ineke, Jan en Adriënne zo eens
in de vier weken door hun straat en wat
zijpaden om pakjes, zakjes en blikjes te
verzamelen.
Maar...vele handen maken licht werk. Want
ja, we zijn er nog niet, maar we houden vol
en hopen dat meer bewoners in onze wijk
er ook voor voelen om zo nu en dan wat
op te ruimen.
Een opgeruimde groet, Adrienne
eerder:
Zwerfvuil
Vind jij het ook zo jammer dat zwerfvuil je
leefomgeving zo ongezellig maakt?
Een keer in de maand verzamelen Ineke,
Jan en Adrienne vuil in de Mathijsenstraat,
vaak doen ook nog een gedeelte in de
Semmelweisstraat.
We weten dat anderen ook regelmatig het
vuil uit hun straat verwijderen.
Immers, veel handen maken licht werk.
En: wonen in een schonere omgeving is
veel fijner.

Bloemen op het gras
Goedemiddag meneer
Ik heb het blad gelezen en dacht leuk weer
bloemen in de wijk. Maar ik wil u
toch even iets vertellen waar ik me al
een hele tijd aan stoor. Zodra de eerste
bloemen er uit komen gaan er honden
bezitters met de hond zo lopen
dat de hond door de bloemen lopen en
zijn behoefte daar doet. Er zijn ook
mensen die samen met de hond er door
lopen. En er zijn ook schoolkinderen
die er door lopen en dat vind ik heel erg.
Maar tot mijn verbazing zag ik
van de week een meneer die papier aan
het prikken was. Ja u raad het vast
wel door de bloemen met zijn grote
voeten. Ik was erg verbaast. Ik vond dat
ik dat eens aan iemand moest melden
omdat er zo veel in de wijk gebeurd. En
dan zie je dit soort dingen. Ik kijk op de
Floris van en zie meer dingen die niet
normaal zijn maar ja. Ik denk dan dat het
aan mij ligt. Ik hoop dat u er iets mee kan.
Als u er nog iets over wil weten kunt u me
bellen

H
andhaving op afval scheiden
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Ingezonden berichten

Ingezonden berichten
Handhaving op afval scheiden
In Haarlem gaan twee handhavers actief
controleren op het goed scheiden van
afval door bewoners. Zij gaan handhaven
op het bijplaatsen van afval naast de
ondergrondse containers, maar ook
wordt de afvalscheiding in de containers
zelf gecontroleerd. Hiermee wil de
gemeente steeds beter afval scheiden en
foutplegers wijzen op hun gedrag.
Wat doen de handhavers?
Een half jaar na het plaatsen van de
extra containers voor grondstoffen in
een wijk zijn er nog veel foutplegers.
Mensen die wel scheiden, storen zich
hieraan en raken gedemotiveerd. De
inzet van handhaving werkt preventief
en pakt ook de notoire foutplegers aan.

In de afvalstoffenverordening staat
dat afval scheiden niet vrijblijvend is.
Daarom wordt gecontroleerd op verkeerd
aangeboden afval. Bewoners krijgen
eerst een waarschuwing voordat ze
daadwerkelijk worden bekeurd met een
bekeuring van € 104,-. De handhavers
werken zowel overdag, ’s-avonds als in
het weekend.
Samenwerking handhavers en
afvalcoaches
Afvalcoaches spelen een belangrijke rol
bij het ondersteunen en voorlichten over
afval scheiden. Zij signaleren waar afval
scheiden niet goed gaat en waarom en
seinen vervolgens de handhavers in, die
dan in actie kunnen komen.

groeten,
mevr Loes Lelieveld.
0235402054

Deel je foto met ons.
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raderie

Braderie rondom de
Ontmoetingskerk
Op zaterdag 4 april a.s. van
10.00 – 15.00 uur organiseert de
Ontmoetingskerk, in samenwerking
met diverse organisaties uit Haarlem
Schalkwijk, een ‘Braderie rondom
de kerk’.
‘Braderie rondom de kerk’ is een
initiatief dat voortkomt uit de ‘De Bazaar’
die de Ontmoetingskerk 30 jaar lang
op de tweede zaterdag van november
organiseerde. Omdat fysiek voor de
meeste vrijwilligers dit niet meer mogelijk
was is er nu gekozen voor een andere
opzet.
Particulieren/bedrijven kunnen voor
een aantrekkelijk tarief (€ 15,00)
een kraam huren om hun spullen te
verkopen (non food) of te presenteren.
Daarnaast hebben diverse organisaties
hun medewerking toegezegd om zich

te presenteren, onder andere: OBS De
Piramide, Wijkraad Europawijk, De Politie,
De Buurtvaders/De Brug.
Er zal een tent komen waarin geluisterd
kan worden naar verhalen, een
springkussen om je lekker op uit te
leven, en verder hopen wij op diverse
(muzikale) optredens waarvoor je je nog
kan aanmelden.
Kortom ‘Braderie rondom de kerk’
is en moet in eerste instantie een
activiteit zijn voor en door bewoners van
Schalkwijk. Natuurlijk is iedereen, dus
ook mensen van buiten Schalkwijk van
HARTE WELKOM BIJ DE ‘BRADERIE
RONDOM DE KERK’ op zaterdag 4 april
aanstaande.
Meer info/aanmelding:
kosterij.ontmoetingskerk@gmail.com
wr@boerhaavewijk.nl.

S

traatnamen in de
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Wist u dat?

Edward Jennerstraat
Edward Jenner (1749-1823) was
een Engelse arts die bijdroeg aan het
pokkenvaccin. Jenner wordt vaak een
pionier van immunisatie genoemd.
Met behulp van een methode die
gebruikelijk was in de immunologie
vóór de ontdekking van de kiemtheorie,
redde zijn werk vele levens. In 1821
werd hij benoemd tot buitengewoon
arts van koning George IV. Als lid van
de Royal Society, op het gebied van
de zoölogie, was hij de eerste die
het broedparasitisme van de Gewone
Koekoek beschreef.
Edward Jenner is geboren in Berkeley,
Gloucestershire op 17 mei 1749 als
achtste van negen kinderen van de lokale
dominee, Stephen Jenner, en zijn vrouw
Sarah. Toen Edward vijf jaar oud was,
overleden zijn ouders en werd hij verder
door zijn oudste zus opgevoed. Hij ging
in Wotton-under-Edge en Cirencester
naar school. Op zijn veertiende werd
hij leerling van Daniel Ludlow, arts in
Chipping Sodbury en in zeven jaar deed
hij daar de ervaring op die nodig was
om zichzelf als arts te kunnen vestigen.
In 1770 vertrok hij naar St. George's
Hospital in Londen om zijn opleiding af
te maken bij John Hunter. In 1772 ging
Jenner terug naar Berkeley om zich daar
als arts te vestigen. Hem werd de titel
MD (Doctor of Medicine) verleend aan de
Universiteit van St. Andrews in 1792.

Geboortehuis Edward Jenner in Berkeley
- the old Vicarage
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Jenner werkte als huisarts en als
chirurg in zijn geboortedorp. Hij kreeg
met allerlei soorten van problemen te
maken. Aderlatingen waren aan de orde
van de dag, net als het amputeren van
zwaar ontstoken ledematen. Een enkele
chirurgische ingreep (verwijderen van
de blinde darm of van nierstenen) was
mogelijk. Verdoving werd hierbij overigens
nog niet gebruikt, dat zou pas na 1800
gaan gebeuren.
Jenner droeg in zijn tijd actief bij aan
het medisch onderzoek. Hij ontdekte
aderverkalking (oorzaak van angina)
middels lijkschouwing; verbeterde het
middel tegen parasieten. Net als elke
arts uit zijn tijd voerde Jenner variolaties
uit. Hij was echter geïntrigeerd door
het boerenverhaal dat wie koepokken
had gehad, geen pokken meer zou
krijgen. Koepokken is een virale infectie
bij koeien, die weinig gevolgen heeft
naast wat blaasjes op de uier. Ook had
hij kennisgenomen van het werk dat de
Nederlander Geert Reinders in 1774
verricht had omtrent de enting tegen
runderpest.

Edward Jenner bedacht de theorie,
dat mensen die werden gevarioleerd
met verzwakte vormen van een
ziekteverwekker (afgenomen van lijders
aan de ziekte), deze ziekte in geringe
mate kregen en daarna niet meer
gevoelig waren voor infectie.

Edward Jenner pastel John Raphael Smith
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schema experiment Edward Jenner pokkenvaccinatie

Melkmeisjes hadden wel vaker
koepokken, en toen één van hen met
koepokken Jenner raadpleegde, zag hij
zijn kans om zijn theorie uit te testen.
Hij koos James Phipps uit, de 8-jarige
zoon van zijn tuinman, als proefpersoon
en infecteerde hem met de koepokken
van het melkmeisje (op 14 mei 1796).
James werd licht ziek en binnen een
week weer beter. Vervolgens probeerde
Jenner wederom een variolatie bij James,
die daar in het geheel niet meer op
reageerde.
De uitgevoerde handeling werd inoculatie
met vaccinia gedoopt, later werd dit
vaccinatie genoemd. Hij probeerde dit
nog bij vele andere patiënten uit en in
1798 publiceerde hij zijn onderzoek in
een boek: An Inquiry into the Causes
and Effects of the Variolae Vaccinae;
a Disease Discovered in some of the
Western Counties of England, Particularly
Gloucestershire, and Known by the
Name of The Cow Pox. (Een onderzoek
naar de oorzaken en gevolgen van de
Variolae-vaccins; een ziekte ontdekt in
enkele van de westelijke graafschappen
van Engeland, in het bijzonder
Gloucestershire, en bekend onder de
naam de koepokken).
Het succes van zijn ontdekking
verspreidde zich al snel over Europa en
de methode werd massaal gebruikt in de

Jenner standbeeld in Kensington Gardens
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Wijknieuws
Werkzaamheden in de Poelpolder

Spaanse Balmis-expeditie (1803-1806),
een driejarige missie naar Amerika,
de Filippijnen, Macao en China, geleid
door Dr. Francisco Javier de Balmis met
als doel duizenden het pokkenvaccin
te geven. De expeditie was succesvol.
Napoleon, die destijds in oorlog was met
het Verenigd Koninkrijk, liet al zijn Franse
troepen inenten, verleende Jenner een
medaille, en liet op verzoek van Jenner
twee Engelse krijgsgevangenen vrijlaten
en naar huis terugkeren. Jenner werd
ook gekozen tot erelid van de American
Academy of Arts and Sciences in 1802
en een lid van de Koninklijke Zweedse
Academie van Wetenschappen in 1806.

Edward Jenner woonhuis-museum Berkeley

Jenners familieleven was niet al
te rooskleurig. Jenner trouwde in
1788 met de 27-jarige Catherine
Kingscote. Ze heeft hem drie kinderen
geschonken, Edward, Catherine en
Robert. Zoon Edward overleed in 1810
aan tuberculose; Catherine, zijn vrouw,
overleed na veel ziek te zijn geweest in
1815 eveneens aan tuberculose. Door
de dood van zijn vrouw raakte Jenner
in een depressie en stortte zich op zijn
oude passies: de tuin, zijn huis en zijn
verzameling fossielen. In januari 1823
overleed Jenner aan een hartaanval, op
73-jarige leeftijd. Hij is begraven in het
familiegraf in Berkeley Church, naast zijn
ouders, zijn zoon en zijn vrouw.

ieuwe natuur

S

Wist u dat?

Een en ander is ontworpen als op
bijgaand kaartje door Natuurlijke Zaken
van het provinciale natuurbeheer
Stichting Landschap Noord-Holland
(www.landschapnoordholland.nl/zakelijk).
Meer over het project lees je ook op
www.spaarnelanden.nl/natuurinjestad.
Geregelde bezoekers – wandelend of
fietsend – van de Poelpolder hebben
het reeds gezien. Op het terrein tussen
de twee bospercelen wordt druk door
een machine gegraven. Wat gaat daar
gebeuren?
Vogelplas
Het terrein is vroeger een weiland
geweest. Er heeft ook vee gestaan.
Dat was voordat de Poelpolder werd
omgevormd tot het natuurgebiedje dat
het nu is, waar je een ommetje kunt
maken over begaanbare paden. Het
weiland verwilderde en overwoekerde
met voornamelijk wilgenroosjes. Alleen
ten oosten van het fietspad werd het
grasland onderhouden.
Op het ‘verruigde’ gedeelte wordt nu een
vogelplas aangelegd. Eromheen komt
een lage dijk die de hele plas omringt.
De plas komt niet in verbinding met de
sloten, maar iets lager te liggen.
Midden in de plas komen twee kleine
eilandjes. Langs de oevers binnen
de dijk komt riet en oeverbegroeiing.
Over de dijk zal straks een onverhard
graspad lopen, vanwaar wij het water
en de eilandjes kunnen bekijken. Aan
de westkant bij het verharde wandelpad
komt een trap van natuurlijk materiaal
(boomstammen).

Bankjes
Diverse bankjes langs het rondlopende
wandelpad en het fietspad waren in de
afgelopen jaren verzakt. Iedereen heeft
kunnen zien dat de Poelpolder aardig
is verzakt (inklinkende veengrond). De
opgang naar de bruggetjes (die op
heipalen staan) moest geregeld worden
bijgewerkt. De bankjes zijn nu weer
rechtgezet.
Snoeien
Ook is er vorig jaar veel snoeiwerk
verricht. Vooral de overal opduikende
en woekerende braamstruiken zijn
aangepakt. Verder is het natuurpad door
het zuidelijke bosperceel ook opnieuw
van een strooisellaag voorzien en is de
verwaarloosde natuurspeelplek (Hamilton
Franklinpark) opgeruimd.

De verwachting is dat in en om de plas
en de eilandjes veel watervogels zullen
komen. De eilandjes zijn met name
gunstig voor vogels om op te broeden.
Denk aan sterntjes, eenden koeten en
waterhoentjes. Net als in de Meerwijkplas.
Met een beetje geluk komt ook in het riet
de roerdomp terug.
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Natuurwerkgroep Poelpolder
Rond Schalkwijk ligt “de Groene Zoom van
Schalkwijk”; Schalkwijkers zijn er blij mee en
willen het zo behouden.
Maar dat gaat niet zonder moeite! De
weilanden worden onderhouden door
de boer die ze pacht, het Molenplaspark
en het Engelandpark grotendeels door
Spaarnelanden, maar het gebied rond de
Meerwijkplas en het Poelbroekpark worden
hoofdzakelijk onderhouden door vrijwilligers
verenigd in twee natuurwerkgroepen.
Natuurwerkgroepen
Het Poelbroekpark en de Meerwijkplas
zijn kwetsbare natuurgebieden. Wanneer
met te zwaar materieel wordt gewerkt
raakt de bodem beschadigd. De twee
natuurwerkgroepen van vrijwilligers werken
er daarom met licht materieel. Zij voeren het
beheer zó uit dat het gebied geschikt blijft of
wordt voor zeldzamere natuur. Om een vinger
aan de pols te houden en het beheer te
kunnen evalueren wordt natuur in het gebied
regelmatig geïnventariseerd en gemonitord.

Beide gebieden behoren tot de meest
vogelrijke gebieden rond Haarlem en ook
op plantengebied zijn het toplocaties. En
de fauna van het Poelbroekpark en de
Meerwijkplas is divers en aanzienlijk al
zal het moeilijk zijn ze te zien. Denk aan
vleermuizen, muizen, mollen, hazen, marters
en hagedissen en padden.
Poelpolderpark
Ook de Poelpolder kan een dergelijk mooi en
soortenrijk natuurgebied worden!
Maar als we dit willen bereiken zullen we
zelf aan de slag moeten. Net zoals in de
Meerwijkplas en het Poelbroekpark zal het
een natuurwerkgroep van vrijwilligers lukken
om van het Poelpolderpark net zo een
waardevol gebied te maken.
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Een aanzet wordt nu gegeven door
Landschap Noord-Holland door het realiseren
van de vogelplas. Het oevergebied rond
de plas binnen de dijk kan botanisch een
interessant gebied worden, mits het op een
kleinschalige manier wordt onderhouden.
Ook de oevers van de sloten hebben
gericht en kleinschalig onderhoud nodig.
Zelfs in de bospercelen kan door goed
gericht onderhoud de soortenrijkdom en de
biodiversiteit met sprongen omhoog gaan.
Oproep voor natuurwerkgroep
Poelpolderpark
Als we van het Poelpolderpark een mooi en
waardevol natuurgebiedje willen maken, dan
moet er een natuurwerkgroep komen van
enthousiaste en gedreven vrijwilligers die
zich voor dat doel willen inzetten. U moet
de handen uit de mouwen willen steken om
lastige karweitjes te doen als het maaien en
snoeien van planten en struiken en het rooien
van soorten die er niet thuis horen. Het zijn
mensen, die van buiten werken houden. En
dat kan ook een gezellige groep zijn van
mensen die fijn kunnen samenwerken. Zij
voeren het beheer uit met licht materiaal dat
beschikbaar wordt gesteld of al aanwezig is.
De activiteiten van de natuurwerkgroep zullen
mede mogelijk gemaakt worden door een
subsidie voor bewonersinitiatieven van de
gemeente Haarlem en een financiële bijdrage
van Landschap Noord-Holland/Nationale
Postcode Loterij.
Voelt u ervoor om deel te nemen in het team
van de Natuurwerkgroep Poelpolderpark en/
of wilt u meer weten daarover, maak dat dan
kenbaar per email bij het wijkraadslid Frits van
der Ploeg: f.vander.ploeg@hccnet.nl of wr@
boerhaavewijk.nl . U krijgt later dan bericht
over de manier waarop wij gaan beginnen.
Dat kan overigens best nog wel even
duren. De aannemer is nu in opdracht van
Natuurlijke Zaken van Landschap NoordHolland. De werkzaamheden zullen bij elkaar
nog wel enkele maanden duren. En daarna is
de natuur aan zet (een handje geholpen door
Natuurlijke Zaken). Er is nog wel meer werk
te doen, maar we zullen samen ook eerst wat
over het werk moeten leren. Daar is dan nog
alle tijd voor.

B
omen in
Schalkwijk
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Bomen in Schalkwijk
Toen Schalkwijk zo'n 60 jaar geleden
werd opgebouwd, is gekozen voor een
flink aantal snel groeiende bomen om de
wijken snel een groen aanzicht te geven.
Dat waren voornamelijk populieren en
wilgen. De populieren zijn nu inderdaad
indrukwekkend groot. Ze hebben echter
een nadeel: door het snelle groeien
zijn de takken niet zo stevig als die van
langzamer groeiende soorten zoals eiken
en iepen En de takken kunnen relatief
gemakkelijk afbreken.
Spaarnelanden constateerde intussen
bij een aantal essen de essentaksterfte.
Reden voor de gemeente om een
tienjarenplan op te stellen met als
doel het groen in de voormalige
nieuwbouwwijken duurzamer en veiliger
te maken.
Op zaterdag 8 april 2017 zijn 100
Schalkwijkers bij elkaar geweest in de
zalen en lokalen van de Rudolf Steiner
School in de Europawijk om een advies te
formuleren aan college en gemeenteraad
van Haarlem over een plan van aanpak
voor de bomen in het stadsdeel.
Aan de hand van drie vragen – Wat
betekenen de bomen in Schalkwijk voor
u? / Wat moet er volgens u veranderen
of juist behouden blijven? / Welk advies
geeft u de gemeente Haarlem? – is een
advies geformuleerd en dat in augustus
2018 aan het college en de raad
voorgelegd.

oudere populieren en wilgen. Dat zijn
er bijna 1.000, waarvan er een kleine
300 een risico vormen. Deze keuring
werd gedaan door bureau Groenadvies
Amsterdam gedurende het najaar en
winter van 2018. Voor de bomen die een
risico vormen werd een kapvergunning
aangevraagd voor een kleine 100 bomen
en die zouden later in 2019 worden
gekapt. Ze zouden dan wéér later worden
vervangen door andere boomsoorten.
Of een populier een risico vormt of niet
is niet altijd gemakkelijk te zien, zo vertelt
Tim van de Wiel van bureau Groenadvies
Amsterdam, dat betrokken is bij de
uitvoering van het plan. "Een populier
kan er gezond uitzien. Maar als er in de
kroon takken door gaan hangen dan is
het een teken dat hij aan het eind van de
levensduur is. De kans op uitbreken van
takken is dan steeds groter."
Er volgde echter een flinke golf van
protest uit de bewoners van Schalkwijk
en de milieugroep Bomenridders. De
gemeenteraad besloot daarop om een
ander bureau, Prohold Boomtechnisch
Advies, een herkeuring te laten uitvoeren
bij de 100 voor kap geselecteerde
bomen. De conclusie van Prohold is dat
er 46 bomen inderdaad moeten worden
gekapt. Verder moeten 46 andere bomen
worden gesnoeid. Een voorbeeld daarvan
is te zien in de William Harveystraat
achter de Lidl bij de Dumontschool.
Wanneer de bomen nu gekapt zullen
worden is nog niet duidelijk. Dat zou best
wel eens eind 2020 kunnen zijn, omdat
ze nu al weer uitlopen en blad gaan
krijgen.

Besloten werd om allereerst een soort
'apk-keuring' uit te voeren onder de
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Nieuwe wijkhandhaver
Hallo,
Mijn naam is Enzo en ik ben sinds kort de
nieuwe wijkhandhaver van Boerhaavewijk.

Heeft u een probleem? Laat het mij weten! Ik
hoop dat u mij op straat aanspreekt!
Voor meldingen en problemen kunt u onze
meldkamer bereiken met 023 5114950.

S

Organisaties in de wijk

B
ELANGRIJKE

ijk
handhaver

Ik ben leergierig en vind het leuk om mensen te
woord te staan. Ik ga proberen zoveel mogelijk
problemen in de wijk op te pakken. Ik probeer
zoveel mogelijk informatie uit de wijk te krijgen,
zodat ik een goed beeld kan creëren van wat er
in de wijk speelt.

TELEFOONNUMMERS

W

Ingezonden berichten

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummers & hulpdiensten
Alarmnummer (spoedeisende zaken)
Hulpdiensten (geen spoed)
Meld Misdaad Anoniem
SOS Telefonische Hulpdienst
Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG)

Gemeente

Meldingen, algemeen contact
WhatsApp

Meldpunten en Klachtenbureaus

GGD, locatie Haarlem
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg)
Hoogheemraadschap van Rijnland
voor klachten over afval in het water, bagger en krooslagen
Spaarnelanden stadsreiniging & afvalinzameling

Storingsnummers

NUON (Elektriciteit / Gas / Kabel)
PWN (Water)

Woningcorporaties
Ymere
Elan Wonen
Pré Wonen

Overig

preekuur
wijkagent

Inloop spreekuur wijkagent
Michiel Wijn, de wijkagent van de Boerhaavewijk, had tot nu toe wekelijks een
inloopspreekuur in het wijkcentrum ‘De Ringvaart’ op dinsdag om 14:00 uur.
Dat gaat met ingang van maart 2020 veranderen: de dag van de inloop
verandert; de tijd niet, die blijft om 14:00 uur. De wijkagent zal minder vaak het
inloopspreekuur houden.
Met ingang van dinsdag 3 maart wordt het: 1e dinsdag van de maand om
14:00 uur.
Dus 1 x per maand om 14:00 uur.

Buurtbedrijf Haarlem Oost
Juridisch Loket (Bureau voor rechtshulp)
Sociale raadslieden Zuid-Kennemerland
Anti Discriminatie bureau
Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk
Belastingtelefoon
Centrum voor Jeugd en Gezin
Regionale dierenambulance
Dierenbescherming

INTERNETADRESSEN

Wijkraad Boerhaavewijk
Gemeente Haarlem
Spaarnelanden N.V.
Bewonersaanspreekpunt Schiphol
Sportsupport
Politie Zuid-Kennemerland
Buurtbedrijf Haarlem Oost

ADRESSEN

Stichting DOCK - Maatschappelijke ondersteuning
Politiebureau Haarlem-Schalkwijk
Sociaal Wijkteam Boerhaavewijk & Meerwijk

112
0900 8844
0800 7000
023 - 547 14 71 (dag en nacht)
023 - 547 29 99
14023
06 1436 9614
023 - 511 59 00
023 - 543 09 90
071 - 306 35 35
023 - 751 72 00
0800 9009
0800 2025
0800 0006
023 - 515 98 59
088 - 770 00 00
06 - 81 33 66 68
0900 8020
023 - 531 95 74
023 - 531 58 42
023 - 535 37 00 (09.00-10.30 uur)
0800 0543
088 995 84 84
023 - 533 43 23
023 - 549 14 00
www.boerhaavewijk.nl
www.haarlem.nl
www.spaarnelanden.nl
www.bezoekbas.nl
www.sportsupport.nl
www.politie.nl/kennemerland
www.bbhaarlemoost.nl
Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem
Tel: 543 60 00
Costa Del Sol 182
wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl

MELDINGEN OPENBARE RUIMTE

U kunt een melding doen als u iets online wilt melden over uw woonomgeving. Hiervoor kunt u bellen met de
gemeente Haarlem (14023) of naar de website: www.haarlem.nl/melding-doen-of-klacht-indienen/
Uw melding zal worden doorgegeven naar de betreffende afdeling (Spaarnelanden, Handhaving, etc.).
Maakt u zich zorgen om mensen in uw omgeving die geen hulp vragen maar dat (misschien) wel nodig hebben?
Meldt dit online via het formulier Zorgmelding. De zorgmeldingen worden behandeld door het Sociaal Wijkteam.
U vind het formulier op bovengenoemde link.
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